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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-01-18 Maria Rångevall Maria Rångevall 

Avgiftstyper i VAS 

 

Tillämpning av Avgiftshandbokens regelverk för patientavgifter i 
VAS 

 

Avgiftstyper indelas i tre kapitel: 

1 Patientavgifter för Region Norrbotten.  

Avgiftstyp kopplas till respektive vårdgivarkategori i kodregistret för 

Vårdgivarkategorier. 

2 Vallista över avgiftsregler som tillämpas vid speciella sjukdomar, behand-

lingar eller patientgrupper.  

När särskilda avgiftsregler ska tillämpas ersätter man den föreslagna av-

giftstypen med någon av dessa. Kodifieringen bygger på nyckelord i tex-

ten. 

3 Övriga avgifter.  

Avgifter för vårdkontakter och tjänster som inte är ”besök” registreras i 

VAS Försäljningsmodul. 

Generellt regelverk: 

 Läkarbesök: Avser besök där läkaren personligen medverkar. Barn 

och ungdom under 20 år och personer som fyllt 85 år är avgiftsbefri-

ade (öppen vård). 

 Sjukvårdande behandling: Behandling som ges av annan vårdperso-

nal än läkare. Barn och ungdom under 20 år och personer som fyllt 

85 år är avgiftsbefriade. 

 Högkostnadsskyddet för patientavgifter i öppen hälso- och sjuk-

vård: de flesta patientavgifter ingår i högkostnadsskyddet och utfär-

das automatiskt när patienten uppnår högkostnadsskyddet, 1200 

kronor. Beräkningen baseras på patientavgifter som registrerats i 

VAS-kassan samt patientavgifter som registrerats externt hos privata 

vårdgivare i Norrbotten. Meddelande om hur mycket som återstår 

innan frikort utfärdas visas vid ankomstregistrering. När en patient 

har uppnått frikort korrigerar VAS automatiskt patientavgiften till 0 

kr och betalsättet ändras till frikort. 

 

Avgiftstyper i VAS är justerade 1 april 2020 med förändring av egenvårds-

avgift enligt beslut i regionfullmäktige (2020-02-12). 

Beloppet för högkostnadsskyddet för vård ändras till 1200 kronor enligt 

beslut i Regionfullmäktige 23-24 november (2022-01-0). 
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Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 
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[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

1. Patientavgifter i kr för Region Norrbotten  

 

Kod i 

VAS 

Långtext i VAS och beskrivning  

(Se Avgiftshandboken, kapitel 1) 

Patient-

avgift 

Frikorts-

grun-

dande 

12 Primärvård läkarbesök.  

Vanligt mottagningsbesök 

300 Ja 

13 Primärvård jourmottagning  

Läkarbesök vid jourmottagning inom primärvård utan-

för kontorstid(*). 

400 Ja 

14 Primärvård sjukvårdande behandling  

Besök hos annan vårdpersonal än läkare.  

300 Ja 

20 Barn- och ungdomsmedicin läkarbesök   300 Ja 

21 Barn- och ungdomsmedicin sjukvårdande behandling   300 Ja 

23 Hudsjukvård läkarbesök 300 Ja 

24 Hudsjukvård sjukvårdande behandling 300 Ja 

30 Kirurgisk vård läkarbesök 300 Ja 

31 Kirurgisk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

34 Ortopedisk vård läkarbesök 300 Ja 

35 Ortopedisk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

37 Urologisk vård läkarbesök 300 Ja 

38 Urologisk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

43 Gynekologisk vård läkarbesök 300 Ja 

44 Gynekologisk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

50 Ögonsjukvård läkarbesök 300 Ja 

51 Ögonsjukvård sjukvårdande behandling 300 Ja 

54 Öronsjukvård läkarbesök 300 Ja 

55 Öronsjukvård sjukvårdande behandling 300 Ja 

57 Rehabilitering läkarbesök 300 Ja 
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Kod i 

VAS 

Långtext i VAS och beskrivning  

(Se Avgiftshandboken, kapitel 1) 

Patient-

avgift 

Frikorts-

grun-

dande 

58 Rehabilitering sjukvårdande behandling 300 Ja 

60 Medicinsk vård läkarbesök 300 Ja 

61 Medicinsk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

62 Infektionssjukvård läkarbesök 300 Ja 

63 Infektionssjukvård sjukvårdande behandling 300 Ja 

64 Lungsjukvård läkarbesök 300 Ja 

65 Lungsjukvård sjukvårdande behandling 300 Ja 

66 Reumatologisk vård läkarbesök 300 Ja 

67 Reumatologisk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

70 Röntgen, ändra avgift 0 Nej 

90 Psykiatrisk vård läkarbesök 300 Ja 

91 Psykiatrisk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

93 Barnpsykiatrisk vård läkarbesök 300 Ja 

94 Barnpsykiatrisk vård sjukvårdande behandling 300 Ja 

 

2. Vallista över avgiftsregler som tillämpas vid speciella sjukdomar, 

behandlingar eller patientgrupper 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

A1 Akutmottagning, läkarbesök 400 Besök på akutmottagning vid re-

miss från annan vårdinrättning 

inom 24 timmar sker utan avgift. 

Ändra avgiftstypen till R1. 

Gäller för personer fr.o.m. 20 år.  

För besök på jourmottagning (pri-

märvård) använd koden J1. (Skilda 

koder p.g.a. olika belopp vid utom-

länsfakturering). För asylsökande se 

avgiftstyper under Z och för utlän-

Ja 
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[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

ningar under U. 

A2 Annan avgift Ange aktu-

ell avgift 

Ändra avgift. Används i de fall 

patientavgiften skiljer sig från av-

giften för vårdpersonalens avgifts-

typ och aktuell avgiftsregel inte 

finns som en egen avgiftstyp.  

T ex besök hos ögonspecialist på 

hälsocentral eller när en underskö-

terska i primärvård med 0 kr i av-

gift skall ta emot en patient i egen-

skap av arbetsterapibiträde och 

besöket kostar, f n 300 kr.  

För avgiftsbefrielser använd Ö1 

eller Ö2. 

Ja 

A3 Akutmottagning, sjukvårdande 

behandling 

400 Gäller för personer fr.o.m. 20 år. 

För asylsökande se avgiftstyper 

under Z och för utlänningar under 

U.  

Ja 

A8 Aortascreening på män över 65 års 

ålder 

300 Avgiften ska inte föras in i hög-

kostnadskortet.  

Högkostnadsskydd för öppen hälso- 

och sjukvård gäller inte. 

Nej 

A9 Akutmottagning med ambulans-

transport 

600  Omfattar även jourmottagning som 

är samlokaliserad med akutmottag-

ning på sjukhus. Avser endast pri-

mär transport, dvs. inte vid trans-

porter mellan vårdinrättningar. 

Gäller inte för asylsökande. Använd 

Z4/Z5 för dessa. Ambulansavgiften 

för asylsökande hanteras av ambu-

lansens system. 

Ja 

B1 Barn och ungdom under 20 år 0 Barn och ungdomar från 0 t o m 20 

år vid öppen hälso- och sjukvård. 

Gäller även asylsökande under 20 

år. 

Används för alla typer av besök 

under hela dygnet. Vid slutenvård 

anges betalstatus 0. 

Nej 

C2 Antikroppstest Covid-19 400 Högkostnadsskydd för öppen hälso- 

och sjukvård gäller inte. 

Nej 
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[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

D1 Dialysbehandling 300 Ingår i högkostnadsskyddet. För 

utomlänspatienter: Ändra till D1 

även för barn under 20 år samt för 

personer som fyllt 85 år ändra av-

giften till 0 kr.  

Ja 

D2 Organdonation 0 Donatorn ska inte betala för besök, 

sjukhusvistelse och resor i samband 

med utredning, donation och even-

tuella efterkontroller. 

Nej 

D3 Distanskontakt video/webb 300 Distanskontakt via video/webb 

(samtidig överföring av ljud och 

bild i kombination), jämställs med 

personligt besök ur avgiftshänse-

ende och ingår i högkostnadsskydd-

et. Patientavgift betalas vid den 

vårdinrättning patienten fysiskt 

besöker. Om patienten inte besöker 

en vårdinrättning vid distanskontak-

ten uttas avgift via fakturering, av 

den enhet som genomför distansbe-

handling. För barn gäller B1, för 

personer över 85 år gäller Ä1. För 

asylsökande från 20 år gäller Z1 för 

läkarbesök resp. Z2 för sjukvår-

dande behandling. 

Ja 

F1 Förlängning av sjukintyg 300 Förlängning av sjukintyg när det 

inte sker i samband med läkar-eller 

tandläkarbesök.  

Ja 

G1 Gynekologisk cellprovskontroll 0 Avgiften ska inte föras in i hög-

kostnadskortet.  

Högkostnadsskydd för öppen hälso- 

och sjukvård gäller inte. 

Nej 

G2 Avgift enligt Gula taxan Ange aktu-

ell avgift 

Avgift enligt Gula taxan, Avgifts-

handboken.  

Gäller för t ex provtagning och 

intyg som är avgiftsbelagd. 

Nej 

H1 Hembesök  300 Hembesök på initiativ av patienten. 

Gäller alla tider på dygnet och alla 

yrkeskategorier.  

Ja 

H3 Hepatit-C-smittad 0 Patient som smittats inom sjukvård. 

Sjukvårdskort utfärdat av beställar-

Nej 
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[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

avdelningen ska kunna uppvisas. 

H5 Hembesök, på vårdens initiativ  0 Besök som sker på initiativ av 

vårdpersonal, uppsökande besök 

och oplanerade besök. 

Nej 

H7 Hypofraktionering 0 Patienter som orsakats bestående 

kroppsskada genom hypofraktioner-

ing i samband med behandling av 

bröstcancer. De ska uppvisa ett brev 

från hälso- och sjukvårdsdirektö-

rens stab. På grundval av detta brev 

ska ett frikort utfärdas. 

Nej 

I2 Patient inskriven i sluten vård om 

samma sjukdom 

0 Besök i öppenvård av patient som 

är inskriven i sluten vård.  

Villkor: Besöket ska ha initierats av 

behandlande vårdpersonal på den 

enhet där patienten är inlagd och 

gälla samma sjukdom.  

Om besöket avser annan sjukdom 

gäller vanlig besöksavgift. 

Nej 

I3 Inkontinensskydd urininkonti-

nens 

0 Ingen årlig egenavgift för inkonti-

nensskydd vid urininkontinens från 

och med 2019-01-01 .  

Nej 

J1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jourmottagning primärvård, lä-

kare 

400 Besök på jourcentral i primärvård 

kl. 17-08 vardagar och helger samt 

dagtid på helger.  

Gäller för personer fr.o.m. 20 år. 

För asylsökande se avgiftstyper 

under Z och för utlänningar under 

U. För besök på akutmottagning 

(länssjukvård) välj koden A1. 

(Skilda koder pga. olika belopp vid 

utomlänsfakturering.) 

Ja 

J2 Jourmottagning primärvård, 

läkarbesök inkl. röntgen och gips-

ning 

400 Besök på jourcentral i primärvård 

kl. 17-08 vardagar och helger samt 

dagtid på helger.  

Gäller för personer fr.o.m. 20 år. 

För asylsökande se avgiftstyper 

under Z och för utlänningar under 

U. 

Skilda koder jämfört med J1  

pga. olika belopp vid utomlänsfak-

Ja 
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[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

turering.) 

J3 Jourmottagning primärvård, sjuk-

vårdande behandling 

400 Besök på jourmottagning inom 

primärvård kl. 17-08 vardagar och 

helger samt dagtid på helger.  

Gäller för personer fr.o.m. 20 år. 

För asylsökande se avgiftstyper 

under Z och för utlänningar under 

U. 

Ja 

K1 Besök i kommunalt särskilt boende 

för äldre och funktionshindrade 

0 Hembesök av vårdpersonal till 

patienter som vårdas i kommunalt 

särskilt boende för äldre och funkt-

ionshindrade.  

Avgiftsbefrielse gäller inte vid 

besök på sjukhus/hälsocentral. 

Nej 

K2 Intagen vid kriminalvårds-anstalt 0 Även anhållna och häktade. Nej 

L1 Besök enligt öppen LPT/LRV   

 

0 LPT och LRV står för lagen om 

psykiatrisk tvångsvård resp. rätts-

psykiatrisk vård 

Nej 

M1 Mödrahälsovård hos all hälso- och 

sjukvårdspersonal 

0 Avser all mödrahälsovård oavsett 

hälso- och sjukvårdspersonal och 

vårdform. Besöken ska vara relate-

rade till graviditeten. 

Nej 

O1 Omskärelse av rituella skäl 1 700 Högkostnadsskyddet för öppen 

hälso- och sjukvård gäller inte.  

Nej 

P1 Preventivmedels-, abort- och steri-

liseringsrådgivning 

0 Oavsett vårdpersonal och vårdform. Nej 

P2 Palliativ (symtomlindrande) vård 

som ges i hemmet.  

Insatser av palliativa resursteam 

oavsett var kontakten sker. 

0 Insatser av palliativa resursteam är 

alltid avgiftsbefriade.  

Avgiftsbefrielse gäller inte vid 

besök på sjukhus eller hälsocentral 

hos annan resurs än palliativa re-

sursteam om besöket är på initiativ 

av patienten, anhörig eller personal 

på boendet. 

Nej 

P6 Patienthotell 0, Avgiften 

tas ut ge-

nom hotel-

lets bok-

Vid ankomstregistrering på patient-

hotellet Vistet ska avgiftstypen P6 

användas. Avgifter för hotellvistel-

sen hanteras separat i hotellets 

Nej 
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[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

ningssy-

stem  

liggare (utanför VAS).  

P7 Psykossjukdom/dubbeldiagnos 0 Personer med långvariga/kroniska 

psykossjukdomar samt personer 

med psykisk störning och missbruk, 

s.k. dubbeldiagnoser, som behand-

las av t ex Case manager inom 

psykiatrin. 

Nej 

R1 Remiss  0 Besök efter remiss från specialist i 

allmän medicin till annan speci-

alistvård. Med specialist i allmän-

medicin avses primärvård eller 

motsvarande privat vårdnivå. Av-

giftsbefrielsen gäller 1:a besöket.  

Det första besöket i annan speci-

alistvård kan, inom vissa verk-

samheter, även ske hos annan vård-

personal än läkare. Även i detta fall 

ska besöket vara avgiftsbefriat för 

patienten.  

I båda dessa fall gäller att för efter-

följande besök ska avgift erläggas.  

Vid remiss från en specialist till en 

annan inom samma vårdnivå gäller 

vanlig patientavgift.  

Remissbesök vid MVC/BVC är 

alltid avgiftsfria. 

Nej 

S1 Besök enligt Smittskyddslagen 0 Undersökning, vård och be-

handling som behövs ur smitt-

skyddssynpunkt vid samhälls-farlig 

sjukdom enligt särskild förteckning. 

Nej 

S2 Steriliseringsoperation  4 700 Steriliseringsoperationer som inte 

utförs av medicinska skäl. 

Högkostnadsskyddet för öppen 

hälso- och sjukvård gäller inte. 

Nej 

U1 Utländsk patient, ej LMA Ange pati-

entavgift. 

För nordiska medborgare, utländsk 

patient (inte LMA) med EU-kort 

eller provisoriskt intyg, intyg S2, 

intyg S3 och Försäkringskassans 

intyg om ”rätt till vårdförmåner i 

Sverige för personer bosatta resp. 

studerande i ett annat EU/EES-land 

Ja 
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[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

eller Schweiz”, se kap 6 Avgifts-

handboken. Ingår i högkostnads-

skyddet. 

U2 Hälso- och sjukvård till vissa ut-

länningar som vistas i Sverige 

utan nödvändiga tillstånd, läkar-

besök 

50 Avser ”papperslösa”. Samma be-

söksavgift som för asylsökande hos 

läkare.  

Besök vid jour-/akutmottagning se 

J1 resp. A1. 

Nej 

U3 Hälso- och sjukvård till vissa ut-

länningar som vistas i Sverige 

utan nödvändiga tillstånd, sjuk-

vårdande behandling 

25 Avser ”papperslösa”. Samma be-

söksavgift som för asylsökande vid 

sjukvårdande behandling.  

Besök vid jour-/akutmottagning se 

J1 resp. A1. 

Nej 

U4 Hälso- och sjukvård till vissa ut-

länningar som vistas i Sverige 

utan nödvändiga tillstånd, hälso-

undersökning 

Ange aktu-

ell avgift 

Avser ”papperslösa”. Samma avgift 

för hälsoundersökning som asylsö-

kande, kvotflyktingar, direktinresta 

med flyktingstatus, anknytningar 

till person med flyktingstatus och 

invandrare som beviljats uppehålls-

tillstånd och är bosatta i Norrbotten.  

Nej 

U5 Utländsk patient, utan EU kort 

eller intyg 

Ange pati-

entavgift + 

regionala 

prislistan 

Ändra avgift enligt regionala pris-

listan. Ingår inte i högkostnads-

skyddet. Avser exempelvis EU-

migranter eller patienter från land 

som vi saknar konvention med. 

Nej 

V1 Vaccination, besöksavgift 300  Samma avgift oavsett vårdpersonal. 

Om vaccinationen inte är påkallad 

av sjukdom utan ges i förebyggande 

syfte och vaccin ges från enhetens 

förråd tillkommer vaccinavgift 

enligt prislista. Använd försälj-

ningsmodulen med kod ”vaccin” 

för vaccinets kostnad.  

Högkostnadsskyddet för öppen 

hälso- och sjukvård gäller ej. För 

riskgrupper och pneumokockvaccin 

se V5. 

Nej 

V2 Vaccination riskpatient 0 Kap 7 i avgiftshandboken. 

Vaccination mot influensa för pati-

enter tillhörande vissa riskgrupper. 

För pneumokockvaccin se V5. 

Nej 
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Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

V3 Värnpliktig 0 Person som genomgår grundläg-

gande eller kompletterande utbild-

ning inom försvaret samt personer 

som tjänstgör enligt lagen om total-

försvarsplikt. 

Nej 

V4 HPV catch-upvaccination 0 Kap 7 i avgiftshandboken. 

Vaccination av flickor födda 1993 

eller senare, dock inte de som om-

fattas av vaccinationsprogram.  

Nej 

V5 Vaccin mot pneumokocker, risk-

grupp 

0 Kap 7 i avgiftshandboken. 

Vaccination mot pneumokockin-

fektioner för patienter tillhörande 

vissa riskgrupper. 

Nej 

V6 Vaccination avgiftsfri 0 Vaccination mot Covid-19. Nej 

Z1 Asylsökande läkarbesök (LMA) 50 eller 

300 

Besöksavgift är 50 kr för asylsö-

kande hos läkare i primärvård eller 

vid besök i specialistvård med re-

miss.  

Besöksavgiften är 300 kr vid besök 

i specialistvård utan remiss. Ändra 

summan till 300 kr. För besök vid 

jour-/akutmottagning se Z4 eller   

Z6.  

Nej 

Z2 Asylsökande sjukvårdande be-

handling (LMA) 

25 eller 

300 

Besöksavgift är 25 kr för asylsö-

kande vid sjukvårdande behandling 

i primärvård eller vid besök i speci-

alistvård med remiss.  

Besöksavgiften är 300 kr vid besök 

i specialistvård utan remiss. Ändra 

summan till 300 kr. Besök vid jour-

/akutmottagning se Z5 eller Z8. 

Nej 

Z3 Asylsökande hälsoundersökning 0 Avser asylsökande, kvotflyktingar, 

direktinresta med flyktingstatus, 

anknytningar till person med flyk-

tingstatus och invandrare som be-

viljats uppehållstillstånd och är 

bosatta i Norrbotten. Ändra till Z3 

för barn under 20 år och för perso-

ner som fyllt 85 år. B1 eller Ä1 ska 

inte användas vid hälsoundersök-

Nej 
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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

ning. 

Z4 Asylsökande akutmottagning 

läkarbesök 

400 Besök på akutmottagning vid re-

miss från annan vårdinrättning 

inom 24 timmar sker utan avgift. 

Ändra avgiftstypen till R1. 

För besök på jourmottagning (pri-

märvård) använd koden Z6. 

Nej 

Z5 Asylsökande akutmottagning 

sjukvårdande behandling 

400 Besök på akutmottagning vid re-

miss från annan vårdinrättning 

inom 24 timmar sker utan avgift. 

Ändra avgiftstypen till R1. 

För besök på jourmottagning (pri-

märvård) använd koden Z8. 

Nej 

Z6 Asylsökande jourmottagning pri-

märvård läkare 

400 Besök på jourcentral i primärvård 

kl. 17-08 vardagar och helger samt 

dagtid på helger. För besök på 

akutmottagning gäller Z4. 

Nej 

Z7 Asylsökande jourmottagning pri-

märvård läkarbesök inkl. gipsning 

och röntgen  

400 Besök på jourcentral i primärvård 

kl. 17-08 vardagar och helger samt 

dagtid på helger inklusive röntgen 

och gipsning. För besök på akut-

mottagning gäller Z4. 

Nej 

Z8 Asylsökande jourmottagning pri-

märvård sjukvårdande behandling 

400 Besök på jourcentral i primärvård 

för sjukvårdande behandling kl. 17-

08 vardagar och helger samt dagtid 

på helger. För besök på akutmot-

tagning gäller Z5. 

Nej 

Ä1 Äldre, från och med 85 år 0 Personer som fyllt 85 år har av-

giftsbefriad öppen hälso- och sjuk-

vård på samma sätt som barn under 

20 år. Gäller även asylsökande som 

fyllt 85 år. 

Nej 

Ö1 Övrig avgiftsbefrielse 0 Ingen avgift.  

Utomlänspatienters hemregion 

debiteras. 

Exempel: 

* Teambesök  -  hälso- och sjuk-

vårdspersonal som inte har huvud-

ansvar för besöket. 

Nej 
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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod 

i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift, kr 

Tillämpning och regelverk 

enligt Avgiftshandboken  

Frikorts-

grundande 

 

* Provtagning och tester 

 

* Flera besök inom 24 timmar för 

samma sjukdom 

Ö2 Ingen patientavgift 0 Ingen patientavgift.  

Utomlänspatienters hemregion 

debiteras inte. 

Exempel: 

* Telefon- och brevkontakt avse-

ende kvalificerad hälso- och sjuk-

vård. Inkluderar även kontakt via e-

post, fax, telemedicin, SMS, chatt 

etc. Distanskontakt utan samtidig 

överföring av ljud och bild i kom-

bination, 

*Distanskontakt: Avgiftsfri distans-

kontakt via video/webb, när pati-

entavgift betalas vid den vårdinrätt-

ning patienten fysiskt besöker. 

 

* Vårdhändelse utan patientkontakt 

Exempel är konferens om patient, 

genomgång av journalhandlingar 

(för t.ex. ”second opinion”), be-

dömning av laboratoriesvar (JUP, 

journal utan patient). 

Nej 

 

3. Övriga avgifter i kr 

Avgifter för vårdkontakter och tjänster som ej är ”besök” registreras i VAS 

Försäljningsmodulen. 

Momskod 0 = ej moms. Momskod 1 = moms 25 % tillkommer. Momskod 3 

= moms 6 % tillkommer. 

Kod i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift 

Tillämpning och regelverk 

enligt  

Moms-

kod 

cdskiv CD-skiva med undersöknings- Se  Kap 4 i avgiftshandboken: 0 



 Sida 13 (16) 

 
 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift 

Tillämpning och regelverk 

enligt  

Moms-

kod 

bilder  tillämpning Avgift för kopia av allmän hand-

ling. 

daisys Egenavgift Daisyspelare 500 Barn och ungdom under 20 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

doppsk Egenavgift doppsko 15 Per st vid separat köp 0 

fotmtr Fotvårdsmaterial försäljning Se  

tillämpning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

1 

glasby Egenavgift byte av glas i glasö-

gon 

125 Per st. 

Barn och ungdom under 20 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

glasög Egenavgift glasögon 500 Per st.  

Barn och ungdom under 20 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

hjmför Hjälpmedel försäljning Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

hyghjm Egenavgift hygienhjälpmedel 

utan hjul 

300 Barn och ungdom under 18 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

hörapp Egenavgift hörapparat 500 Per st. Inkluderar även hörappa-

rat med inbyggd tinnitusmaske-

ring. 

Barn och ungdom under 20 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

hörför Hörapparat försäljning Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

hörhjm Hörhjälpmedel försäljning Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

höroto Ototeknik försäljning Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

hörtb Hörtillbehör försäljning Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

intyg Intyg utan moms Se  Kap 4 i avgiftshandboken:  0 
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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift 

Tillämpning och regelverk 

enligt  

Moms-

kod 

tillämp-

ning 

Hälsokontroller, intyg m m  

intygm Intyg med moms Se  

tillämp-

ning 

Kap 4 i avgiftshandboken:  

Hälsokontroller, intyg m m  

1 

isdubb Egenavgift isdubb 60 Per st. vid separat köp 0 

komför Egenavgift kommunikationsför-

stärkare 

500 Per st. 

Barn och ungdom under 18 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

kopior Kopior försäljning Se  

tillämp-

ning 

Kap 4 i avgiftshandboken: 

Avgift för kopia av allmän hand-

ling. 

0 

kost Kost egenavgift Se  

tillämp-

ning 

Kap 1 i avgiftshandboken: 

Dagsjukvård, Observationsplatser 

inom psykiatrin, Patienthotell 

inkl. övernattning på vårdavdel-

ning. 

0 

kryck Egenavgift armbågskrycka 100 Per st. inklusive doppsko och 

isdubb. 

0 

käpp Egenavgift stödkäpp 100 Per st. inklusive doppsko och 

isdubb. 

0 

ljudb Ljudband utskrift av eller kopia 

av 

Se  

tillämp-

ning 

Kap 4 i avgiftshandboken: 

Avgift för kopia av allmän hand-

ling. 

0 

ljudst Egenavgift ljudstimulerare 500 Per st. 

Barn och ungdom under 20 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

(logi) (Logi egenavgift) (Se  

tillämp-

ning) 

(Kap 1 i avgiftshandboken: 

Patienthotell inkl. övernattning 

på vårdavdelning.) 

(0) 

ort1 Ingen egenavgift ortos 0 Kap 3 i avgiftshandboken: 

Avgiftsbefrielse för vuxna när 

ortosen kostar högst 149 kr.  

0 

ort2 Egenavgift 150 kr ortos 150 Kap 3 i avgiftshandboken: 

Ortosen kostar 150–249 kr. 

0 

ort3 Egenavgift 250 kr ortos 250 Kap 3 i avgiftshandboken: 0 
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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift 

Tillämpning och regelverk 

enligt  

Moms-

kod 

Ortosen kostar 250 kr och mer.  

ortosb Egenavgift ortos barn 0 Kap 3 i avgiftshandboken: 

Barn och ungdom under 20 år är 

befriad från egenavgift. 

0 

ortskb Egenavgift ortopedisk sko barn 500 Per par. 0 

ortskv Egenavgift ortopedisk sko 

vuxna 

800 Per par. 0 

peruk Egenavgift peruk, toupé och 

postisch 

500 Vid permanent håravfall. 

Barn och ungdom under 20 år 

samt palliativa patienter är befri-

ade från egenavgift. 

0 

rec Receptförskrivning, inte p.g.a. 

sjukdom 

200 inkl. 

moms 

Kap 4 i avgiftshandboken: 

Hälsokontroller, intyg m m. 

1 

rollat Egenavgift rollator 300 Barn och ungdom under 20 år 

samt palliativa patienter är befri-

ade från egenavgift. 

0 

rtbild Röntgenbild försäljning Se  

tillämp-

ning 

Kap 4 i avgiftshandboken: 

Avgift för kopia av allmän hand-

ling. 

0 

strump Stödstrumpor försäljning Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

stöd1 Stödstrumpa kort +lång Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

stöd 2 Stödstrumpa lång Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

stöd3 Stödstrumpa kort Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

 

1 

säng Egenavgift sängar och madrasser Se  

tillämp-

ning 

F n gäller att standardmadrass är 

patientens eget ansvar och be-

kostas inte av landstinget. Patient 

i palliativ vård är befriade från 

egenavgift.  

Äldre och svårt sjuka kan om t ex 

anhöriga saknas i undantagsfall 

0 
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Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum] Maria Rångevall Maria Rångevall 

Kod i 

VAS 

Långtext – beskrivning som 

visas i vallistan i VAS 

Patient-

avgift 

Tillämpning och regelverk 

enligt  

Moms-

kod 

få passande madrass levererad 

tillsammans med förskriven säng. 

De får betala en egenavgift mot-

svarande regionens inköpskost-

nad för standardmadrass. Svårt 

sjuka patenter som behöver spe-

cialmadrass kan få möjligheten 

att skaffa en sådan via regionen. 

Det gäller när madrassen har 

sådana mått eller krav på brukar-

vikt att de inte kan inhandlas på 

möbelaffär eller motsv. De får 

betala en egenavgift motsvarande 

regionens inköpskostnad för 

standardmadrass. Patienter i 

palliativ vård är befriade från 

egenavgift.  

sömnap Egenavgift vid symtomgivande 

sömnapné 

Se  

tillämpning 

Per st. 

En provbehandling per månad 

görs innan avgift tas ut. 

0 

ulbild Ultraljudsbild försäljning Se  

tillämp-

ning 

Kap 4 i avgiftshandboken: 

Avgift för kopia av allmän hand-

ling. 

0 

usök Undersökning  Se  

tillämp-

ning 

Kap 4 i avgiftshandboken:  

Hälsokontroller, intyg m m  

0 

usökm Undersökning med moms Se  

tillämp-

ning 

Kap 4 i avgiftshandboken:  

Hälsokontroller, intyg m m  

1 

vaccin Vaccin vaccinkostnad Se  

tillämp-

ning 

Kap 7 i avgiftshandboken: 

Vaccinkostnaden beror på vac-

cinsort och enhetens självkost-

nad. 

0 

övr Övrigt försäljning Se  

tillämp-

ning 

Patientavgift beror på artikelns 

pris.  

1 

 


