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Regler vid utfärdande av frikort – en anpassning till
eFrikort
Anpassningen gäller öppen hälso- och sjukvård samt den tandvård som ges till hälso- och
sjukvårdens patientavgifter.
Västra Götalandsregionens tolkning av hälso- och sjukvårdslagen har tidigare varit att första
besöket i öppen hälso- och sjukvård ska ligga till grund för beräkning av perioden för
högkostnadsskydd på 12 månader. En patient som under perioden inte har betalat
patientavgifter på sammanlagt 1 100 kronor har fått börja om på en ny period, när den första
perioden har löpt ut.
Sedan en tid tillbaka använder Västra Götalandsregionen IT-systemet eFrikort.
Högkostnadsperioden i eFrikort utgår från dagens datum och beräkning görs 12 månader
tillbaka i tiden. Detta innebär att betalda patientavgifter som är äldre än ett år faller bort och
högkostnadsperioden är en löpande 12-månadersperiod. Övriga landsting som har infört
eFrikort följer detta beräkningssätt.
Inom perioden för högkostnadsskydd ska det inte vara möjligt att genom taktiska val flytta
fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.
Med anledning av Västra Götalandsregionens införande av e-Frikort har en ny
tillämpningsanvisning tagits fram, HS 2018 - 00402. Beslutet innebär att:

1. Beräkning av högkostnadsperioden för öppen hälso- och sjukvård anpassas till
nationell standard för eFrikort.
2. Ovanstående beräkningssätt ska också tillämpas av de vårdgivare som fortfarande har
manuell hantering av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort.
3. Patientavgiftshandboken justeras i de delar som framgår under beslutspunkt 1 och 2 i
detta ärende.
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Beräkningsexempel
Patient hade frikort med sista datum 2016-12-20. Dagens datum 8 april 2018
Tabell visar på skillnader i det gamla och nya systemet.
DATUM

Vårdbesök

Datum 2017

10 januari, 300kr

5 Maj, 300kr
22 augusti, 300kr

Datum 2018

Tidigare standard
inom VGR
Start på möjlig
högkostnadsperiod
10 jan 2017 – 9 jan
2018
Totalt: 300kr
Totalt: 600kr
Totalt: 900 kr
Frikort ej uppnått
innan 9 januari 2018.
Högkostnadsperioden
upphör.

5 februari, 300kr

Ny
högkostnadsperiod
börjar.
Totalt: 300 kr

10 Mars, 200kr

Totalt: 500 kr

8 april, 300 kr

Totalt 800 kr

Ny standard
för frikort
Start på möjlig
högkostnadsperiod
10 januari 2017 – 9
januari 2018
Totalt: 300kr
Totalt: 600kr
Totalt: 900 kr
Frikort ej uppnått
innan period 9
januari 2018. Ny
period 5 maj 2017 4 maj 2018
Summera dagens
besök med samtliga
besök 12 månader
tillbaka =
Totalt: 900 kr
Totalt: 1100 kr =
Frikort utfärdas som
gäller tom 4 maj
2018
0 kr, Frikort gäller
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Frågor & svar
Kan man slänga påbörjade högkostnadskort?
Nej, alla vårdgivare inom Västra Götalandsregionen är inte anslutna till eFrikort. Den
manuella hanteringen med fysiska högkostnadskort och frikort måste fortsätta användas ett
tag till.
Håller systemet reda på vilken avgift som ska betalas?
Patient är fortfarande ansvarig men systemet eFrikort hjälper patient att hålla reda på hur
mycket som har betalats och när frikortsgränsen nås. Om patient söker vård utanför Västra
Götalandsregionen eller vårdas av en privat vårdgivare utan tillgång till systemet
eFrikort måste alltid kvitton sparas och tas med för registrering hos ansluten vårdgivare.
Vad gör man mellan regioner/landsting?
Regelverket kring högkostnadsskydd är nationellt och ingen ska behöva betala mer än
1100 kr under en 12-månadersperiod. Ett giltigt frikort från annan region eller landsting
gäller även här och kan registreras i eFrikort webbapplikation.

Bilaga:
Patientinformationen kan skrivas ut till patienter eller sättas upp i anslutning till
kassan.

eFrikort - Information
patient.pdf

Kontakt vid systemfrågor eFrikort: efrikort@vgregion.se
Kontakt vid regelfrågor: se patientavgiftshandboken kontaktpersoner GRIP.
https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/kontaktperson
er/

Stefan Jakobsson
Projektledare eFrikort
Västra Götalandsregionen
Tel: 010- 441 02 85, Mobil: 0727-41 48 30
E-post: stefan.s.jakobsson@vgregion.se

