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Allmänt 

Enligt kommunallagen 

•  får landsting och kommuner avgiftsbelägga 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller 

• är det endast landstingsfullmäktige som kan 
besluta om avgifter. Det betyder att inga lokalt 
fastställda avgifter, depositionsavgifter och 
dylikt får förekomma 
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Grundläggande begrepp 

I avgiftshänseende skiljer man på 

• vård och behandling enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen på grund av sjukdom eller 
skada 

• åtgärder som inte är på grund av sjukdom t ex 
förebyggande vård, hälsoundersökningar, 
vaccinationer, vissa intyg m.m. 
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Högkostnadsskydd/frikort för sjukvård 

Kvalificerade avgifter för stämpling i högkostnadskortet 
är besök för sjukvård hos offentligt finansierad vårdgivare 
i Sverige. 

• Frikort utfärdas när en person under en 12-
månadersperiod fått hälso- och sjukvård till ett 
belopp av 1 100 kronor i offentligt finansierad öppen 
vård 

• Frikortet gäller under den tid som återstår av en 12-
månadersperiod beräknad från det datum när det 
första besöket gjordes. Frikortet gäller för offentligt 
finansierad öppen vård i hela Sverige.  
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30- minutersregeln 
Patient som får vänta mer än 30 minuter vid tidsbeställt besök i 
öppen hälso- och sjukvård skall medges avgiftsbefrielse med 
undantag för följande besök 

• Besök som inte är avgiftsbelagda 

• Akutbesök, även om en angiven tid finns 

• Besök för hälsokontroll, vaccinering för utlandsvistelse m.m. – 
d v s besök som inte faller under läkarvård eller sjukvårdande 
behandling. 

För att 30-minutersregeln ska gälla förutsätts att patienten 
kommer på utsatt tid samt att återbetalning sker i samband med 
besöket.  

Stämpel i högkostnadsskyddet kvarstår! 
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Uteblivna tidsbeställda besök/dagkirurgi 

Om patient är förhindrad att komma till ett tidsbeställt besök ska 
patienten snarast, dock senast 24 timmar i förväg, avbeställa 
bokad tid. För dagkirurgi gäller 72 timmar. 

Avgift för uteblivet besök 

• Dagkirurgi     450 kronor 

• Vuxna      300 kronor 

• Barn och ungdomar t o m det år de fyller 19 år  100 kronor 

Fakturaavgift tillkommer. 

Fakturerad avgift berättigar inte till registrering i 
högkostnadsskydd och frikort gäller inte. 
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Utebliven vård eller behandling 

Ersättning ska ges till patient som inte fått den vård eller 
behandling denne kallats till. 

• Ersättning för utlägg patient haft för resa till och från 
vårdinrättning, utan avdrag för egenavgift 

• Betald patientavgift återbetalas 

• Vid utskrivning från sluten vård ska ingen fakturering av 
vårdavgift ske 

• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst lämnas om 
lönespecifikation/intyg kan lämnas där det framgår att 
löneavdrag har gjorts. Ersättningen är skattepliktig. 

Är patienten skyldig till att vård inte kan ges ska ingen 
ersättning utbetalas. 
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Patientavgifter öppen vård 
Primärvård inklusive jourcentral 

Läkarbesök   150 kronor 

Sjukvårdande behandling, jourcentral  

och specialiserade dsk-mottagningar 100 kronor 

Sjukvårdande behandling medv läkare 150 kronor 

Hembesök/hemsjukvård  150 kronor 

Besök hos distriktssköterska  0 kronor 

Barn och ungdomar till och med det kalenderår de fyller 19 
år samt personer 85 år eller äldre har fri sjukvård. 
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Patientavgifter öppen vård 
Psykiatrin och habiliteringen 

Besök inom vuxenpsykiatrin, alla yrkeskategorier 150 kronor 

Dagpsykiatri    100 kronor 

Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin 0 kronor 

Besök inom habiliteringen   0 kronor 

Första remissbesök (från offentligt finansierad 

 länssjukvård)    100 kronor 

Barn och ungdomar till och med det kalenderår de fyller 19 
år samt personer 85 år eller äldre har fri sjukvård. 
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Patientavgifter öppen vård 
Blekingesjukhuset 

Besök på akutmottagning, även de som  

leder till inskrivning    400 kronor 

Läkarbesök    300 kronor 

Sjukvårdande behandling   100 kronor 

Sjukvårdande behandling medv läkare  300 kronor 

Dagsjukvård    100 kronor 

Första remissbesök (från offentligt finansierad 

 länssjukvård)    100 kronor 

Barn och ungdomar till och med det kalenderår de fyller 19 
år samt personer 85 år eller äldre har fri sjukvård. 
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Öppen vård – landstingsgemensamma avgifter 

Medicinsk service 

• Provtagning   0 kronor 

• Röntgen   100 kronor 

• Klinisk fysiologi   100 kronor 

Barn och ungdomar till och med det kalenderår de fyller 19 
år samt personer 85 år eller äldre har fri sjukvård. 

Sjukintyg    0 kronor 

Recept    0 kronor 

Recept resemedicin   300 kronor 
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Mödrahälsovård, barnhälsovård och riktade 
hälsoundersökningar 
Besök inom mödrahälsovården  0 kronor 

Besök inom barnhälsovården   0 kronor 

 

Riktade hälsoundersökningar 

Mammografiscreening   0 kronor 

Ultraljudsscreening pulsåderbråck  150 kronor 

Gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning) 150 kronor 

Cellprovtagning första gången för kvinnor 23 år 0 kronor 
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Sluten vård 
Landstinget Blekinge debiterar nedanstående vårdavgift för 
personer som vårdas i sluten vård och omfattas av lagen om 
allmän försäkring (AFL). För debitering av övriga patienter 
hänvisas till ”Vård av personer från andra länder”. 

 Barn och ungdom t o m det år de fyller 19 år 0 kronor 

 Vuxna (20 år och äldre) med en årsinkomst från 

     96 001 kronor    100 kronor 

 Vuxna (20 år och äldre) med en årsinkomst som  

     är 96 000 kronor eller lägre   50 kronor 

Överläkare inom psykiatrin kan besluta om avgiftsbefrielse. 
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Asylsökande och tillståndslösa (papperslösa) 

Asylsökande och tillståndslösa som inte fyllt 18 år har rätt 
till: 

Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård 0 kronor 

Asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år har rätt till: 

Omedelbar vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, 
förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, 
vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. 

Läkarbesök     50 kronor 

Sjukvårdande behandling   25 kronor 

Utan remiss betalar de samma som folkbokförda för besök inom 
länssjukvården. 

Asylsökande och tillståndslösa är avgiftsbefriade vid sluten vård. 
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Timtaxa 
När en patient själv begär ett intyg eller önskar genomgå 
hälsokontroll gäller avgifterna i detta avsnitt. Om patienten i 
samband med ett öppenvårdsbesök begär ett avgiftsbelagt intyg 
ska patienten betala dels för besöket och dels för intyget. 

Intygen och utlåtandena är alltid momsbelagda och ingår inte i 
högkostnadsskyddet. 

Tid  utan moms med moms 

15 minuter 328 kronor 410 kronor 

30 minuter 656 kronor 820 kronor 

45 minuter 984 kronor 1230 kronor 

60 minuter 1312 kronor 1640 kronor 
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