Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdavgifter Hälso- och sjukvården på Gotland
Primärvård
Avgiftsbelagda vårdkontakter
Besök hos läkare
Telefonkontakt med läkare
Telefonkontakt med annan
vårdpersonal om telefonrecept
Besök hos annan vårdpersonal än
läkare
Provtagning
Gruppbesök

200 kr Gäller även vid hembesök
100 kr
100 kr
200 kr
200 kr Gäller provtagning som görs som ett eget
besök.
100 kr

Avgiftsfria vårdkontakter
Hembesök i primärvård, av annan vårdpersonal än läkare.
Besked om resultat av undersökning
Besök i förebyggande vård vid MVC eller BVC
Besök gällande allmänfarlig sjukdom.

Enl Smittskyddslagen

Patientgrupper med avgiftsnedsättningar
Besök av barn och ungdomar tom 17 års ålder.
Besök av personer som fyllt 85 år
Asylsökande, läkarbesök
Asylsökande, besök hos annan vårdpersonal än läkare
Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt

Ingen avgift
Ingen avgift
50 kronor
25 kronor
Ingen avgift

Ovanstående avgifter gäller vid undersökningar och behandlingar som getts med anledning av
sjukdom. Avgifterna gäller också endast personer folkbokförda i Sverige, samt personer som kan
visa upp ett Europeiskt sjukförsäkringskort.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Övriga avgifter
Dessa avgifter gäller samtliga patienter. Även barn, ungdomar, personer 85 år och äldre, samt
patienter med högkostnadsskydd.
Vaccination av riskgrupper,
0 kr Vilka riskgrupperna är bestäms inför varje
vaccinationskampanjer avseende
vaccinationskampanj av
säsongsinfluensa och pneumokocker
smittskyddsläkaren, efter rekommendation
av Socialstyrelsen.
Vaccination, första tillfället
300 kr Om patienten inte har med sig eget vaccin
(uttaget på recept), tillkommer kostnad för
Påfyllnad
100 kr vaccinet, enligt särskild prislista.
Egen träning
55 kr Träning i sjukvårdens lokaler, men utan
direkt överinseende av sjukvårdspersonal.
Högkostnadsskydd gäller inte. Avgiften är
inte grund för högkostnadsskydd.
Intyg
Se
Kassan kan upplysa om vad olika intyg
bilaga kostar.
nedan
Uteblivande från planerat besök.
200/100 Avgift motsvarande den patientavgift som
skulle betalats för besöket.
Högkostnadsskydd gäller inte. Avgiften är
inte grund för högkostnadsskydd. Full
avgift för samtliga patienter. Avgiften
debiteras även vid uteblivande från
gruppbesök.
Expeditionsavgift vid fakturering
50 kr Tas endast vid besök under ordinarie
mottagningstid. Avgiften är inte
frikortsgrundande. Om patient inte haft
möjlighet att betala på grund av
sjukvårdens rutiner skall ingen
expeditionsavgift läggas på fakturan.

Intyg
Intyg
Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer är inte frikortsgrundande.
Besöksavgift och intygsavgift tas ut om besöket innefattar flera anledningar än just
intyget.
Exempel: Karin kommer på läkarmottagning för att hon är sjuk. Under besöket ber
hon läkaren att skriva intyg för att hon måste avboka en resa. Summan för detta
besök blir 450 kr (200 kr för mottagningsbesöket samt 250 kr för intyget)
Om det ända syftet för besöket är att få ett intyg behöver du inte betala för
mottagningsbesöket.
A
Allergi: Förskola, fritids mm

250 kr

B
Bostadsförmedling

250 kr

F
Friskintyg, anställning

500 kr

Färdtjänst

0 kr

Försäkringskassan, intyg för föräldrapenningförmåner

0 kr

Försäkringskassan, intyg om att slippa karensdagar

250 kr

Försäkringskassan, förstadagsintyg

250 kr

Försäkringskassan, särskilt högriskintyg

250 kr

Försäkringsbolag, alla intyg. Timtaxa

750

G
God man intyg, förvaltarskap

250 kr

H
Parkeringstillstånd, handikappfordon

250 kr

Hälsoundersökning, allmän

750 – 1000 kr

K
Körkortsintyg, hälsodeklaration

500 kr

P
Parkeringstillstånd för handikappad

250 kr

R
Reseintyg:
•
•

intyg om akut sjukdom till flygbolag,
försäkringsbolag eller resebyrå
intyg om innehav av läkemedel eller
behandlingshjälpmedel

250 kr
250 kr

S
Spirometri för arbetsintyg

750 kr

T
Tandvårdsintyg, gällande särskilda patientgrupper

0 kr

