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Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS
Fr.o.m. 2017-09-07 är det obligatoriskt att ange en orsakskod om man
väljer betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) vid besöksregistrering i öppenvård
i PASiS. Betalsätt 3 och orsak kan även väljas vid bokning och då kommer
uppgifterna med över till besöksregistreringen.
I grunden är all Hälso- och sjukvård utan avgift. Endast vid de
åtgärder/besök som Regionfullmäktige beslutat ska vara med avgift - får
avgift tas ut. Se regelverket Patientavgifter i öppenvård.
Utifrån de avgifter som är beslutade har Regionfullmäktige därefter
beslutat att undanta viss verksamhet från dessa beslut och det är dessa
åtgärder/besök som är s.k. Avgiftsbefriade besök enligt regelverket i
Patientavgifter i öppen vård.
Nedan visas giltiga orsakskoder och hur de är kopplade till regelverket
Patientavgifter i öppenvård.
Kod i PASiS:
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Kod AN

Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter.
Värnpliktiga under militärutbildning (lag).

Kod BA

Barn- och ungdomshabilitering.
Barnhälsovård (BVC).
Barn under 20 år.
Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP).
Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU.
Remissbesök barn under 20 år.
Besök på ungdomsmottagning.
Uteblivna besök – barn under 20 år.

Kod BE

Besök hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på
vårdcentral är avgiftsbefriade.
Hembesök av sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på
vårdcentral är avgiftsbefriade.

Kod DI

Dialysbehandling.
Hembesök vid vård i livets slutskede och vid sjukhusanknuten
hemsjukvård (SAH, LAH, KVH).
Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tillsammans med FK).
Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i sluten vård).

Kod ER

E-recept.
Kvalificerad kontakt med eller utan bildöverföring (motsvarande telefoneller brevkontakt).
Forskning.
Läkemedelsprövning enligt avtal.

Kod GY

Gynekologisk cellprovskontroll
Mammografiundersökning.
Mödrahälsovård Åtgärder i form av vård och behandling i
samband med graviditet hos barnmorskemottagningar och andra mottagningar till
exempel specialist- och sjukgymnastikmottagningar även hos specialistmottagningar
på sjukhus. Gäller även hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande åtgärder i samband med
graviditeten.
Födelsekontrollerande verksamhet
▪

▪
▪

Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller
utan gynekologisk undersökning, inklusive förskrivning av pmedel, hos läkare.
Hos annan än läkare
Recept
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Polikliniska besök med anledning av sterilisering och abort är
avgiftsbelagda i enlighet med avgifter vid läkarbesök på grund av
sjukdom.

Kod IN

Infektioner: Behandling av infektioner som uppstått i samband med
sjukhusvistelse (sjukhussjukan).
Smittskyddslagen - Smittsamma sjukdomar.
Vaccinationer:
BCG (tbc) Barn under 18 år
Hepatit A/B Ordinerat som smittskyddsläkemedel.
Mässling + påssjuka + röda hund
(M-M-RVAXPRO) Barn under 7 år
Rubella Icke-immuna kvinnor i fertil ålder.
Stelkramp I samband med skada
Personer som fyllt 65 år erbjuds avgiftsfri
vaccination mot influensa och lunginflammation.
Personer yngre än 65 år som tillhör
riskgrupper enligt Socialstyrelsens
rekommendation erbjuds avgiftsfri vaccination mot
influensa och lunginflammation.

Intyg: som enligt regelverket i ”Åtgärder utan samband med sjukdom
och Intyg” är avgiftsfria.
Kod ME

Medicinsk service - Avgiftsbefriade besök avseende medicinsk service
och provtagning.
Medicinsk service är till exempel röntgenundersökningar,
ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (koloskopi,
sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi) och kliniskt
fysiologiska undersökningar som utförs av annan än patientens
behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.
Besök hos läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman, avgift 0 kr.
Avgifter för provtagning pga sjukdom för analys 0 kr.

Kod RE

Medicinadministrering/inställning – gäller endast psykiatrisk vård.
Regelbunden medicinering under överinseende.
Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast
akuta besök.
Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT.

Kod RM

Avgiftsfria remissbesök
Remissbesök hos läkare: remissen skall vara utfärdad av läkare
eller tandläkare. Gäller endast remissbesöket, alltså det första
besöket.
• Barn under 20 år
• Akutremiss från offentligt finansierad specialist till specialist,
samma vårdtillfälle, som kräver omedelbar medicinsk
bedömning (inom 24 timmar)
• Från mödrahälsovård, barnhälsovård och ungdomsmottagning
• Inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan
klinik (konsultbesök)
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•

Strålbehandling, efter remiss från läkare anställd hos
sjukvårdshuvudmannen (Region Skåne)

Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik eller
motsvarande med samma sjukdom.

Kod SJ

Nytt från 1 jan 2017 är att Hälso- och sjukvårdsdirektören har
delegation och kan besluta om avgiftsbefrielse på gruppnivå. Sådana
beslut på gruppnivå som är tagna av chefer inom organisationen gäller
längst till 1 jan 2017. Behov av att förlänga beslut på gruppnivå ska
tillställas Hälso- och sjukvårdsdirektören. Verksamhetschef kan
fortsättningsvis besluta om avgiftsbefrielse för enskild person efter
utredning av läkare eller kurator.

Kod VU

Vuxenhabilitering.
Avgiftsbefriade besök tandvård, se avsnitt Tandvård i den öppna
hälso- och sjukvården på Vårdgivare Skåne.

Kod XP

Överföring från journalsystem, automatiska överföringar från t ex
Filur/PMO.

Kod ZZ

SIP/SVPL/Donators utredningar/Hälsoundersökningar Asylsökande,
Papperslösa m fl./Konsultbesök (internkonsult)
Besök/åtgärd där Regionfullmäktige inte beslutat att avgift ska tas ut eller
där annat regelverk (lag eller förordning) säger att besök/åtgärd ska vara
avgiftsbefriad.
Åtgärder som till exempel triagering, avstämningsmöten och SIP/SVPL
räknas inte som besök i öppen vård. Patient/närstående betalar ingen
avgift när de medverkar i sådana aktiviteter.

Kod ÖV

Personer som fyllt 85 år.
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