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För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det så
kallade högkostnadsskyddet. När gränsen för högkostnadsskyddet är uppnådd får du frikort för resten av 12-månadersperioden.

Avgifter registreras automatiskt
Region Halland och flera privata vårdgivare i Halland registrerar dina patientavgifter automatiskt och håller reda på när du nått gränsen för fri sjukvård. Då får du ett frikort hemskickat med posten.
Giltighetstiden för ditt frikort är alltid 12 månader från ditt första frikortsgrundande besök.

Vård i andra län och hos enstaka privata vårdgivare
Region Halland har samma system för att hantera högkostnadsskydd som
flera andra landsting och regioner. Det innebär att vi kan se avgifter som
du betalat i andra län. Om en vårdgivare behöver se från vilket landsting
eller region avgiften kommer kan det behövas ett samtycke från dig som
patient.
Om du sökt vård i ett landsting/region eller hos en privat vårdgivare som
inte är anslutna till samma system som Halland så gäller att du behöver
visa ett kvitto för att få betala rätt patientavgift. Spara kvittot så kostnaden
kan föras in i efterhand, t ex genom att du visar kvittot nästa gång du besöker vården eller att du skickar in ditt kvitto till Region Halland (se adress
på sista sidan).
Har du sparade kvitton från besök för viss tandvård, hos privat vårdgivare
eller annat landsting som är mindre än 12 månader gamla ska du be att få
dessa registrerade i systemet.

Om du har sekretesskydd i folkbokföringsregistret ansluts du av säkerhetsskäl inte till den nya hanteringen av högkostnadsskydd och frikort. Du
behöver samla dina kvitton och visa i kassan så att du får betala rätt patientavgift. När det är dags för frikort skrivs det ut av personalen i kassan.

När du har fått ditt frikort
Ditt frikort ger rätt till avgiftsfri läkarvård, viss tandvård och annan behandling inom den öppna hälso- och sjukvården i Sverige under giltighetstiden.
Frikort gäller inte för uteblivet besök och slutenvård.
Vid besök i Region Halland behöver du som regel inte visa upp ditt frikort.
Om du reser utanför Halland är det däremot viktigt att alltid ha med frikortet då du kan behöva visa upp det vid eventuella vårdbesök. Om du inte
visar upp ditt frikort får du betala ordinarie patientavgift och kan sedan i efterhand begära tillbaka den betalda avgiften i Region Halland. Spara kvittot
för efterregistrering. Samma sak gäller för vissa privata vårdgivare i Halland.
Om du fått frikort i ett annat län visar du upp detta nästa gång du uppsöker
sjukvården i Halland, så registreras det i vårt system.
Om du vill kan du förköpa ett frikort som skickas hem till dig.

Föppreniksjoukrvåtrd
Siv Janss
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Du kan också kontakta Region Halland via 010-45 53 970
eller patientfaktura@regionhalland.se
Region Halland, GAS Patientavgifter
Box 517, 301 80 Halmstad
Observera! Informationen i denna folder ersätter motstridig
information på tidigare blå högkostnadskort
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För mer information om högkostnadsskydd
och frikort besök www.1177.se

