
Patientavgifter

Högkostnadskortet är en hjälp för dig att hålla reda på 
dina avgiftsbelagda besök inom hälso- och sjukvården. 
Högkostnads kortet finns att få på sjukhusen, på hälso-
centralen eller hos privat vårdgivare. 
 
Frikort har du rätt att få när du sammanlagt betalat 1300 
kronor för sjukvårdsbesök i öppenvården inom en tolv-
månadersperiod. Frikortet är giltigt 12 månader från första 
stämplade besöksdatum i högkostnadskortet.
 
Frikortet är giltigt i hela Sverige.

Gäller från januari 2023

Betalning av besök 
Avgifter från Region Gävleborg faktureras. Hos de flesta privata 
vårdgivare går det även att betala med kort och kontanter.

Uteblivna besök eller sent avbokat besök, 24-timmarsregel 
Om du uteblir från ett besök eller avbokar ett besök inom  
24 timmar innan tiden för besöket debiteras du avgift oavsett 
om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort. 

Avgiften gäller också uteblivna samt sent avbokade  hälso- 
kontroller och  uteblivna besök för vaccinationer och intyg.  

Gäller även dig under 20 år samt 85 år och äldre. 

Avgiften är  motsvarande ordinarie patientavgift för sjukvårds-
besök och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgift vid inställd åtgärd/operation/vårdbesök orsakat  
av patienten 
Om du inte är förberedd enligt instruktion i kallelse eller annan 
information så att besök, åtgärd, operation eller behandling 
inte kan genomföras som planerat debiteras du patientavgift 
för besöket. Det gäller även om besöket är avgiftsfritt eller om 
du har frikort.

Denna avgift ingår i högkostnadsskyddet.
Kontakta Centralkassan vid frågor

Region Gävleborg, Centralkassan -95-, 801 88 Gävle
centralkassan@regiongavleborg.se
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Ersättning vid inställd åtgärd/operation/vårdbesök i sent 
skede orsakat av vården 
Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst och rese- 
kostnader i de fall vården inom 24 timmar ställer in en  operation, 
behandling, undersökning, mottagningsbesök, bokad tid för 
utredning etc. Om vårdtillfället infaller på en måndag ska du 
 informeras senast fredagen före.

Ansökningsblankett finns på aktuell vårdenhet.

Vid väntetid mer än 30 minuter 
Om du behöver vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid innan 
du får komma in har du rätt till avgiftsfritt besök.

Undantag: Besök som börjat någon annanstans än på den 
 mottagning tiden gäller, till exempel på röntgen eller provtagning 
på lab, omfattas inte. Det gäller inte heller jourtid på hälsocentra-
ler, akutmottagning, familje läkarjour eller närakutmottagning.

För makulering av faktura krävs intyg av mottagningspersonal.



   

Avgiftstyp Kostnad

Öppenvårdsbesök hos läkare eller annan 
hälso- och sjukvårdspersonal än läkare på sjukhus, 
hälsocentraler och privata vårdgivare som har avtal 
med Region Gävleborg. Avgift för varje besök.  
Gäller även digitala besök genom videosamtal.

200 kr

Ambulanstransport eller ambulansvård på plats 200 kr

Telefonsamtal med hälso- och sjukvårdspersonal 
när samtalet ersätter ett fysiskt besök eller leder till 
en åtgärd. 

100 kr

Chatt med hälso- och sjukvårdspersonal  
när samtalet ersätter ett fysiskt besök eller leder till 
en åtgärd. 

100 kr 

Receptavgift för beställda recept på annat sätt än 
vid besök till exempel via telefon eller 1177 
Vårdguidens e-tjänst. Gäller även för apodosrecept. 

100 kr

Provtagning och röntgenundersökning  
efter remiss eller ordination. 0 kr

Mammografi, kvinnor 40–74 år kallas vartannat år 0 kr
Fyrtioårskontroll, hälsosamtal det år du fyller 40 år 0 kr
Bukaortascreening, män kallas det år de fyller 65 år 200 kr
Cellprovskontroll, kvinnor 23-60 år kallas vart tredje år 0 kr

Vaccinationer
Exempel: vaccinationer inför utlandsresa, fästingvaccination

Grundavgift vid varje vaccinationstillfälle oavsett  
om ett eller flera vaccin injiceras.  
Självkostnad för respektive vaccin tillkommer.

250 kr
 

Avgiftsfria vaccinationer

• Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet

• Influensa- och pneumokockvaccination för personer från
  och med det år de fyller 65 år samt personer med vissa      sjuk-
  domar

• Vaccination till dig som bor eller lever nära någon i riskgrupp

• Vaccination vid allergi (avgift erläggs för sjukvårdsbesöket)

• Stelkrampsvaccination efter skada   
  (avgift erläggs för sjukvårdsbesöket)

Hjälpmedel  
Övriga än dessa, pris enligt särskild prislista

Vuxna Barn

Hjälpmedelsavgift vid förskrivning av ett 
hjälpmedel 

100 kr 0 kr

Hörapparatutprovning, utprovnings- 
besök inklusive lån av hörapparat

1500 kr 0 kr

Kryckkäppar 85 kr/st 0 kr
Isdubbar till kryckkäppar 70 kr/st 0 kr
Ortopediska skor  
vid medicinska indikationer

900 kr 300 kr

Slutenvård Vuxna Barn

 Inlagd på sjukhus 120 kr/dag 0 kr
Om du blir inlagd på sjukhus samma dag du har gjort ett besök  
i öppenvård betalar du både för besöket och avgiften för vård dagen. 
Utskrivningsdagen är avgiftsfri. Högkostnadsskydd gäller ej.

Självträning, avgift för alla

Kan erbjudas efter avslutad behandling hos fysioterapeut.
Behovsbedömning görs av ansvarig hälso- och sjukvårds-
personal. 
Avgifter
• per tillfälle 50 kr
• 10-gångerskort 500 kr
• månadskort 200 kr
• tremånaderskort 600 kr

Intyg, avgift för alla

Fasta intygspriser enligt prislista, från 470 kr och uppåt  
eller timtaxa 470 kr/påbörjad kvart

Hälsokontroller

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet  
För barn och ungdomar under 20 år samt vuxna från 85 år 
är det avgiftsfritt. 


