
Patientavgifter

Sjukvårdande behandling hos exempelvis 
distriktssköterska, sjuksköterska, under- 
sköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, 
kurator, psykolog eller logoped......................................100 kr

Läkarbesök vårdcentral ...................................................................200 kr

Läkarbesök specialiserad vård .........................................300 kr

Läkarbesök via första remiss ................................... ..........100 kr

Läkarbesök via egenremiss ...................................................300 kr

Akutmottagning på sjukhus .................................................450 kr 

Avgift när du är inlagd på sjukhus .......100 kr/dag

Förlängning av sjukintyg på annat sätt 
än i samband med läkarbesök .......................................100 kr

Besök hos ungdomsmottagningen ...............................0 kr

Besök hos kvinnohälsovården ..................................................0 kr

Besök hos tekniker på syncentral, 
hörselvård och Dako ............................................................................100 kr

Hälsoundersökningar:

Gynekologiskt cellprov ..............................................................................0 kr

Mammografi ...................................................................................................................0 kr

Pulsåderbråck .....................................................................................................150 kr

Hör av dig om du får förhinder
Om du inte kan komma måste du av- eller omboka din tid, så att någon annan kan erbjudas tiden. 
Gör du inte det får du betala ordinarie patientavgift. Detta gäller även för dig som har avgiftsfri  
hälso- och sjukvård och för dig med frikort.

Frikort – så fungerar det
Du har rätt till frikort när du inom en 12-måna-
dersperiod betalat 1150 kr för sjukvård som inte 
kräver att du är inlagd på sjukhus. Ditt frikort 
gäller 12 månader räknat från det första noterade 
besöket. Frikortet skickas hem till dig. Du kan 
också välja att förköpa ett frikort hos de flesta 
vårdcentraler och mottagningar. Priset är samma 
belopp som du behöver betala för att få frikort.

Läs mer om patientavgifter  

www.1177.se/ 
Halland/avgift

Barn och ungdomar har avgiftsfri hälso- 
och sjukvård fram till 20-årsdagen

För dig som är 85 år eller äldre är hälso- 
och sjukvården avgiftsfri, förutom om du 
är inlagd på sjukhus

GÄLLER FRÅN JANUARI 2019

Kontakt med vården på flera sätt
Region Halland arbetar för att du ska kunna  
ha kontakt med vården på fler sätt än genom 
besök på en mottagning. Det kan vara ett  
digitalt vårdmöte eller ett vårdmöte på telefon. 
Patientavgiften är densamma som vid ett  
mottagningsbesök. En faktura skickas hem  
till dig efter mötet. Frikort gäller.


