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Sammanfattning av ärendet  
 
Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om 
allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus. 
Förordningen (2020:20) gäller från den 2 februari 2020.  
 
Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och undersökning, vård och behandling är 
enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) avgiftsfri. För att avgiftsfrihet ska gälla måste det finnas en 
rimlig klinisk eller epidemiologisk misstanke om att patienten har covid-19.  
 
Enligt Västra Götalandsregionens regelverk gäller avgiftsfrihet vid första besöket om det står helt 
klart eller med stor sannolikhet kan antas att det rör sig om en allmänfarlig sjukdom. Efterföljande 
besök, som orsakats av den allmänfarliga sjukdomen, ska alltid vara avgiftsfria.  
 
Det är behandlande läkare som avgör om patienten har rätt till avgiftsfrihet.  
När beslut om avgiftsfrihet tas ska nedanstående punkter beaktas.  
 
Öppenvård 
 

(1) Vid besök som rör provtagning på grund av misstanke om covid-19 tas ingen patientavgift ut. 
Vid konstaterad smitta är efterföljande besök som orsakats av den allmänfarliga sjukdomen 
avgiftsfria.  

(2) Vid besök som rör misstänkt covid-19 och patienten inte får genomgå provtagning är besöket 
avgiftsfritt. Patienten är befriad från patientavgift så länge misstanke om covid-19 kvarstår. 

(3) Vid besök för eventuella följdsjukdomar tas ordinarie patientavgift ut, till exempel 
rehabiliteringsinsatser.  

 
 
Kommentar: 
Väldigt viktigt att vi ändra patientavgift från t.ex. 100 kr vid akutbesök till 0 kr. 
Likaviktigt är att vi sätter rätt kod i samband med borttagning av patientavgiften (se nedan). 
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Kodning vid covid-19 
Socialstyrelsen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba4b62db-bdc2-4df6-
a117-83cefc9f8c4c/kodning-av-covid-19-2-0.pdf?a=false&guest=true 

 
ICD-10-SE 
 
U07.1 Covid-19, virus påvisat 
U07.2 Covid-19, virus ej påvisat 
 

Kan kombineras med (t.ex.) 
J12.8 Annan specificerad viruspneumoni 
Z29.0 Isolering 

 
alternativt 
Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar 
Z03.8B Observation/ utredning för misstänkt infektionssjukdom 
 
 
KVÅ 
DV091 Smittisolering (Isolering på t.ex. SÄBO) 
 
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19 

I kombination med 
AW999 Annan specificerad utredning 
DV063 Rådgivande samtal 
QT016 Rådgivning till närstående 
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