Patientavgifter
Gäller från 1 januari 2018

Avgiftsfria besök
Besök/behandling för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år 0 kr

Läkarbesök
Vårdval Vårdcentral – hela dygnet
Specialist i allmänmedicin inom regiongemensamma verksamheter/uppdrag
Övriga specialister i allmänmedicin
Övriga specialistläkare (på sjukhus, läkare med avtal)
Första besöket hos övriga specialistläkare efter remiss
från specialist i allmänmedicin eller läkare som ingår i Vårdval Vårdcentral

100 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdcentral)
200 kr
300 kr
300 kr
100 kr

Sjukvårdande behandling
Vårdval Vårdcentral: sjuksköterska, psykolog m fl
Gäller även provtagning som inte sker samma dag som besöket
Vårdval Rehab: arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped m fl
Övriga mottagningar: sjuksköterska, psykolog, arbets- och fysioterapeut m fl.
Gäller även provtagning som inte sker samma dag som besöket

50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdcentral)
100 kr
100 kr

Hembesök
Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg till samtliga yrkeskategorier
Endast ett hembesökstillägg tas ut för teambesök

100 kr

Ungdomsmottagning
0 kr
100 kr
50 kr

Besök hos kurator
Besök hos läkare för patienter fyllda 20 år
Besök för sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år

Telefonkontakt med läkare
Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till en avtalad tid
som ersätter ett läkarbesök
Läkare på Vald Vårdcentral
Övriga läkare

100 kr
200/300 kr

Distanskontakt – ljud och bild
Vald Vårdcentral, läkare/övriga
Övriga vårdgivare, läkare/övriga

100/50 kr
300/100 kr

Akutmottagning länssjukvård
Besök på akutmottagning. Gäller samtliga yrkeskategorier

300 kr

Jourcentral – primärvård (utanför Vårdval Vårdcentral) kl. 22.00 - 07.00 – alla dagar
Läkarbesök och sjukvårdande behandling

300 kr

Övrigt
Avslutad vårdinsats på plats utförd av ambulanspersonal
Besök/behandling i grupp
Avgift per vårddag när du är inskriven på sjukhus
Hälsovård, vaccinationer och intyg

300 kr
50 kr
100 kr

Enligt särskild prislista

Högkostnadsskydd i öppen vård 1 100 kr
Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod. Avgifter för hälsovård, vaccinationer och intyg
ingår inte i underlaget för högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd i sluten vård 1 500 kr
En patient ska inte betala mer än 1 500 kr i slutenvården per löpande trettiodagarsperiod för vård inom Västra Götaland.

Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter
Om du vid ett planerat besök får vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid har du rätt att kräva tillbaka patientavgiften. Du
ska ändå få ditt besök. Återbetalning gäller inte för akuta eller oplanerade besök. Återbetalning görs endast vid det aktuella
besöket och inte i efterskott.

Avgift vid uteblivet besök/sent återbud
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud
får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. Nedsatt avgift för remissbesök gäller inte. För avgiftsfria besök och för
besök med en lägre patientavgift än 100 kr får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd. Frikort gäller
inte som betalning för uteblivet besök.

Ytterligare information hittar du under Regler och rättigheter på www.1177.se/Vastra-Gotaland

