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Vårdcentraler inom Vårdval Halland

Övrig specialiserad vård

Läkarbesök.............................................................................................................................150 kr
Distriktssköterska, sjuksköterska, BVC-sköterska
och undersköterska..........................................................................................................0 kr
Annan sjukvårdande behandling av exempelvis
arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog
och logoped..........................................................................................................................100 kr

Läkarbesök allmänmedicin......................................................................... 150 kr
Läkarbesök psykiatri............................................................................................... 300 kr
Övriga specialistläkare....................................................................................... 300 kr
Akutmottagning på sjukhus...................................................................... 400 kr
Avgift när du är inskriven på sjukhus..........................100 kr/dag
Hälsoundersökningar:
gynekologisk cellprovtagning, mammografi,
pulsåderbråck...................................................................................................................... 150 kr
1:a remissbesök läkare....................................................................................... 100 kr
Förlängt sjukintyg via telefonkontakt.......................................... 100 kr
Sjukvårdande behandling.............................................................................. 100 kr
1:a besöket hos ungdomspsykiatrin..................................................... 0 kr
Besök hos ungdomsmottagningen....................................................... 0 kr
Besök hos Kvinnohälsovården....................................................................... 0 kr

Barn och ungdomar har fri sjukvård
fram till den dagen de fyller 20 år.

Frikort – Hur funkar det?
• Du har rätt till frikort när du betalat 1100 kronor för
vård och behandling (gäller inte hälsoundersökning)
inom en 12-månadersperiod.
• Du som är folkbokförd i Halland har också ett
månadsbaserat högkostnadsskydd på 400 kronor.
Har du haft kostnader på 400 kronor för vård
och behandling (kvitton behövs) under en månad,
behöver du inte betala mer för vård och behandling
under resterande dagar i den månaden.
• Du måste själv hålla reda på och samla kvitton från
dina besök för att få ett frikort. Be om ett särskilt
stämpelkort för högkostnadsskydd i receptionen.

Nu kan du förköpa frikort!
För att slippa samla stämplar i ett högkostnadskort
kan du köpa ett frikort direkt. Frikortet går att köpa
hos de flesta vårdcentraler och mottagningar inom
vården. Priset när du förköper ett frikort är samma
belopp som du behöver komma upp till för att få frikort med högkostnadskort, dvs 1100 kronor.

Hör av dig om du får förhinder
Om du inte kan komma måste du av- eller omboka
din tid, annars kan du få betala en avgift. Detta gäller
även för barn under 20 år och dig med frikort.

