Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdavgifter Hälso- och sjukvården på Gotland
Primärvård, (Vårdcentraler)
Avgiftsbelagda vårdkontakter
Besök på vårdcentralen
Kontakt med vårdcentralen via video
eller telefon. (Distanskontakter)
Provtagning
Gruppbesök

200 kr Gäller även vid hembesök av läkare
200 kr Gäller kontakter som motsvarar ett fysiskt
besök, inte kontakter av administrativ
karaktär.
200 kr Gäller provtagning som görs som ett eget
besök.
100 kr Gäller även gruppbesök på distans

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

Gäller endast när man söker
för samma åkomma.
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.
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Övriga avgifter
Dessa avgifter gäller samtliga patienter. Även barn, ungdomar, personer 85 år och äldre, samt
patienter med högkostnadsskydd.
Vaccination av riskgrupper, avseende
0 kr Riskgrupperna bestäms inför varje säsong
säsongsinfluensa, pneumokocker.
av smittskyddsläkaren.
Vaccination mot samhällsfarlig
0 kr
sjukdom. (Covid-19)
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.
Serologisk testning för Covid-19
400 kr Ingen avgift för personal med patientnära
arbete inom vård- och omsorg, samt
brukare i särskild omsorg och hemtjänst.
Egen träning
55 kr Träning i sjukvårdens lokaler, men utan
direkt överinseende av sjukvårdspersonal.
Högkostnadsskydd gäller inte. Avgiften är
inte grund för högkostnadsskydd.
Intyg
Enligt Kassan kan upplysa om vad olika intyg
särskild kostar.
prislista
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.
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Vårdavgifter Hälso- och sjukvården på Gotland
Specialiserad sjukvård. (Visby lasarett, Psykiatrin och Habiliteringen)
Avgiftsbelagda vårdkontakter
Besök hos läkare
Kontakt med läkare via video eller
telefon. (Distanskontakter)
Besök hos annan vårdpersonal än
läkare
Kontakt med annan vårdpersonal via
video eller telefon. (Distanskontakter)
Besök på akutmottagningen, Visby
lasarett
Ambulanssjukvård
Röntgenundersökning
Provtagning
Gruppbesök

300 kr Gäller även vid hembesök
300 kr Gäller kontakter som motsvarar ett fysiskt
besök, inte kontakter av administrativ
karaktär.
200 kr
200 kr Gäller kontakter som motsvarar ett fysiskt
besök, inte kontakter av administrativ
karaktär.
400 kr Gäller alla tider på dygnet.
Gäller oavsett vilken vårdpersonal som
utför vården
400 kr Gäller när patienten vårdas på plats men
inte behöver köras till akuten.
200 kr Gäller undersökning som görs som ett
eget besök.
200 kr Gäller provtagning som görs som ett eget
besök.
100 kr Gäller även gruppbesök på distans

Avgiftsfria vårdkontakter
Hembesök i specialistvård av annan vårdpersonal, vid planerad
hemsjukvård.
Besök efter akutremiss från läkare i primärvård
Besöket skall göras senast 24
timmar efter det besök då
remissen utfärdades.
Besök på samma mottagning och samma dygn.
Gäller endast när man söker
för samma åkomma.
Besök av patient vid vård enligt LRV eller LPT
Besök hos/av mobila öppenvårdsteamet, Visby lasarett
Besök för abort- eller preventivmedelsrådgivning
Besök gällande allmänfarlig sjukdom.
Enl Smittskyddslagen
Besök i samband med organdonation
Gäller donatorn
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Patientgrupper med avgiftsnedsättningar
Besök av barn och ungdomar tom 17 års ålder.
Ingen avgift
Besök inom den specialiserade psykiatrin av barn och
Ingen avgift
ungdomar tom 24 års ålder.
Besök av personer som fyllt 85 år
Ingen avgift
Asylsökande, läkarbesök efter remiss från primärvården.
50 kronor
Asylsökande, besök hos annan vårdpersonal än läkare efter
25 kronor
remiss från primärvården.
Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt
Ingen avgift
Ovanstående avgifter gäller vid undersökningar och behandlingar som getts med anledning av
sjukdom. Avgifterna gäller endast personer folkbokförda i Sverige, samt personer som kan visa
upp ett Europeiskt sjukförsäkringskort.

Övriga avgifter
Dessa avgifter gäller samtliga patienter. Även barn, ungdomar, personer 85 år och äldre, samt
patienter med högkostnadsskydd.
Vaccination av riskgrupper, avseende
0 kr Riskgrupperna bestäms inför varje säsong
säsongsinfluensa, pneumokocker.
av smittskyddsläkaren.
Vaccination mot samhällsfarlig
0 kr
sjukdom. (Covid-19)
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.
Serologisk testning för Covid-19
400 kr Ingen avgift för personal med patientnära
arbete inom vård- och omsorg, samt
brukare i särskild omsorg och hemtjänst.
Ultraljudsundersökning,
0 kr Gäller endast män 65 år, efter kallelse.
bukaortaaneurysm, screening
Gynekologisk cellprovtagning,
0 kr
screening
Mammografiscreening
0 kr
Intyg
Enligt Kassan kan upplysa om vad olika intyg
särskild kostar.
prislista
Egen träning
55 kr Träning i sjukvårdens lokaler, men utan
direkt överinseende av sjukvårdspersonal.
Högkostnadsskydd gäller inte.
Uteblivande från planerat besök.
300/200/ Avgift motsvarande den patientavgift som
100 skulle betalats för besöket
Uteblivande från planerat besök MVC,
200 kr
preventivmedelsrådgivning
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Expeditionsavgift vid fakturering

50 kr Endast vid besök under ordinarie
mottagningstid

