Information om högkostnadsskydd
och frikort
Högkostnadsskyddet innebär att du som patient inte ska betala mer än 1 150 kr
under en 12-månadersperiod för besök i den öppna hälso- och sjukvården eller
för tandvårdsbesök där du betalar enligt hälso- och sjukvårdstaxan.

Frikortet ger dig avgiftsfri öppen sjukvård
Högkostnadsperioden är alltid en löpande 12-månadersperiod. Den utgår från dagens datum
och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre
än 12 månader faller bort.
När du har betalat 1 150 kr inom 12-månadersperioden har du rätt att få ett frikort utskrivet.
Frikortet ger dig rätt till avgiftsfri öppen sjukvård under den tid som kvarstår av 12månadersperioden. Frikortet gäller hos offentligt finansierade vårdgivare i hela Sverige.
Patientavgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet är avgifter för sluten vård, hälsovård såsom
hälsokontroll, vaccinationer och intyg. Avgifter för uteblivet besök, sent återbud, egenavgifter
för sjukresor och kommunal sjukvård ingår inte heller.

E-frikortet samlar informationen digitalt
Många vårdgivare till exempel sjukhusen, Närhälsan och vissa privata vårdgivare registrerar
patientavgiften digitalt och beräkningen av perioden för högkostnadsskyddet görs automatiskt.
Om du inom eller utom Västra Götaland har besökt en vårdgivare, som inte är ansluten till
systemet, ska du se till att din patientavgift, utfärdad faktura eller frikort registreras hos en
ansluten vårdgivare.
Besök som ska betalas med faktura räknas omgående in i högkostnadsskyddet. Det kan
innebära att du får ett frikort innan fakturan skickas hem till dig. Fakturan ska betalas, eftersom
patientavgiften ligger till grund för det utfärdade frikortet.
Du som patient ansvarar för att hålla reda på hur mycket du har betalat i patientavgifter. På sikt
kommer det bli enklare när fler vårdgivare ansluter sig till det digitala systemet.
Har du under en 12-månaders period betalat mer än 1 150 kr har du rätt att få tillbaka den
överstigande summan. Vänd dig i första hand till vårdgivaren där du har betalat för mycket.
Om du har haft ett gult högkostnadskort, där kvitton på patientavgifter är registrerade, ska du
inte slänga det när du har fått ett frikort. Skulle du förlora frikortet och frikortet inte har varit
registrerat, så är det lättare att få ett nytt utskrivet.
Mer information om patientavgifter finns på www.1177.se

