
Vårdcentraler
Enhetstaxa, sjuksköterska, kurator, läkare, psykolog med flera..................................................200 kr
Enhetstaxa jourmottagning i Enköping, Tierp, Östhammar och även Uppsala Närakut.............250 kr
Förebyggande vård, som tobaksavvänjning, viktminsktning, per träff..........................................90 kr

Avgiftsfria besök
Besök hos barnmorska vid barnmorskemottagning.........................................................................0 kr
Gynekologisk cellprovtagning hos barnmorska vid barnmorskemottagning..................................0 kr
Provtagning, till exempel blod- och urinprov (klinisk kemi och farmakologi)...............................0 kr
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag......................................................0 kr

Sjukhus och specialiserad vård
Enhetstaxa, dagsjukvård, läkare, dietist, kiropraktor, fysioterapeut med flera..........................260 kr
Förebyggande vård, som tobaksavvänjning, viktminskning, per träff...........................................90 kr

Akutmottagningar
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping........................................................................500 kr
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag.....................................................0 kr
Röntgen i samband med akutbesök på akutmottagning..................................................................0 kr

Avgiftsfria besök
Ultraljud enligt rutin vid graviditet....................................................................................................0 kr
Mammografisk hälsokontroll .............................................................................................................0 kr
Besök hör- och synverksamhet, habilitering.....................................................................................0 kr

Hjälpmedel
Vuxen, ett hjälpmedel ............................................................... . ...................................................340 kr
Vuxen, två hjälpmedel ...................................................................................................................510 kr
Vuxen, tre hjälpmedel.....................................................................................................................680 kr

Provtagning, undersökning
Provtagning, till exempel blod- och urinprov (klinisk kemi och farmakologi).............................0 kr
Provtagning på annan enhet (än klinisk kemi och farmakologi)...............................................260 kr 
Röntgen............................................................................................................................................110 kr

Fortsättning på nästa sida >>
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Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. 
För distanskontakt med vården gäller samma patientavgifter som för fysiska besök.  
Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvård.



Andra avgifter
Avgift som inte ingår i högkostnadsskyddet
Avgift i slutenvård.............................................................................................................110 kr per dygn
Graviditetstest....................................................................................... . ......................Enhetstaxa
Hembesökstillägg............................................................................................................................110 kr 
Faktureringsavgift..............................................................................................................................70 kr
Uteblivet besök och sent återbud (faktureringsavgift på 70 kronor tillkommer)......................400 kr

Övrigt
Egenavgift sjukresor.........................................................................................................................125 kr
Sterilisering...................................................................................................................................2 500 kr
Timtaxa vid hälsokontroller och intygsskrivning.......................................................................1 504 kr

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för sjukvård................................................................................................. 1 200 kr
Högkostnadsskydd för sjukresor................................................................................................1 500 kr
Högkostnadsskydd för hjälpmedel............................................................................................1 100 kr
Högkostnadsskydd för läkemedel...............................................................................................2 400 kr
Samordnat högkostnadsskydd...................................................................................................2 600 kr

Om du får vänta mer än 15 minuter efter din bokade tid har du rätt att få pengarna tillbaka. Regeln 
gäller inte vid akutbesök. Säg till på mottagningen om du får vänta för länge! 

Läs mer om patientavgifter och dina rättigheter som patient på 1177.se.  
Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster för kontakt med hälso- och sjukvården.  
Logga in på 1177.se.
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Mer information
om patientavgifter

och dina rättigheter
som patient  finns

på 1177.se


