
De nya vårdavgifterna i Norrbotten 

Landstingsfullmäktige beslutade i februari att ändra på flera av avgifterna som fullmäktige kan 
besluta över att gälla från 1 maj 2015.  

Beslutet rör vårdavgifter och högskostnadsskyddet för sjukvårdande avgifter, sjukresekostnader och 
högkostnadsskyddet för sjukresor samt hjälpmedelskostnader. (Läkemedelskostnader och 
högkostnadsskyddet för läkemedel berörs ej eftersom det beslutas på nationell nivå).   

Gränsen för avgiftsbefrielse för barn höjs till och med 19 år (så det blir samma som för tandvården) 
och en ny befrielse för de allra äldsta, över 85 år, införs också.  

Den sammanlagda effekten som slår igenom helt 2016 är att landstinget inte längre kommer att få in 
lika mycket pengar genom avgifterna. I storleksordningen 1,4 mkr minskar intäktssidan med. ( Som 
tidigare så kommer man att kunna betala sina avgifter med kontanter, kort och mot faktura). 

En bärande tanke har varit att förenkla så att det blir lättare att ta ut rätt avgift alternativt ge 
avgiftsbefrielse, att man oberoende av vem som utför vården skall betala samma samt att alla som är 
berättigade till högkostnadsskydd skall få det. De senare genom ett automatiserat system infört 
senast från januari 2016 där man också automatiskt får reda på att man omfattas av 
högkostnadsskyddet och således ej behöver betala.  

Idag så är det olika vårdavgifter om man bokar besök hos läkare på hälsocentralen (200:-), annan 
vårdgivare på hälsocentralen (125:-) eller specialistläkare på sjukhuset (300:-).  Alla kompetenser är 
lika värda i samlade insatsen för patienten. Nu blir det 200:- för alla. 

Som tidigare så blir avgiften för att uppsöka jourmottagning eller akutmottagning som man själv tar 
sig till 300:- 

Den förändring som rönt mest uppmärksamhet är att avgiften för läkarbesök på akutmottagning där 
man kommer in med ambulans eller helikopter inte längre är 300:- utan skall vara 500:-. Detta kan 
motiveras med att man i ambulans och helikopter nu alltid tillhandahåller medicinsk behandling även 
i fordonet. Hela beloppet, 500:-, kvalificerar därför till högkostnadsskyddet för sjukvårdande 
behandling (1100:-). 
 
Idag är det ungefär hälften av alla som är berättigade till högkostnadsskydd som inte håller reda på 
sina kvitton och högkostnadsskyddsblanketter samt begär intyg om avgiftsbefrielse.  Dubbelt så 
många som idag kommer att slippa betala när de uppnår 1100:- (som är samma högkostnadsgräns 
som tidigare). 

Politiken kommer att begära uppföljning effekterna av de nya åldersgränserna, den enhetliga 
avgiften för olika vårdinsatser samt ambulans- och helikopteravgiften. 
 
Översikt av de viktigaste förändringarna i landstingets nya regelverk, som träder i kraft 1 maj 2015: 

• Avgift för läkarbesök på akutmottagning inklusive transport med ambulans eller helikopter 
införs. 500 kr. 

• Avgift för jourbesök/akutbesök oförändrat 300 kr. 
• Avgift för övrig sjukvårdsbehandling (ex distriktssköterska, arbetsterapeut) höjs från 125 till 

200 kr. 
• Avgift för läkarbesök i specialiserad vård sänks från 300 till 200. 
• Gränsen för avgiftsbefrielse för barn och ungdom höjs från 18 till 20 år och införs för äldre 

från 85 år. 
• Högkostnadsskydd för sjuktransport höjs från 1200 till 1600 kr. 
• (Övriga högkostnadsskydd: Vårdavgifter: oförändrat 1100 kr. Läkemedel: 2200 kr). 


