Käynnin maksaminen
Gävleborgin alueen maksu laskutetaan. Useimmat yksityiset
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ottavat maksun myös kortilla
ja käteisellä.

tapauksissa, joissa terveydenhuolto järjestää 24 tunnin kuluessa
leikkauksen, hoitotoimenpiteen, tutkimuksen, vastaanottokäynnin,
varatun ajan tutkimukseen jne. Jos hoitokäynti osuu maanantaille,
ilmoitetaan sinulle viimeistään edellisenä perjantaina.

Muistutusmaksu
Jos laskua ei makseta ajallaan, lisätään maksuvaatimukseen muistutusmaksu.

Hakulomake on saatavilla nykyisestä terveydenhuollon yksiköstä.

Maksu koskee myös alle 20-vuotiaita sekä 85-vuotiaita ja sitä vanhempia. Tämä maksu ei sisälly maksukattoon.
Maksu potilaansa johtuvasta syystä peruutetusta toimenpiteestä, leikkauksesta/terveydenhoitokäynnistä
Jos et ole valmistautunut kutsun ohjeiden mukaisesti, ellei toisin
ole ilmoitettu, niin että vierailua, toimenpidettä, leikkausta tai hoitoa ei voida toteuttaa suunnitellusti, veloitetaan sinulta käynnistä
potilasmaksu, vaikka vierailu olisi maksuton tai sinulla olisi vapaakortti.
Tämä maksu sisältyy maksukattoon.
Korvaus terveydenhuollosta johtuvasta syystä liian myöhässä
peruutetusta toimenpiteestä, leikkauksesta/terveydenhoitokäynnistä
Korvausta voidaan myöntää tulojen menetyksestä ja matkakuluista

Laitoshoito maksukatto ei koske
Maksu päivältä (uloskirjautumispäivä on maksuton)
Alle 20-vuotiaat 0 kr
20-vuotiaat ja sitä vanhemmat 100 kr
Jos olet sairaalahoidossa samana päivänä, kun olet
käynyt avohoidossa, maksat sekä lääkärikäynnin että
maksun hoitopäivästä.

Ota yhteyttä Centalkassaniin,
jos sinulla on kysyttävää
Gävlen sairaala, 801 88 Gävle
026-15 51 20
centralkassan@regiongavleborg.se

Produktion: Region Gävleborg, kommunikationsenheten.

Käynniltä myöhästyminen tai myöhäinen peruminen, 24
tunnin sääntö
Jos et saavu käynnille, tai peruutat tai uudelleen varaat käynnin
24 tunnin sisällä ennen varattua aikaa, sinulta veloitetaan maksu
riippumatta siitä, onko käynti maksuton tai onko sinulla vapaakortti. Tämä koskee myös unohtuneita, myöhässä peruttuja kohdennettuja terveystarkastuksia sekä unohdettuja rokotus- ja lääkärintodistuskäyntejä. Maksu vastaa tavanomaista potilasmaksua, 200
kruunua.

Yli 30 minuutin odotusaika
Jos odotusaika venyy yli 30 minuuttia sovitusta ajasta, kunnes hoito
vastaanotolla alkaa, käynneillä, joita ei aloiteta röntgenillä, näytteenotolla laboratoriossa tai vastaavalla kunnes hoito vastaanotolla
alkaa, on sinulla oikeus maksuttomaan käyntiin (ei koske terveyskeskusten päivystysaikaa, ei akuuttivastaanottoa, perhelääkäripäivystystä tai paikallista akuuttia vastaanottoa). Laskun peruutusta
varten tarvitaan todistus vastaanottohenkilökunnalta. Ei toimenpiteitä, jos käynti on maksuton tai jos potilaalla on vapaakortti.

Potilasmaksut
Voimassa 1. tammikuuta 2014 alkaen.
Tarkistettu 2019-01.

Maksukattokortin avulla voit seurata maksullisia
vierailujasi terveydenhuollossa. Maksukattokortti on saatavilla sairaaloista, terveyskeskuksista tai yksityisiltä terveydenhuoltopalvelujen tarjoajilta.
Sinulla on oikeus vapaakorttiin, kun sinulta on veloitettu
yhteensä 1150 kruunua terveydenhuoltokäynneistä
avohoidossa 12 kuukauden aikana. Vapaakortin
voimassaoloaika määräytyy ensimmäisen veloitettavan käynnin mukaan, joka sisältyy maksukaton summaan, ja on
voimassa 12 kuukautta siitä päivästä lukien.
Vapaakortti on voimassa koko Ruotsissa.

regiongavleborg.se

Avohoito, sisältyy maksukattoon

Apuvälineet

Käynti sairaanhoidossa lääkärillä tai muun terveydenhoitohenkilön kuin lääkärin luona Maksu
jokaisesta käynnistä

200 kr

Ambulanssikuljetus ja ambulanssihenkilöstön
antama hoito hakupaikalla

200 kr

Puhelinaika
Varattu aika/suunniteltu puhelinaika lääkärin kans- 100 kr
sa, joka perustuu sopimukseen tai hoito-ohjelmaan
Näytteenotto ja röntgentutkimus pätevän
hoitohenkilökunnan lähetteellä tai reseptillä

Barn

Rokotukset, maksullinen kaikille
Esimerkiksi rokotukset ulkomaanmatkaa varten, puutiaisrokotus
Perusmaksu jokaisella rokotuskerralla riippumatta
siitä, pistetäänkö yksi tai useampi rokote.
250 kr
Lisäksi hintaan lisätään jokaisen rokotteen hinta

Muut kuin alla mainitut hinnat erillisessä
hinnastossa

Maksuton lapsille ja alle 20-vuotiaille nuorille sekä
yli 85-vuotiaille aikuisille

Reseptimaksu

Vuxna

Apuvälinemaksu apuvälineitä määrättäessä

100 kr

0 kr

Kuulolaitteiden testaus, testauskäynnit,
mukaan lukien kuulolaitteen laina

1500 kr

0 kr

Kainalosauvat

85 kr/st

0 kr

Jääpiikit kainalosauvoille

70 kr/st

0 kr

Ortopediset kengät,
tietyille sairauden oireille

800 kr

200 kr

0 kr

Todistus, maksu kaikille
0 kr

Kiinteät todistushinnat hinnaston mukaisesti, alkaen 313
kruunusta ylöspäin tai tuntihinta 313 kr /aloitettu vartti.

Terveystarkastukset
Mammografia,naiset 40-74 vuotta kutsutaan, joka
toinen vuosi

0 kr

40-vuotistarkastus,
Terveyskeskustelu sinä vuonna, kun täytät 40 vuotta

0 kr

Vatsa-aortan seulonta,
miehet kutsutaan sinä vuonna, kun he täyttävät 65 vuotta

200 kr

Papa-koe,
23-60-vuotiaat naiset kutsutaan joka kolmas vuosi

0 kr

Rokotukset, maksuton
• Lasten rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset
• Influenssa- ja pneumokokkirokotus 65 vuotta sinä vuonna
täyttäville ja sitä vanhemmille sekä riskiryhmille
• Rokottaminen läheisen tartuntatapauksessa
• Allergiarokotus (maksu maksetaan
terveydenhuoltokäynnistä)
• Jäykkäkouristusrokotus loukkaantumisen jälkeen (maksu
maksetaan terveydenhuoltokäynnistä)

Itseharjoittelu, maksullinen kaikille
Voidaan tarjota fysioterapeutin hoidon jälkeen. Vastuullinen
terveydenhuollonhenkilöstö suorittaa tarvearvioinnin.
Maksut
• 50 kr/kerta
• 10 kerran -kortti 500 kr
• kuukausikortti 200 kr
• kolmen kuukauden kortti 600 kr

