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Landstingsanställd personal
Fri läkarvård – skattepliktig förmån
Anställd personal inom Landstinget Sörmland har avgiftsfri tillgång till
öppenvårdsbesök hos landstingets anställda läkare. Avgiftsfriheten gäller även vid
öppen vård i den anställdes hemlandsting samt vid remiss till specialist i annat
landsting. Läkare med vilka landstinget alternativt hemlandstinget har tecknat
vårdavtal jämställs med av landstinget anställda läkare.
Enligt riksdagsbeslut är personalförmånen ”Fri läkarvård” skattepliktig.

Förlängning av sjukintyg, telefonrecept samt PK-kontroller
Förlängning av sjukintyg, telefonrecept samt PK-kontroller är en avgiftsfri skattepliktig
förmån vilket ger rätt till stämpel i högkostnadskortet.

Uteblivet besök
Personal som uteblir från planerat besök ska betala för uteblivet besök.
Lagen om diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med
tidsbegränsad anställning gäller.
Det innebär att vårdförmåner även gäller för timanställda under förutsättning att de är
bokade vid sjukdomstillfället. Däremellan är de inte anställda och omfattas då inte av
förmånerna.
Den som är tjänstledig till exempel för studier är anställd.
Den som har fått garantipension är inte anställd.
Löneadministration
Från och med den 1 januari 2016 förändras rutinen för kvittohantering vid läkarbesök.
Rutinen innebär att den anställde själv betalar för läkarbesöket och därefter
registrerar sitt utlägg i Fördll (Förmånsportal via Benify).
För att kvittoutlägget ska komma med på nästkommande lön ska kvitto vara giltigt,
korrekt registrerat i Fördll och Benify tillhanda senast den sista i månaden. Vid hög
belastningsperiod i december behöver kvitto vara Benify tillhanda senast 24:e för att
garantera att kvittoutlägg ska komma med på nästkommande lön. Observera att
Benify inte tar ansvar för postens ledtid. Allmänna regler för kvittohantering finns i
Fördll
Influensavaccination
Enligt LS § 124/00 erbjuds all vårdpersonal fri influensavaccination (vaccin +
vaccinering).
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