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Frågor och svar medicinsk fotvård
Får vi debitera patienter om de uteblir från ett besök?
Ja, patienten debiteras med 300 kronor. Det gäller även om besöket skulle varit avgiftsfritt eller har en lägre avgift.
Mer info om avgifter hittar du i avgiftshandboken.
Om jag som fotvårdare föreläser på uppdrag av en hälsocentral hur fakturerar jag då?
Skicka en manuell faktura till berörd hälsocentral. Fakturan ska inte skickas i PriComp
Vad gör jag om det kommer remiss på fler än fyra behandlingar per år på en patient?
Om möjligt kontrollera med chefen vid den remitterande mottagningen om de godkänt remissen alternativt återsänd
remissen för skriftligt godkännande av vederbörande chef. Anteckna på remissen vem som godkänt uppdraget.
I förkommande fall ska manuell faktura skickas till den remitterande mottagningen.
Det händer att det kommer remisser på andra diagnosgrupper än psoriasis, diabetes, reumatiker och arteriell
insufficiens, hur ska de besöken debiteras?
Avtalet avser endast ovan beskrivna grupper men om fotvårdaren har tid och möjlighet kan dessa besök godtas.
I förekommande fall ska om möjligt kontroll ske med chefen vid den remitterande mottagningen för ett godkännande
av remissen alternativt återsänd remissen för skriftligt godkännande av vederbörande chef. Anteckna på remissen
vem som godkänt uppdraget.
Vid dessa fall ska manuell faktura skickas till den remitterande mottagningen.
Får jag ta emot remisser på patienter som är folkbokförda utanför Jämtlands län? Hur tar jag i så fall betalt
för besöket?
Ja, från 2015 gäller Patientlagen som innebär att medborgarna har rätt att söka öppenvård vart man vill i Sverige.
Dessa besök läggs in som besök i PriComp.
Från 2017 är besök för de som är 85 år och äldre kostnadsfria. Innebär det att alla över 85 år får gratis
fotvård?
Det är fortfarande för de med remiss inom diagnosgrupperna diabetes, reumatism samt arteriell insufficiens som
detta gäller.
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