Sammanställning över avgiftsförändringar inom öppen
vård för personer 18-84 år
Tidigare
avgift

Avgift fr.o.m.
1 april 2022

Besök hos läkare på vårdcentral (husläkarmottagning)

200 kr

250 kr

Besök vid jourmottagningar/närakut

200 kr

250 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel
sjukgymnast, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut,
kiropraktor eller naprapat.

200 kr

250 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel
sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped,
audionom, psykolog, på syncentral eller vid medicinsk
fotsjukvård

100 kr

250 kr

Akutvård
Besök på sjukhusens akutmottagningar

400 kronor

400 kr

Besök på jourmottagningar/husläkarjourer/närakuter

200 kronor

250 kr

Specialistvård
Besök hos läkare på specialistmottagning

400 kr

250 kr

Besök hos läkare på geriatrisk mottagning

200 kr

250 kr

Första besök hos läkare på specialistmottagning
(ej geriatrisk mottagning) med remiss från läkare på
vårdcentral (husläkarmottagning) eller privat specialist
i allmänmedicin som arbetar enligt lagen om
läkarvårdsersättning (1993:1651)

200 kr

250 kr

Första besök hos läkare på geriatrisk mottagning med
remiss från läkare på vårdcentral (husläkarmottagning)
eller privat specialist i allmänmedicin som arbetar enligt
lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651)

0 kr

250 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel
sjuksköterska, kurator, logoped, audionom, eller psykolog.

100 kr

250 kr

Primärvård

Besök hos sjukgymnast eller fysioterapeut, dietist,
arbetsterapeut, kiropraktor och naprapat.

200 kr

250 kr

Tidigare
avgift

Avgift fr.o.m.
1 april 2022

Besök i dagsjukvård

400 kr

250 kr

Besök på syncentral

100 kr

250 kr

Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab

200 kr

0 kr

Tilläggsavgift vid hembesök av läkare

100 kr

0 kr

Inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod)

200 kr

250 kr

Besök, utan förskrivare, på hjälpmedelscentralen KommSyn
Stockholm vid inträning och utbildning av hjälpmedel eller
egenansvarsprodukter

100 kr

250 kr

Övrigt

Avgifter vid distanskontakt
Distanskontakt via videosamtal istället för ett fysiskt
besök på mottagningen

Gällande avgift som 250 kr
vid ett fysiskt möte

KBT-behandling via internet - avgift per genomförd
behandlingsvecka

100 kr

250 kr

Alla typer av telefonkontakt

0 kr

0 kr

