
 

 

Enhet: Objektförvaltning AsynjaVisph 

Västra Götalandsregionen 

2021-12-29 

NYHETER I KASSAN 

Från 2022-01-01 sker följande förändringar 
 Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård höjs till 1200: - 

 Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för personer fyllda 65 år 

 Nytt digitalt LMA-kort 

 

Tänk på att alltid ta för vana att titta i manualen för Kassa- och ekonomirutiner. Denna uppdateras 

kontinuerligt och dateras när redigeringar gjorts. Större nyheter läggs även ut på hemsidan.  

 

Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård höjs från 1 januari 2022 

Den 1 januari 2022 höjs högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård till 1 200 
kronor.  

Patientavgiftshandboken 

 

Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för personer fyllda 65 år från 1 januari 
2022 
 

Den 1 januari 2022 blir sjuksköterskebesök på vårdcentral för personer fyllda 65 år 
avgiftsfria.  

 Avgiftsfrihet ska gälla i följande fall:  
• Besök på vårdcentral  

• Distanskontakt ljud och bild  

• Hembesök, hembesökstillägg ska inte tas ut.  
 
Patienter som ska betala patientavgift för vårdkontakt omfattas av tillämpningen. 
Asylsökande och personer som vistas här utan nödvändiga tillstånd omfattas av 
avgiftsfriheten. 

Hantering i manuell kassa: För patienter bokade till sjuksköterska och fyllda 65 år används 

betalsätt ”Avgiftsfritt enligt avgiftshandboken”. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/senaste-nytt/hogkostnadsskyddet-i-oppen-halso--och-sjukvard-hojs-1-januari-2022/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/senaste-nytt/hogkostnadsskyddet-i-oppen-halso--och-sjukvard-hojs-1-januari-2022/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/senaste-nytt/avgiftsfria-sjukskoterskebesok-pa-vardcentral-for-personer-fyllda-65-ar-fran-1-januari-2022/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/senaste-nytt/avgiftsfria-sjukskoterskebesok-pa-vardcentral-for-personer-fyllda-65-ar-fran-1-januari-2022/
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Hantering i Självincheckningskassa: Patienter bokade till sjuksköterska och fyllda 65 år går 
ej att självinchecka. I väntan på att systemet ska kunna hantera den nya taxan för denna 
typ av besök får vi göra enligt följande temporära lösning, mer information om denna 

lösning har gått ut till cheferna:  

 Innan årsskiftet får ni via internposten en liten skylt att sätta upp på stativet. Skylten 
kommer att hänvisa patienter som ska till sjuksköterska och är 65+, att anmäla sig i 
receptionen, där patientens besök registreras som avgiftsfritt. 

 Om patienten hunnit checka in och betala för sitt besök så gäller rutinen för återbetalning. 
 

För mer information se Kassa- och ekonomirutiner.  

Påminnelse: Tänk på att i bokningen bocka i avgiftsfritt, då går det att självinchecka dessa besök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientavgiftshandboken 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/senaste-nytt/avgiftsfria-sjukskoterskebesok-pa-vardcentral-for-personer-fyllda-65-ar-fran-1-januari-2022/
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Nytt digitalt LMA-kort från den 1 januari 2022 

 

Med start 1 januari 2022 inför Migrationsverket nya LMA-kort. De nya korten uppdateras 
digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid.  De gamla LMA-korten kommer 
successivt att fasas ut, och under första halvåret 2022 kommer det att finnas två olika 
sorters kort i omlopp.  

Under tiden är rutinen enligt följande, mer information om hantering kommer längre fram: 
Sökning sker via den webbadress som står på baksidan av det nya kortet. För att 
underlätta sökningen kan ni göra ett bokmärke av webbadressens första del 
www.migrationsverket.se/LMA/giltighet och fylla på med den sista unika 
teckenkombinationen för att slå upp ett nytt kort.  

För att kontrollera giltighet på LMA-kort kan man även ringa: 0771 – 235 235 

Tänk på att i Patientuppgifter fylla i LMA-kortnummer och giltighetsdatum  

Information kommer att finnas från årsskiftet på Migrationsverkets hemsida https:// 
https://www.migrationsverket.se/ 

  

 

 

 

 

http://www.migrationsverket.se/LMA/giltighet
https://www.migrationsverket.se/
https://www.migrationsverket.se/
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