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Datum
2020-04-22

Diarienummer
XXXX-XXXX

Bilaga 1.
Patientavgift och övriga avgifter 2021
Sammanfattning
Oförändrade patientavgifter för 2021, ingen förändring i avgiftsnivåer från 2020.
Kategori

Avgift 2021

Läkarbesök inom primär-/närsjukvård

200 kr

Läkarbesök inom specialiserad öppenvård

300 kr

Läkarbesök på akutmottagning

450 kr

Sjukvårdande behandling

100 kr

Mellanliggande labbesök

100 kr

Öppenvård barn under 20 år

0 kr

Öppenvård 85 år och äldre

0 kr

Telefonkontakt ex. rådgivning och recept

0 kr

Distanskontakt

Enl. resp. motsv. fysiskt besök

Beräkning av årliga belopp för högkostnadsskydd för vård görs enligt 17 kap, 2§ och 6§
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Region Halland har beslutat om principen att följa
högsta angivna nivå.
Hälsovård/intyg(Gula Taxan), egenavgifter för sjukresor och övriga egenavgifter uppräknas
enligt tidigare fastställda principer.
Förändring
Drogprover för körkort inom hälsovårdsintyg i Gula taxan ändras från fastpris till att
prissättas enligt Gula taxans grupptaxa 2 plus analyskostnad. Ändringen innebär automatisk
uppräkning och mer jämlik prissättning.
Automatisk uppräkning införs för Anhörignatt BB, avgift inkl. moms uppräknas för
nästkommande år med index och avrundas nedåt till jämnt tiotal kronor. Basindex är
konsumentprisindex(KPI) fastställda tal januari 2019 (328,56). För 2021 används index KPI
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Avgift (kr) exkl. moms

fastställda tal jan 2020 vilket ger avgift 2021 anhörignatt BB vuxen 460 kr inkl. moms och
barn 230 kr inkl. moms.

Avgift (kr) exkl. moms

Läkarvård
(ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)
Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet)
må-sö 00:00-24:00
Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH),
vardagar fram till 20:00
Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH),
vardagar efter 20:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar
Specialistläkare inklusive specialist inom psykiatri
(exkl. allmänmedicin, exkl. inom vårdval Halland)
Akutmottagning på sjukhus, dygnet runt
Hembesök, närsjukvård må-sö 00:00-24:00
Hembesök, länsvård
Hembesök i kommunens korttidsboende
Hembesök i kommunens särskilda boende för äldre
1:a remissbesök till specialistläkare 1)
Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag)
Abort-, kirurgisk och sterilisering
Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon
folkbokförda i Halland; vaccinationer,
röntgenundersökningar och friskintyg
Amningsmottagning
Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt
(lag)
Anhörigsamtal
Antibiotikafri behandling för luftvägsinfektion /
pneumokocker, återbesök inom 5 dagar
Arbetsskada
Avstämningsmöte
Barn- och ungdomar tills dagen de fyller 20 år
Besök inför inskrivning
Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar
BUP – barn och ungdomspsykiatri
BVC – barnhälsovård
Dagkirurgi
Dagsjukvård
Distanskontakt via telefon, en planerad vårdkontakt som
ersätter ett fysiskt mottagningsbesök
Distanskontakt via skrift(skriftlig distanskontakt) – en
planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt
mottagningsbesök
Distanskontakt via videolänk– en planerad vårdkontakt som
ersätter ett fysiskt mottagningsbesök
Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan på eget
initiativ, likställs med sjukvård

200 kr
200 kr
300 kr
300 kr
450 kr
250 kr
300 kr
0 kr
250/300 kr
100 kr
0 kr
300 kr
0 kr
300 kr
0 kr
0 kr
0 kr
200/300 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
300 kr
200/300 kr
200/300 kr
200/300 kr
200/300 kr
200/300 kr
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Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras
som hälsovård
Drogtest som begärs av skola går under vanlig hälso- och
sjukvård och vanlig patientavgift tas ut
Dödsfall, konstaterande av
Faderskapsundersökning
Forskning och läkemedelsstudier
Fritt återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård
för samma sjukdom samma dag
Förstadagsintyg, räknas som sjukvård
Försvarsmakten – militär utbildning (lag)
Habiliteringsverksamhet
Hepatit B, efter tillbud med risk för blodsmitta
Hepatit C, patient som smittats via svensk sjukvård och har
kvarstående kronisk Hepatit C. Även vård som inte har med
kronisk Hepatit C att göra.
Hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till
Sverige räknas normalt som sjukvård
Hälsokontroller som görs när folkbokförda
anhöriginvandrade barn kommer till Sverige räknas normalt
som sjukvård
Besök inför inskrivning i sluten vård
Inhalation, primärvård
Information om journal; syfte att läkare och patient
gemensamt går igenom innehållet i patientjournal
Kommunens korttidsboende
Kommunens särskilda boende för äldre
Körkort, indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott
Körkortsintyg, förlängning av tidigare utfärdat intyg p g a
medicinska skäl
MHV – kvinnohälsovård
Organdonation, vård och behandling av organdonator
Poliklinisk operation
Preventivmedelsrådgivning (lag)
PSA-undersökning ingår i avgiften för läkare om läkare
finner det medicinskt motiverat
Recept o förskrivning på kostnadsfria läkemedel och
förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel samt
preventivmedel
Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom
STD, herpes genitalis, kondylom, trichomonas vaginalis
infestation och icke gonorrisk uretrit (dessa är utöver de
som finns som allmänfarliga sjukdomar i smittskyddslagen)
Smittskyddspatienter – uteblivet besök
Svalgprov, ordination på t ex övriga familjemedlemmar,
daghem eller deltidsförskola
Teambedömning
Teambesök
Telefonkontakt, förlängning av sjukintyg
Telefonkontakt, recept och rådgivning
Telefonkontakt, remiss
Telefonkontakt som ersätter ett besök – se distanskontakt

Gula taxan
200/300 kr
0 kr
Gula Taxan
0 kr
0 kr
200/300 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
200 kr
0 kr
0 kr
200/300 kr
Räknas som HV
enligt Gula taxan
0 kr
0 kr
0 kr
300 kr
0 kr
200/300 kr
0 kr
0 kr
0 kr
200/300 kr
0 kr
200/300 kr
200/300 kr
100 kr
0 kr
0 kr
200/300 kr
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Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård
Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården
Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder
Ungdomspsykiatrisk mottagning; 1:a besöket
Uteblivet besök (undantag BVC)
Vaccination HPV, flickor tills dagen de fyller 18 år
Vaccination influensa, av läkare bedöms tillhöra en
riskgrupp
Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en
riskgrupp
Vaccination påssjuka, hörselskadade barn och unga vuxna
inom habiliteringsverksamhet
Vaccination stelkramp, vid sårskada
Vårdgivarinitierat besök
Öppen vård som direkt leder till sluten vård
85 år och äldre, avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård
2017-01-01

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
200/300 kr
0 kr
vaccinkostnad
vaccinkostnad
0 kr
0 kr
0 kr
200 /300 /450 kr
0 kr

1) Remiss till annan läkare på annan vårdnivå eller läkare inom annan specialitet

Sjukvårdande behandling
(ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)
Sjukvårdande behandling, vård eller behandling som ges p g a sjukdom
och som utförs av annan personal än läkare (undantag och förtydligande), se
nedan)
Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag)
Abort-, medicinsk
Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon
folkbokförda i Halland; vaccinationer,
röntgenundersökningar och friskintyg
Allergitest
Amningsmottagning
Anhållna, häktade, intagna på kriminalvårdsanstalt (lag)
Anhörigsamtal
Avstämningsmöte
Barn- och ungdomar tills dagen de fyller 20 år
Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar
Blodgivare
BUP
BVC
DaKo, teknikerbesök
Dagsjukvård
Diabetessköterska
Dietist
Distanskontakt via telefon, en planerad vårdkontakt som
ersätter ett fysiskt mottagningsbesök
Distanskontakt via skrift(skriftlig distanskontakt) – en
planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt
mottagningsbesök

100 kr
0 kr
100 kr
0 kr
100 kr
100 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
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Distanskontakt via videolänk– en planerad vårdkontakt som
ersätter ett fysiskt mottagningsbesök
Distriktssköterska
Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med
sjukvård
Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras
som hälsovård
Faderskapsundersökning
Forskning och läkemedelsstudier
Fotvårdsspecialist, medicinskt betingad
Försvarsmakten – militär utbildning (lag)
Habiliteringsverksamhet
Hembesök
Hjälpmedel, förskrivning av tekniska hjälpmedel
Hjälpmedel, instruktion till anhöriga m fl
Hjälpmedel, intyg för anpassning av patientens hemmiljö
och arbetsplats
Hjälpmedel, undersökning, bedömning, behandling och
träning av funktions- och aktivitetsförmåga (sjukvårdande
behandling)
Hjälpmedel, utprovning och anpassning av tekniska
hjälpmedel
Hörselvårdsverksamhet
Hörselvård, förskrivning av hörhjälpmedel
Hörselvård, teknikerbesök
Provtagning/EKG inför inskrivning i sluten vård
Kurator
LSS, råd och stöd (lag)
Medicinutdelning
Mellanliggande labbesök
MVC
MVC – uteblivet besök vid födelsekontrollerande åtgärder
Oftalmologassistent/Ögonsjuksköterska
Organdonation, vård och behandling av organdonator
Ortoser
PPD och BCG för personal som ska arbeta inom regionen
Preventivmedelsrådgivning (lag)
Psykoterapeut i primärvård, länsvård och inom psykiatri
Rehabkoordinator- kartläggande samtal (övrigt avgiftsfritt)
Rehabiliteringspersonal, t ex arbetsterapeut, kiropraktor,
logoped, naprapat
Remissbesök, ev. till sjukvårdande behandling
1:a remissbesök till medicinsk service från
företagshälsovård
Sjuksköterska
Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom
Smittskyddspatienter – uteblivet besök
Syncentralsverksamhet
Syncentral, förskrivning av synhjälpmedel
Syncentral, teknikerbesök

100 kr
100 kr
100 kr
Gula Taxan
Gula Taxan
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
100 kr
100 kr
100 kr
0 kr
100 kr
0 kr
100 kr
100 kr
0 kr
100 kr
100 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
0 kr
100 kr
0 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
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Särskilt livsstilsstöd (gäller t ex tobaksbruk, alkoholfrågor,
övervikt samt brist på fysisk aktivitet) hos distr sköt,
sjuksköt o undersköterska
Teambesök
Tvångsvård enl. LPT och LRV, öppen vård inom psykiatrin
Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården
Undersköterska
Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder
Ungdomspsykiatrisk mottagning 16-25 år, 1:a besöket
Viktkontroll
Uteblivet besök (undantag BVC och labb)
Vårdgivarinitierat besök
Exempelvis funktions-us och carotis-us, lika avgift oavsett
var den utförs i verksamheten
85 år och äldre, avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård
fr.o.m. 2017-01-01

100 kr
100 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
100 kr
100 kr
0 kr
100 kr
0 kr

Tandvård för vissa grupper
(ingår i högkostnadsskyddet, öppen sjukvård.)
Vissa särskilda patientgrupper har rätt att få tandvård till en
kostnad som motsvarar landstingets patientavgifter för
öppen sjukvård
• Oral kirurgi och motsv.
• Allmäntandläkare
• Tandhygienist
85 år och äldre avgiftsfritt öppen hälso- sjukvård
2017-01-01

300 kr
200 kr
100 kr
0 kr

Hälsovård
(ingår ej i högkostnadsskydd , öppen sjukvård)
Gynekologisk cellprovskontroll 2018-01-01
Graviditetstest (fr o m kalenderåret som kvinnan fyller 21
år)
Mammografi 2016-07-01
Pulsåderbråck i buken hos 65-åriga män
Årlig influensavaccination och pneumokockvaccination,
riskgrupper
Drogprover för körkort
Övrig hälsovård (Gula Taxan) utan moms
• Grupptaxa 1
• Grupptaxa 2
• Grupptaxa 3
• Grupptaxa 4
• Grupptaxa 5 (timtaxa), 350 kr / påbörjad 15 min.

0 kr
150 kr
0 kr
150 kr
0 kr +
vaccinkostnad
Grupptaxa 2 +
analyskostnad
0 kr
220 kr
600 kr
950 kr
1 400 kr
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Asylsökande och tillståndslösa
Öppen sjukvård (vuxna, vård som inte kan anstå)
• Läkarbesök
• 1:a remissbesök
• Akutmottagning på sjukhus utan remiss
Akutmottagning på sjukhus med remiss
• Specialistbesök, patient har ej remiss
• Mellanliggande labbprover
• Sjukvårdande behandling
• Planerad öppenvård
• Barn och ungdomar t o m 19 år, läkarbesök o
sjukvårdande behandling (all vård)
• Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande
Sluten vård
• Barn, ungdomar och vuxna

50 kr
50 kr
450 kr
50 kr
300 kr
50 kr
25 kr
utomlänsprislista
0 kr
Timtaxa
0 kr
0 kr

Bosatta i utlandet
Nordisk medborgare, nödvändig vård
EU-medborgare, nödvändig vård
Medborgare i konventionsland, akut/nödvändig vård
Svensk medborgare utanför EU o konv.länder, akut vård
För ovanstående gäller krav på giltiga intyg
Övriga grupper
Se Avgiftshandboken för fullständiga regler

vanlig pat.avgift
vanlig pat.avgift
vanlig pat.avgift
vanlig pat.avgift
utomlänsprislista

Hjälpmedel
Kryckor, dubbar per st (ingår ej i högkostnadsskyddet)
Tens-apparat, hyresavgift/mån (ingår i
högkostnadsskyddet)
Inkontinensartiklar, personer med serviceinsatser från
kommunen
Medicinsk Teknik Halland MTH, månadshyra på
hjälpmedel. Endast en månadsavgift tas ut även om flera
hjälpmedel lånas(ingår ej i högkostnadsskydd)

70 kr
100 kr
0 kr
100 kr

Sluten hälso- och sjukvård
(ingår ej i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)
Avgift per vårddag
• Barn och ungdom 0 – 19 år
• 20 –
• Yngre än 40 år med hel aktivitetsersättning eller hel
sjukersättning, halv avgift de första 30 dagarna vid varje
vårdtillfälle
• Försvarsmakten – militär utbildning (lag)
• Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom

0 kr
uppräkning enl. HSL

(f.n. 2020). 100 kr

uppräkning enl. HSL
uppräkning enl. HSL

50 kr
0 kr
100 kr
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• Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt
(lag).
• Asylsökande
• Tvångsvårdade enl. (LPT och LRV)
• Tvångsvårdade enl. (LPT och LRV) i annat landsting

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Högkostnadsskydd, öppen sjukvård
Nationellt högkostnadsskydd, som fastställs av riksdagen, ger patienten ett skydd
för sjukvårdskostnader över en 12-månadersperiod, uppräkning enligt HSL,
möjlighet att fr.o.m. 2014 förköpa frikort

(f.n.2020) 1 150kr

Högkostnadsskydd, nutritionsprodukter
RF beslut för SärNär
Från 2018 gäller högkostnadsskydd

1400 kr/månad och patient

Moms
Regionfullmäktige fastställer patientavgifter exkl. moms. På vissa tjänster tas
moms ut med 12% eller 25 %. Det är syftet med de medicinska åtgärderna som
avgör momsfrågan.
Tjänster som inte syftar till att skydda, bevara eller återställa hälsan är
momsbelagda.
Avgiften inkl. moms kan förändras om staten beslutar om förändrat
regelverk/momssats

Sjukresor
Egenavgift enkel resa, kollektivtrafik
Egenavgift enkel resa, taxi
Egenavgift enkel resa, egen bil
Regionens sjukreselinjer
Milersättning, egen bil per mil
Högkostnadsskydd egenavgifter
(frivillig åtgärd från Region Halland)
Ambulansvård, ingår i högkostnadsskydd sjukresor

Motsv. 2 zoner enl Hallandstrafikens
prislista m Reskort, (f.n.2020) 34 kr
100 kr
Motsv. 4 mils körning,
(f.n.2020) 59 kr
0 kr
80 % av angivet belopp i (1999:1229)
inkomstskattelag 16 kap 27§, 14,80 kr
20 x avgift för taxi

2 000 kr
250 kr

Övrigt
(ingår ej i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)
Mat och logi på sjukhusens BB-avdelningar för anhöriga,
avgift per påbörjat dygn 460 kr resp. 230 kr inkl. moms
Ekonomisk kompensation till patient vid inställd vård
Journalkopior, RF § 33/12

411 kr/vuxen, 205
kr/barn
Olika ersättningar
1-9 sidor, 0 kr
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Röntgenbilder på cdr-skiva eller likande lagringsenhet RF §99/18
Omhändertagande av avlidna - bårtransporter
Projektgrupper
Avgift för uteblivet tidsbeställt individuellt besök inkl. första remissbesök
fr.o.m. 2014 distriktssköterska inom närsjukvård och vid födelsekontrollerande
åtgärder
Väntetid mer än 30 min
Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning
Avgift för borttappad eller misskött hörapparat

10 sidor, 50 kr
För varje sida
utöver 10 sidor är
avgiften 2 kr
50 kr per cdrskiva/motsvarande
bildlagringsenhet
faktisk kostnad
fastställs av resp.
driftsnämnd
olika avgifter
beroende
på typ av besök
återbetalning av
patientavgift enligt
särskilda regler
0 kr
1 000 kr

