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sidan 4

1. Avgiftsbefrielse på grund av myndighetsbeslut
LSS - lag om stöd och service
Råd och stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är
avgiftsfritt. Särskilt individuellt beslut krävs.

Häktade, anhållna samt intagna på kriminalvårdsanstalt
är befriade från patientavgifter. För personer folkbokförda utom länet gäller riksavtalet.
För utländska patienter är anstalten eller häktet alltid betalningsskyldigt.

Patient med smittsam sjukdom
Läkarvård, som ges för utrönande av förekomsten av samhällsfarliga sjukdomar enligt
smittskyddslagen (SFS 1988: 1472 §63), är avgiftsfri för den sjuke eller för den som utan
att vara sjuk är smittbärare. Undersökning, vård o behandling som läkare bedömer
minska risken för smittspridning är kostnadsfri för patienten. Gäller såväl öppen som
sluten vård.
Även annan vård som sker ur smittskyddssynpunkt avgiftsfri, t ex återbesök för kontroll av
att förhållningsregler efterlevs samt kontroll av smittfrihet efter samhällsfarlig sjukdom.

Personer som genomgår grundläggande militär utbildning, GMU
För denna målgrupp är vården avgiftsbefriad. För personer folkbokförda utom länet gäller
riksavtalet. Patienten eller förbandet ska aldrig betala. Gäller även personer som
genomför vapenfri tjänst.

Mödra- och barnhälsovård
Patientavgift tas ej ut vid mödra- och barnhälsovård i öppen hälso –och sjukvård.
Sjukdomar under graviditet som inte hör samman med graviditeten betraktas, i
avgiftshänseende, som vanlig sjukdom, dvs. behandlingen föranleder en patientavgift.
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Avstämningsmöte
är när Försäkringskassan initierar rehabiliteringssamtal. Vid Avstämningsmöte deltar även
arbetsgivare och/eller arbetsförmedlingen. Debiteras Försäkringskassan endast när läkare
deltar.

2. Avgiftsbefrielse, lokala beslut i Region Sörmland
Hembesök inom psykiatrisk vård
I enlighet med FU 558/69 tas avgift ej ut vid hembesök inom den psykiatriska vården eller
demenssjukvården. Enligt Hälso- och sjukvårdsdelegationen (HSD.) 118/84 gäller dock
detta inte för tidsbestämda hembesök, vilka är att jämställa med besök på mottagning.

Patienter i tvångsvård
Patient som vårdats enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller lagen om psykisk
tvångsvård (LPT) i öppen tvångsvård och som anmodats besöka mottagning inom ramen
för tvångsvård ska inte betala patientavgift.

Förnyat besök inom 24 timmar – öppen och sluten vård
Vid förnyat besök inom 24 timmar för samma diagnos ska ingen patientavgift tas ut. 24timmarsregeln gäller om patienten kommer tillbaka och "reklamerar" den sjukvård
han/hon fått. Om ”ursprunglig” vårdinrättning är stängd gäller regeln även besök på
annan mottagning.

Intyg i samband med adoption
Enligt FU § 66/90 ska patientavgift ej tas ut för intyg i samband med adoption.

Utökat vaccinationsprogram
Enligt beslut i landstingsstyrelsen 13/93 ska barn födda efter 1992-11-01 erbjudas
avgiftsfri vaccination mot hjärnhinne- och struplocks- inflammation.
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Vaccination mot TBE , barn och ungdom mellan 3-20 år ( gäller från 190320)
Avgiftsfri vaccination erbjuds från den dag då barnet fyller 3 år tom det kalender år då
ungdomen fyller 19 år. De barn under 3 år som påbörjat grundvaccination före 190320 får
fullfölja grundvaccinationen avgiftsfritt.

Öppen vård för barn och ungdomar
Fr o m 1998-01-01 gäller avgiftsfrihet vid besök i öppen vård för barn och ungdomar till
och med det år patienten fyller 19 år.
Från och med samma tidpunkt (980101) justeras regelverket för avgiftsfrihet i sluten vård
att även gälla till och med det år patienten fyller 19 år.
Betalningsskyldighet inträder från och med 1 januari det år patienten fyller 20. år
Avgiftsbefrielsen omfattar även asylsökande barns och ungdomars hälso- och sjukvård.

Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Patientavgift tas ej ut inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård enligt FU-beslut 472/75.

Avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa till äldre och riskgrupper
Avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensa erbjuds till personer 65 år och äldre eller
tillhörande särskilda riskgrupper. Patienter med hjärt- och lungsjukdomar ingår i
riskgrupperna. Vid samtidig vaccination mot lunginflammation orsakad av pneumokocker
betalar patienten enbart Pneumokockvaccinet.

3. ÖVRIG AVGIFTSBEFRIELSE
Påtvingade besök
Undantagsvis kan avgiftsbefrielse medges efter individuell bedömning, t ex vid påtvingade
besök.

Konsultation
Konsultation är en vårdkontakt mellan vårdgivare från annat medicinskt
verksamhetsområde. En formell förfrågan via brev / remiss eller telefon.
Ex. Om inneliggande patient på kirurgkliniken besöker öronspecialist för en kirurgisk
åkomma, är det ett konsultbesök. Ingen patientavgift tas ut.
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Om däremot inneliggande patient sedan tidigare har avtalat besök på öronmottagning
och vill behålla den uppgjorda tiden, är det att betrakta som ett öppenvårdsbesök.
Forskningspatient
Forskningspatient med anslag från landstingets medicinska råd. Patienten betalar ej.
Kundnummer debiteras.

Ambulanssjukvård
Patientavgift tas ut för primär ambulanssjukvård . Avgiftsfrihet gäller för barn,
kontraktspatienter, patienter inskrivna i SSIH, häktade, anhållna samt asylsökande.
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