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Avgifter för besök och behandling i
Specialistsjukvård
Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Region
Sörmland.

1. Avgift för Folkbokförda i Sverige
- Besöksavgift, oavsett vårdgivare

400 kr

- Besök med remiss från primärvård

200 kr

- Besök på akutmottagning

400 kr

- Utomlänspatient

400 kr

- Receptförnyelse, utan besök

0 kr

- Förlängd sjukskrivning, utan läkarbesök

0 kr

- Hembesök

400 kr

-Hembesök av mobilt team/ SSIH

0 kr

-Hembesök av stroketeamet

0 kr

-Besök hos teamet för sexuellt våldsutsatta

0 kr

2. Asylsökande och personer som saknar giltigt tillstånd
Utförlig information finns i SKLs handbok ”Vård av personer från andra länder”, som
tidigare.

I Avgiftshandbokens kapitel om asylsökande finns huvudlinjerna beskrivna.

Akut vård och vård som inte kan anstå
Vuxna, från året de fyller 20 år
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Läkarbesök och sjukvårdande behandling, utan remiss

400 kr

Läkarbesök med remiss från primärvård

50 kr

Sjukvårdande behandling med remiss från primärvård

25 kr

Barn och ungdomar till och med det år de fyller 19 år

0 kr

Planerad vård och vård som kan anstå
Läkarbesök, med remiss från annan vårdgivare eller primärvård

200 kr

Sjukvårdande behandling, med remiss enligt ovan

200 kr

Avgiftsfri vård
-Mödra- och barnhälsovård, inkl läkarbesök
-Förlossningsvård
-Vård vid abort
-Ambulanssjukvård
-Smittskydd
-Preventivmedelsrådgivning

3. Mer om vård av personer från andra länder, utlandssvenskar mm
Betalningsansvar och avgift för vård beror på var man är folkbokförd.
Villkor och regler finner du i ”Vård av personer från andra länder”

4. Intyg utanför Hälso- och sjukvårdsuppdraget
Intyg utöver sjukintyg till Försäkringskassan debiteras
enligt särskild taxa, se eget avsnitt i handboken.
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Inga åldersgrupper är undantagna avgifter för Intyg utanför Hälso- och
sjukvårdsuppdraget.

5. Avgiftsbefriad vård inom specialistsjukvård
Fördjupad information finns i separat avsnitt i Avgiftshandboken.

-Personer 85 år och äldre, födelsedagen gäller, (avser öppenvård) 0 kr
-Barn- och unga upp till och med det år man fyller 19 år
( öppen och sluten vård)

0 kr

-Besök röntgen, klinisk fysiologi och provtagning

0 kr

-Utlämning av hjälpmedel utan särskilt besök

0 kr

-Utlämning av näringsdryck till patient

0 kr

-Riktade hälsokontroller, enligt program

0 kr

-Patienter omfattade av LSS, mot uppvisande av intyg

0 kr

-Häktade, anhållna samt intagen på kriminalvårdsanstalt

0 kr

-Patient med smittsam sjukdom el smittbärare

0 kr

(Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer
minskar risken för smittspridning vid allmänfarlig sjukdom.)
-Värnpliktiga (GMU)

0 kr

-Mödra- och barnhälsovård

0 kr

-Avstämningsmöte med Försäkringskassan

0 kr

-Barn- och ungdomspsykiatrisk vård

0 kr

-Nytt besök inom 24 timmar för samma besvär

0 kr

-Intyg i samband med adoption

0 kr

-Utökat vaccinationsprogram för barn

0 kr

-Vaccination för riskgrupper

0 kr
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-Påtvingade besök

0 kr

-Konsultation mellan vårdgivare

0 kr

-Forskningspatient

0 kr

6. Övriga avgifter
-Slutenvård, dygnsavgift Vuxna, inkl personer 85 år och äldre

100 kr

-Dagsjukvård, ev måltid betalas av patient (räknas som besök)

400 kr

-Ambulanssjukvård

400 kr

Personer undantagna från avgift för ambulanssjukvård, se nedan

7. Uteblivet besök
Under perioden 16 mars 2020 – 31 aug 2020 debiteras inga uteblivna
besök överhuvudtaget (oavsett när det är avbokat eller varför besöket
inte är avbokat).
Uteblivet, ej avbokat besök senast 24 tim innan bokad tid

0 kr

Från och med 1 mars 2017 gäller att besöket ska avbokas senast 24 timmar innan utsatt
besökstid. 36 timmar innan får patient som uppgivit sitt mobilnummer en SMS
påminnelse. Avbokning kan oftast ske både via telefon till mottagningen, såväl som via
1177, Vårdguidens tjänster.
Avgift för uteblivet besök gäller även den som har frikort, barn- och ungdomar 0-19 år,
samt de som är 85 år och äldre, och ingår inte i högkostnadsskyddet/ kortet.

8. Definitioner och anvisningar
Vårdgivare
Med vårdgivare avses här besök hos alla kategorier av vårdgivare vid
sjukhusspecialitet.

Utprovning av hjälpmedel
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För utprovning som sker inom specialistsjukvård tas besöksavgift ut för
utprovning. I de fall ett hjälpmedel enbart lämnas ut samt vid uppföljning via
telefonkontakt tas ingen avgift ut.

Riktade hälsokontroller och hälsofrämjande åtgärder
Här avses de riktade hälsokontroller och hälsofrämjande åtgärder som Region
Sörmland beslutat ska vara avgiftsfria. För närvarande omfattar beslutet
Mammografi, Gynekologisk hälsokontroll, samt Bukaortascreening för män,
utifrån specificerade program. Även Sörmlands hälsoprogram (SHP), som erbjuds
till 40, 50 och 60 åringar, är avgiftsfritt.
Hälsofrämjande åtgärder kan t ex vara insatser/rådgivande samtal vid
ohälsosamma levnadsvanor, dvs vid riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor,
otillräcklig fysisk aktivitet eller deltagande i tobaksavvänjning (Socialstyrelsens
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor). Det kan
också vara deltagande i sömnskola eller stresshantering.
Övriga hälsokontroller
Allmän hälsokontroll, som avser åtgärder och behandling utan samband med
sjukdom ingår inte i hälso- och sjukvårdsuppdraget utan finns specificerat under
rubriken” Intyg och övriga åtgärder utanför Hälso- och sjukvårdsuppdraget”.

Provtagning, Klinisk fysiologi samt radiologi.
Den provtagning, radiologiundersökning och undersökning vid klinisk fysiologi som
läkaren behöver för sin bedömning och diagnostik är avgiftsfri för patienten.

Medicinsk fotvård
Medicinsk fotvård som utförs i primärvården har en avgift på 200kr. För mer
avancerad bedömning, t ex av multiprofessionellt team, och behandling knuten till
sjukhusspecialitet, gäller besöksavgift för specialistsjukvård (400 kr).

Hembesök av mobilt team
Hembesök, dag- och jourtid av mobilt team är avgiftsfritt för patient i såväl i eget
boende som i särskilt boende (SÄBO).
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Utomlänspatient
För patient folkbokförd i annat län gäller samma regler som ovan.

Ambulanssjukvård
Från årsskiftet 2017 ändrades avgiften för ambulanssjukvård. Avgiften är 400 kr
och ingår i högkostnadsskyddet.
För barn- och ungdom upp till och med 19 år, för äldre >85år, för patienter
inskrivna i palliativ vård, för häktade, och anhållna samt för asylsökande är
ambulanssjukvård avgiftsfri.
Oavsett om transport till vårdinrättning sker, eller om legitimerad personal gör
bedömning och åtgärd på plats, är patientens avgift 400 kr.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 6(6)

