Patientavgifter 2021
Barn och ungdom under 18 år
Öppen och sluten vård är avgiftsfri för barn och
unga under 18 år.
Undantag ÄR:

• Besök på akutsjukhusens akutmottagningar
och specialistakuter��������������������������������������������� 120 kr
Förmyndaren är betalningsansvarig för
barn och unga under 18 år.

Personer 18 år – 84 år
Öppen vård
Primärvård
• Besök hos läkare på husläkarmottagning������200 kr
• Besök vid husläkarjour och närakuter�������������200 kr
• Besök för sjukvårdande behandling:
- hos audionom, distriktssköterska, kurator,
logoped, psykolog, på syncentral m.fl. ����������100 kr
- hos fysioterapeut, arbetsterapeut,
dietist, kiropraktor, naprapat���������������������������200 kr
• Hembesök av läkare, extraavgift
utöver gällande taxa�����������������������������������������������100 kr
• Besök inom mödrahälsovård�����������������������������������0 kr

Specialistvård
• Besök på akutsjukhusens akutmottagningar
och specialistakuter�����������������������������������������������400 kr
• Besök hos läkare på specialistmottagning
(ej geriatrisk mottagning)�������������������������������������400 kr
• Första besök hos läkare på specialistmottagning
(ej geriatrisk mottagning), med remiss från husläkare eller privat specialist inom allmänmedicin
som får ersättning från regionen���������������������� 200 kr
• Besök för sjukvårdande behandling:
- hos audionom, distriktssköterska, kurator,
logoped, psykolog, på syncentral m.fl..����������100 kr
- hos fysioterapeut, arbetsterapeut,
dietist, kiropraktor, naprapat���������������������������200 kr
• Besök hos läkare på geriatrisk mottagning�����200 kr
• Första besök hos läkare på geriatrisk
mottagning med remiss från husläkare
eller privat specialist inom allmänmedicin
som får ersättning från regionen�������������������������� 0 kr
• Dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi m.m.)�����400 kr

Övriga avgifter i öppenvård
• Besök på hjälpmedelscentralen KommSyn
vid inträning och utbildning av hjälpmedel
eller egenansvarsprodukter......�������������������������100 kr
• Förskrivning av inkontinenshjälpmedel
per 12-månadersperiod.�������������������������������������� 200 kr
• Röntgen fysiologi- och neurofyslab
samt viss endoskopi���������������������������������������������� 200 kr
(Gäller när undersökningen utförs efter remiss
från annan vårdgivare som ansvarar för din vård.)

Sluten vård
• Personer över 18 år��������������������������������100 kr/vårddag
• Personer under 40 år med hel
aktivitets-/sjukersättning betalar�������50 kr/vårddag
de trettio första vårddagarna.
Därefter kostar det������������������������������� 100 kr/vårddag

Personer 85 år och äldre
Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för
besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd
Region Stockholm tillämpar elektronisk hantering
av högkostnadsskydd och frikort (e-frikort).
Om du besöker en vårdgivare som inte har
anslutit sig till e-frikortstjänsten kan du få dina
avgifter registrerade i efterhand av en ansluten
vårdgivare. Kom ihåg att spara kvitto.
Om du når upp till högkostnadsbeloppet
för öppen vård, 1 150 kr, inom 12 månader får
du frikort. Det gäller i ett år från det datum då
du gjorde ditt första registrerade vårdbesök.
Frikortet gäller i hela landet, men om du söker
vård i en annan region behöver du ha med dig
ditt frikort i pappersform. Du kan beställa det via
1177.se eller via en vårdgivare i Region Stockholm.
Högkostnadsskydd/frikort gäller inte när du blir
inlagd på sjukhus, vid avgift för uteblivet besök,
intyg, vaccination, hälsoundersökningar m.m.
Högkostnadsskydd finns även för läkemedel
(2 350 kr) och sjukresor (1 400 kr).

Uteblivandeavgift
Om du uteblir från ett planerat besök i öppen
vård eller en planerad operation i sluten vård och
du inte lämnat återbud i tid, kommer du att få
betala en uteblivandeavgift. Kommer du för sent
och vården därför inte kan genomföras får du
också betala.
• Planerade besök i öppen vård
(tidsgräns för återbud 24 timmar)����������������� 400 kr
• Planerade operationer i sluten vård
(tidsgräns för återbud 72 timmar)����������������� 400 kr
Detta gäller även om vården skulle ha varit
avgiftsfri. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.
Andra tidsfrister kan gälla för besök hos läkare
och fysioterapeuter som får ersättning enligt
särskild lag.

Betalningspåminnelse- och inkassoavgift
på 60 kr respektive 180 kr tas ut för obetalda
patientavgifter.

Hjälpmedel
Hyresavgifter för hjälpmedel
• Korttidshyra för tre månader av
enkla bashjälpmedel...........������������ 100 kr/hjälpmedel
• Korttidshyra av övriga hjälpmedel. Pris enligt
särskild prislista.
Personer 18 år eller äldre betalar hyresavgift för:
• TENS-hjälpmedel�������������������� 100 kr/kalendermånad
• CPAP-utrustning:�������������������� 100 kr/kalendermånad
• Arm- och bentränare������������ 100 kr/kalendermånad
• Elrullstol..................�����������������������������500 kr/kalenderår

Egenavgifter för hjälpmedel
Personer 18 år eller äldre betalar egenavgift för:
• Prefabricerade inlägg..................����������150 kr/inlägg
• Specialanpassade inlägg��������������������� 300 kr/inlägg
• Hörapparater����������������600 kr/förskrivningstillfälle
• Ortopediska skor������������������������������������1 000 kr/par
• Förskrivning av kontaktlinser
vid ögonsjukdom���������������������������������� max 1 000 kr/
12-månadersperiod
Vuxna samt barn 8 år eller äldre betalar avgift för:
• Kontaktlinser/glasögon vid afaki�����������max 1 000 kr/
12-månadersperiod
Barn under 18 år betalar avgift för:
• Ortopediska skor………..����������������������������� 500 kr/par

Egenavgifter för egenvårdsprodukter
För egenvårdsprodukter gäller särskild prislista.
Mer information om hjälpmedelsavgifter hittar
du via: 1177.se/stockholm/avgifter-i-sthlm

Direkthänvisning innebär att vårdgivare hänvisar
dig att direkt uppsöka en närakut, en specialistakut
eller en av akutsjukhusens akutmottagningar.
Om du blir direkthänvisad behöver du inte betala
någon ytterligare avgift. Krav är att du uppsöker
den anvisade vårdgivaren direkt och att du visar
upp kvitto/faktura från den hänvisande vårdgivaren. Blir du inlagd på sjukhus i samband med
besök på en mottagning på sjukhuset måste du
ändå betala avgiften för besöket.

• Resa med taxi högst�������������������������������������������� 140 kr

Besök 1177.se eller ring telefon 1177.
Talobixin caafimaad oo Af Soomaali laguugu turjumayo: 0771-117791
Sjukvårdsrådgivning via tolk på somaliska: 0771-117791

Giltig från och med 1 januari 2021, reviderad 1 juni 2021.

Vård på avbetalning i öppen vård är möjlig om
kostnaden för vården överstiger 300 kr under
en månad.

Får du vänta mer än 30 minuter vid ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka betald
patientavgift om du begär det i samband med
besöket. Stämpeln i högkostnadsskyddet får du
behålla. Detta gäller inte vid besök på akut-/jourmottagningar eller hos läkare och fysioterapeuter
som får ersättning enligt särskild lag.

Mer information

0771-117790
0771-117790 Sjukvårdsrådgivning via tolk på arabiska

För intyg, vaccination och hälsoundersökning
gäller särskild avgift, även för barn. Högkostnadsskydd gäller inte.

Sjukresor
Egenavgift per enkelresa:
• Resa med egen bil högst���������������������������������������50 kr
• Specialfordon/rullstolstaxi��������������������������������� 140 kr
För information om ersättning kontakta Kundservice
för färdtjänst och sjukresor. Tillstånd för sjukresa
beviljas av din vårdgivare.

Var beredd att visa legitimation
vid varje besök!

