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Förtydligande kring 
patientavgifter vid besök hos 
privata vårdgivare med 
ersättning enligt lag (LOL) och 
förordning (FOL) om 
läkarvårdsersättning. 
För vård som ges av en läkare som ersätts enligt denna lag får 
patienten avkrävas en patientavgift. Patientavgift får inte tas ut för 
rådgivning i födelsekontrollerande syfte, abort eller sterilisering. 
Patientavgift får inte heller tas ut om detta framgår av särskilda 
föreskrifter. 
 

Patientavgift enligt denna lag får tas ut med högst samma belopp som gäller för 

motsvarande vård inom landstinget. Vid remiss från primärvårdsläkare eller 

specialist i allmänmedicin är patientavgiften 100 kr vid första besöket. 

Om läkaren tar ut en lägre patientavgift än vad som är angivet ska detta inte 

påverka den del av läkarvårdsersättningen som betalas av landstinget. Om 

patientavgiften skulle överstiga det arvode som lämnas för vården, ska 

mellanskillnaden betalas till landstinget. 

När patienten inom en 12-månadersperiod har betalat patientavgifter upp till 

högkostnadsskyddets tak ska ett frikort utfärdas. Frikortet ger patienten rätt till 

avgiftsfri sjukvård under den tid som kvarstår av 12-månadersperioden. Frikortet 

är nationellt och gäller i alla landsting/regioner. 

Om en patient uteblivit från avtalat läkarbesök eller lämnat sent återbud, får en 

uteblivandeavgift tas ut av patienten. Frikort befriar inte patienten från avgift 

enligt denna bestämmelse. Mer information framgår i Patientavgiftshandboken. 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/
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Klargörande avseende 
patientavgifter vid enkelt besök som 
utförs av assisterande personal 
Besök hos andra yrkesgrupper ersätts inte inom ramen för läkarvårdstaxan. Åtgärd 

som faller under enkelt arvode kan dock utföras under läkarens överinseende. 

 

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i FOL 4 § 

som utförs under läkares överinseende är patientavgiften alltid som för ett 

läkarbesök. Dessa besök ska i ersättningssystemet Privera rapporteras som enkelt 

arvode. 

 

Mellanliggande provtagning 
Eftersom mellanliggande provtagning inte finns i aktuell förteckning över 

läkarvårdsåtgärder som föranleder läkarvårdsersättning utgår inte ersättning för 

detta. Mellanliggande provtagning som trots allt utförs ska vara ordinerad och 

kopplad till föregående eller efterföljande läkarbesök som ersätts enligt fastställd 

taxa. I dessa fall kan ingen patientavgift tas ut. 


