
Potilasmaksut
Käyntimaksu
Gävleborgin alueen potilaat suorittavat 
potilasmaksun laskutuksen kautta. 

Muistutusmaksu
Asiakkaalle lähetetään maksukehotus, jo-
hon on lisätty muistutusmaksu mikäli hän 
ei ole maksanut maksusuoritusta ajoissa.
Maksusta on määritelty mm. perintä-
maksujen korvauksia koskevassa 
asetuksessa (1981:1057).
 
Peruuttamatta jätetyt käynnit
(El kuulu suurkustannussuojaan).

Mikäli jätät varatun ajan käyttämättä, ve-
loitetaan sinulta potilasmaksu huolimatta 
siitä onko käynti maksuton tai että sinulla 
on vapaakortti.

Odotusajan ollessa yli 30 minuuttia
Mikäli odotusaika vastaanotolle kestää yli 
30 minuuttia sovitusta tapaamisajasta, on 
potilaalla oikeus maksuttomaan käyntiin. 
Arviointi tehdään asianomaisen potilaskäyn-
nin yhteydessä, jonka aikana todistetaan 
että lasku tulee peruuttaa. Ei toimenpidet-
tä jos käynti on kirjattu vapaakortille  
tai on maksuton.

Laitoshoito
(El kuulu suurkustannussuojaan).

Päiväkohtainen maksu 
(lähtöpäivä sairaalasta on maksuton)

Alle 20 vuotta         0 SEK
20 vuotta ja enemmän     100 SEK

Mikäli joudut sairaalaan samana päivänä, 
jona vierailit avohoidossa, peritään sinulta 
sekä käynti- että hoitopäivämaksu.

(Högkostnadskort) on apuväline, jolla 
pystyt seuraamaan terveydenhuoltokäyn-
neistäsi aiheutuvia kuluja.
Voit hankkia Suurkustannussuojakortin sai-
raalan infotiskiltä, terveyskeskuksista sekä 
yksityisiltä terveydenhuollon tarjoajilta.
 
Sinulla on oikeus vapaakorttiin (frikort) 
mikäli sinulta on peritty yhteensä 1100 SEK 
avohoidon terveydenhuoltokäynneistä 
kahdentoista kuukauden jakson aikana. 
Vapaakortin voimassaoloaika määräytyy 
ensimmäisestä sellaisesta laskutettavasta 
käynnistä, joka luetaan sairaanhoidon 
suurkustannussuojan piiriin. Kortti on voi-
massa 12 kuukautta tästä käyntiajankohda-
sta eteenpäin. 
Vapaakortti on voimassa koko Ruotsissa.

Voimassa 1. tammikuuta 2014 alkaen
Tarkastettu 2016-07-01

Yhteystiedot
Puhelin: +46 (0)26-15 51 20, arkisin 8-15
S-posti: centralkassan@regiongavleborg.se 
Osoite: Region Gävleborg,
Centralkassan, -95-, 801 88 Gävle
Vastaamme kaikkiin suurkustannussuojaa 
ja potilasmaksuja koskeviin kyselyihin.

                   Platina id 06-67058

Suurkustannussuojakortti 
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Avohoito 
(Kuuluu suurkustannussuojaan)

Sairaalahoitokäynnit lääkärillä tai muun 
terveydenhuoltohenkilöstön luona 
veloitetaan aina.

 
 
 
 

200 SEK

Ambulanssikuljetus  200 SEK

Ambulanssihoito noutopaikalla 200 SEK

Puhelinyhteys 
(Kuuluu suurkustannussuojaan)

Aikavarattu/suunniteltu puhelinaika 
lääkärin kanssa.

 
 
 

100 SEK 
Reseptimaksu 
(Kuuluu suurkustannussuojaan)

Puhelimitse, minun hoitoyhteystietojen 
tai muulla tavoin kuin lääkärikäynnin 
tai puhelimitse lääkäriltä tilatut reseptit 
veloitetaan.

 
 
 
 
 100 SEK

Lisämaksu kotona suoritetusta 
hoidosta, perusmaksun lisä lääkärin 
kotikäyntiin.

 
100 SEK

   

Apuvälinemaksut 
(El kuulu suurkustannussuojaan) 
Apuvälinemääräys

Aikuiset 
 
100 SEK

Lapset 
 
0 SEK

Omavastuu ortopedisista 
jalkineista

800 SEK 200 SEK

Kuulolaitteiden testaus 1500 SEK 0 SEK

Kyynärsauvat, myyntihinta, 
kainalosauvat, myyntihinta 

85 SEK/st
70 SEK/st

0 SEK
0 SEK

Muista apuvälineistä veloite-
taan asianmukaisen hinnas-
ton mukaisesti.   

Kadotetut ja vioittuneet apuvälineet 
Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva vakuutus ja 
vakuutusyhtiö kattaa käyttäjän korvauksen, saa 
terveydenhuollon tarjoaja  asianmukaisen  
korvauksen. Yllä mainituissa tapauksissa käyttäjä 
vastaa omavastuusta.
Mikäli voimassa olevaa vakuutusta ei ole korvaa 
käyttäjä/tämän edustaja apuvälinekustannukset 
terveydenhuollon tarjoajalle. Apuvälineistä, joiden 
jäännösarvo on alle 3000 SEK, veloitetaan näiden 
todellinen arvo. Apuvälineistä, joiden jäännösarvo 
on 3000 SEK tai enemmän veloitetaan 3000 SEK 
apuvälinettä kohti.

Muut maksut 
(El kuulu suurkustannussuojaan) 

Asianomainen terveydenhuoltohen-
kilöstö tekee päätöksen omavalmen-
nuksen tarpeesta hoidon päättymisen 
jälkeen. 
Joka  harjoittelukerta maksaa.          

50 SEK

Lapset ja nuoret, jotka eivät ole täyttä-
neet 20 vuotta, maksavat seuraavissa 
tapauksissa:
√ Todistus- ja terveystarkastusmaksut

√ Rokotukset, kuten esim. matkailijan 
      estolääkityksenä otettava rokote, 
      punkkirokote/TBE-rokote

√ Omavastuu ortopedisista jalkineista  

√ Omavalmennus

Todistusmaksut 
(El kuulu suurkustannussuojaan) 

Todistus 313/635/938 SEK sis. alv:n tai 
313 SEK tuntipalkkion kustakin 
alkaneesta varttitunnista. 

Terveystarkastukset 
((El kuulu suurkustannussuojaan)

Vatsa-aortan aneurysman seulonta 200 SEK

Gynekologinen seulontatutkimus 100 SEK

Terveyskeskustelu 
neljäkymmentävuotiaille

0 SEK

Mammografia 0 SEK

Rokotukset 
(El kuulu suurkustannussuojaan) 

Perusmaksu rokotuksesta esim. matkailijan 
estolääkityksenä otettavat rokotteet, 
punkki-/TBE-rokotteet. Rokotemaksu 
lisäksi.

 
 

250 SEK

Röntgentutkimus
Asianomaisen hoitohenkilöstön  
lähetteestä/määräyksestä.

 

0 SEK

Näytteenotto 
Asianomaisen hoitohenkilöstön  
lähetteestä/määräyksestä.

 

0 SEK
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