
Patientavgifter 2023
Gäller från 1 januari 2023

Region Stockholm har enhetstaxa. Det innebär att patientavgiften  
är densamma för alla från 18 år till och med 84 år oberoende av  

vilken vårdande yrkeskategori man besöker.

Hälso- och sjukvård
Under 18 år
• Besök på vårdcentral  
och specialistvård   0 kr

• Besök på akutsjukhusens  
akutmottagningar   120 kr 

• Inskriven på sjukhus   0 kr/vårddag

Förmyndaren är betalningsansvarig  
för barn och unga under 18 år.

18 år till och med 84 år
• Besök på vårdcentral och  
specialistvård   250 kr

Du betalar samma patientavgift oavsett  
om du besöker läkare, sjuksköterska eller an-
nan hälso- och sjukvårdspersonal.  
Samma avgift gäller videobesök,  
dag sjukvård och besök på närakut.

• Besök på akutsjukhusens  
akutmottagningar   400 kr

• Inskriven på sjukhus   120 kr/vårddag

• Förskrivning av inkontinenshjälpmedel  
per 12-månadersperiod   250 kr

85 år och äldre
• Besök på vårdcentral och  
specialistvård   0 kr

Detta gäller den vård som ingår  
i högkostnadsskyddet.

• Besök på akutsjukhusens  
akutmottagningar   0 kr

• Inskriven på  sjukhus   120 kr/vårddag

• Förskrivning av inkontinenshjälpmedel  
per 12-månadersperiod   0 kr

Högkostnadsskydd  
och frikort
Om dina vårdavgifter når nivån för högkost-
nadsskydd inom 12 månader får du frikort. Fri-
kortet gäller i ett år från det datum du gjorde 
ditt första registrerade vårdbesök.  

• Maxavgift för frikort   1 300 kr

Frikortet gäller i hela landet. Om du söker vård  
i en annan region behöver du visa ditt frikort  
i pappersform eller på annat sätt, exempelvis  
via mobilen. Du kan beställa det via 1177.se  
eller via en vårdgivare i Region Stockholm. 

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte när  
du är inskriven på sjukhus, vid uteblivande-
avgift, intyg, vaccination, hälsoundersökningar  
med mera.

Om du besöker en vårdgivare som inte har 
anslutit sig till e-frikortstjänsten kan du i efter-
hand få dina avgifter registrerade av en anslu-
ten vårdgivare. Kom ihåg att spara kvittot.

Avgiftsbefriade besök 
Det finns undantag då du inte behöver  
betala patientavgift, till exempel vid besök 
inom mödrahälsovård. Mer information  
om avgiftsbefriade besök finns på  
www.1177.se/stockholm/vardavgifter

Intyg, vaccination och  
hälsoundersökning 
För detta gäller särskild avgift, även för barn. 
Högkostnadsskydd gäller inte. Avgifterna varie-
rar, komplett prislista finns på 1177.se

Uteblivandeavgift
Om du uteblir från ett planerat besök  
i öppen vård eller en planerad operation  
på sjukhus och du inte lämnat återbud i tid  
får du betala en uteblivande avgift. Kommer du 
för sent så att vården därför inte kan genom-
föras får du också betala.

• Planerade besök i öppenvård   
(tidsgräns för återbud: 24 timmar)   400 kr

• Planerade operationer i slutenvård  
(tidsgräns för återbud: 72 timmar)   400 kr

Detta gäller även om vården skulle ha varit  
avgiftsfri. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte. 

Andra tidsfrister kan gälla för besök hos läkare 
och fysioterapeuter som får ersättning enligt 
särskild lag.

Sjukresor 
Tillstånd för sjuk resa beviljas av din vårdgivare. 
Avgift per enkelresa:

• Egen bil, högst   50 kr

• Taxi, högst   140 kr

• Specialfordon/rullstolstaxi   140 kr

Om du inom 12 månader gjort sjukresor som 
når nivån för högkostnadsskydd får du frikort. 
Frikortet gäller i ett år från det datum du gjor-
de din första registrerade resa.

• Maxavgift för frikort   1 400 kr

För information om ersättning, kontakta  
Kund service för färdtjänst och sjukresor. 

Så här kan du betala
Du kan oftast betala dina besök kontant, med  
betalkort eller i efterskott genom faktura.

Avbetalning i öppenvård är möjlig om kostnaden  
för vården överstiger 300 kronor under en månad.

Avgifter för betalningspåminnelse (60 kronor) samt  
inkasso (180 kronor) tas ut för obetalda patientavgifter.

Mer information
Du kan läsa mer på www.1177.se/stockholm/vardavgifter  
QR-koden nedan leder till samma information.  
Du kan också ringa 1177. 

Du kan läsa mer om samtliga avgifter och ersättningar  
på www.1177.se/stockholm/patientavgifter

Information och sjukvårdsrådgivning finns på andra språk.  
Du kan läsa mer på www.1177.se/stockholm/sjukvardsradgivning

Var beredd  
att visa  

legitimation 
vid varje  

besök
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