
 

 

 

 

Patientinformation angående hälsokontroller och/eller 

provtagning 
 

Kostnaden ingår inte i högkostnadskortet.  
• Till dig som inte har symtom på sjukdom, men ändå vill ha en kontroll av din hälsa. 

• Till dig som önskar mer prover/ undersökningar än vad sjuksköterskan/läkaren anser 

vara relevanta för ditt hälsotillstånd.  

 

Sjukvårdens uppgift är att göra en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd och därefter 

göra eller inte göra medicinska åtgärder. Vår medicinska bedömning är en sammantagen bild 

av vad du uppger, vad vi ser och vid behov komplettering av prover och/eller andra 

undersökningar.  

  

Du kan via telefon 0372/15580 boka sköterskebaserade hälsokontroller.  

Hälsokontroll nummer: 1 

Innehåller kapillärt blodsocker och blodvärde, urinsticka, blodtryck och puls samt 

längd, vikt, BMI samt midjemått. Besöket tar 20 minuter och kostnaden är 750 Kr. 

Hälsokontroll nummer: 2 

Innehåller kapillärt blodsocker och blodvärde, urinsticka, blodtryck och puls samt 

längd, vikt, BMI samt midjemått plus vilo-EKG. Besöket tar 30 minuter och 

kostnaden är 1125 Kr. 

Hälsokontroll nummer: 3 

Inleds med spirometri/lungfunktionsundersökning därefter luftrörsvidgande medicin 

och efter 10 minuter upprepa undersökningen. Utskriven spirometrikurva ingår. 

Besöket tar 30 minuter och kostar1500 Kr  

Hälsokontroll nummer: 4 

Ansträngningsspirometri inleds med en vanlig lungfunktionsundersökning, därefter får 

du med sjukgymnastens hjälp anstränga dig tills du når max puls. Undersökningen 

fortsätter med ytterligare lungfunktionstesten vid olika tidsintervall och luftrörs-

vidgande medicin ges. Utskriven spirometrikurva ingår. Besöket tar 60 minuter och 

kostar 3000 Kr. 

 

Blodprovs paket.  

Lilla paketet: blodstatus och blodsocker. Kostnad: 400 Kr  

Mellanstora paketet: blodstatus, blodsocker, kreatinin=njurfunktion, lilla leverstatus, 

SR=infektionsprov. Kostnad: 600 Kr 

Stora paketet: blodstatus, blodsocker, kreatinin=njurfunktion, lilla leverstatus, 

SR=infektionsprov. TSH +T4=ämnesomsättningen, blodfetter, D-vitamin, 

HBA1c=långtidsblodsocker. Kostnad: 950 Kr. 

Extra PSA: Män över 60 år utan hereditet och symtom samt normalt PSA <1 avråds 

från ytterligare testning. Män utan hereditet och utan symtom samt normalt PSA < 1 

kontrolleras vart sjätte år. Kostnad 350 kr 

Special paketet: Prover utöver dessa paket diskuteras med läkare via telefontid eller 

vid redan bokat läkarbesök. Kostnad: 600 kr plus avgift för de aktuella proverna. 

Genanalyser tas inte på vårdcentralsnivå.  



 
 

 

 

 

Vid alla besök/provtagningar får du en kort genomgång och sammanfattningen skrivs även i 

din journal som du själv kan läsa via 1177. Om något i din hälsokontroll/provtagning inte är 

normalt bör du följa upp detta på din vårdcentral.  
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