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Frågor och svar - Patientavgifter 

  

Vad kostar hälsofrämjande insatser och vad räknas dit? 

 

Riktade hälsokontroller och hälsofrämjande insatser är avgiftsfria. Detta 

avser t ex mammografiscreening, gynekologisk hälsokontroll, 

bukaortascreening, deltagande i Sörmlands hälsoprogram (SHP), deltagande 

i program för rökavvänjning, viktminskning mm. 

 

Allmän hälsokontroll, utifrån patientbegäran och som avser åtgärder och 

behandling utan samband med sjukdom är avgiftsbelagd enligt särskild taxa 

”Intyg och åtgärder utanför hälso- och sjukvårdsuppdraget”. 

 

Vad kostar gruppträning, gym med sjukgymnast samt självträning på 

gym? 

 

Gruppträning samt gym med sjukgymnast är besök (sjukvårdande 

behandling) som renderar en avgift under förutsättning att besöket 

innehåller en medicinsk bedömning/åtgärd som journalförs. 

 

Självträning är inte ett sjukvårdsbesök. Patienten ska betala det pris som 

verksamheten bestämt t ex genom träningskort. 

 

Vilken avgift gäller för blodtryckskontroll och labprovtagning? 

 

Ordinerad provtagning ingår i det ursprungliga läkarbesöket och är därmed 

avgiftsfritt. Det kan gälla blodtryck (även 24h), EKG, bladderscan, 

labprovtagning mm. Detta gäller såväl ”Intern lab” som ”Extern lab”. 

 

Kostar ett besök till rehabkoordinator? 

 

Rehabkoordinering är avgiftsfritt. Om rehabkoordinatorn däremot ger vård i 

en annan funktion, t ex som sjukgymnast, är det ett avgiftsbelagt besök 

(sjukvårdande behandling). 

 

Patienter som kommer för att få antabus, vad kostar det? 

 

Detta är avgiftsfritt. 
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Vi har gymnastikgrupper för äldre samt artrosskola i grupp på vår 

vårdcentral. Vad gäller avgifter för dessa? 200 kr/pers och gång? 

Information och utbildning i grupp är ingen sjukvårdande åtgärd och är 

därför avgiftsfritt. Behandling i grupp kostar 200 kr under förutsättning att 

det innehåller en medicinsk bedömning/åtgärd som journalförs.  

 

Vilken avgift gäller för hembesök hos hemsjukvårdspatient? 

 

Avgiften är 200 kr. 

 

Vilken avgift gäller för hembesök hos en patient som inte är inskriven i 

hemsjukvård? 

 

Avgiften är 200 kr. 

 

Vad kostar hembesök för provtagning hos en patient som ej är 

inskriven i hemsjukvård? 

 

Ordinerad provtagning ingår i det ursprungliga läkarbesöket och är därmed 

avgiftsfritt. 

 

Gäller 24-timmarsregeln fortfarande? 

 

Ja. Vid förnyat besök inom 24 timmar för samma hälsoproblem ska ingen 

patientavgift tas ut. 

 

Vad gäller om patienten har ett digitalt besök (100 kr) och ett vanligt 

besök (200 kr) samma dag? 

 

Det blir två besöksavgifter. 

 

Ska patienten betala endast 200 kr om de har besök till läkare samt 

fysioterapeut samma dag?  

 

Om besöken inte har något medicinskt samband (olika orsaker) så blir det 

två avgifter.  
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Vad är avgiften för digitala möten till beteendevetare och psykolog? 

 

Vad gäller digitala vårdkontakter/besök är avgiften 100 kr för läkare och 

psykolog om det är rörlig bild OCH ljud, annars är det avgiftsfritt. För 

alla andra yrkeskategorier är digitala vårdkontakter ALLTID avgiftsfria. 

 

Ska patient som måste följa upp sitt blodtryck efter SHP-

undersökningen betala efterföljande besök? 

 

Om man vid SHP-hälsosamtalet konstaterat en medicinsk avvikelse som 

kräver vård så är avgiften för det efterföljande besöket 200 kr. Om man vid 

hälsosamtalet konstaterat att det ska ske hälsofrämjande/förebyggande 

insatser (t ex rökslutargrupp) så är detta avgiftsfritt. 

 

Vad kostar suturtagning och uppföljning efter suturtagning 

(såromläggning) hos usk? 

 

Patientavgiften är 200 kr för dessa besök. 

 

Vad är avgiften vid strumputprovning? 

 

Avgiften för hjälpmedelsutprovning är 200 kr. Finns att läsa i 

avgiftshandboken i avsnittet hjälpmedel. 

 

Om en patient kommer akut och får en bedömning av sjuksköterska så 

kostar det 200 kr. Sen gör sjuksköterskan bedömning att patienten ska 

träffa läkare den dagen, blir det då 200 kr igen? 

 

I detta fall blir läkarbesöket ett slussat besök med enbart en patientavgift dvs 

200 kr.  

 

Vad är patientavgiften vid SIP-möte med kommunen om patienten inte 

är med? 

 

Ingen patientavgift i detta fall. Det gäller även om patienten är med.  


