
Om priser i
djursjukvården

Vad påverkar prissättningen?
De privata djursjukvårdsföretagen anklagas ibland för att ha ”för höga” 
priser gentemot konsumenterna, men det förklaras sällan vad det är 
som påverkar priset på djursjukvård, och hur det kan skilja så – ibland 
mycket – mellan t ex en klinik med begränsade öppettider och ett större 
dygnetruntöppet djursjukhus.

KORT KAN MAN SÄGA att det är tre aktörer 
som påverkar djursjukvårdens kostnader och 
därmed prisutvecklingen, och de är:

 � djurägaren
 � djursjukvårdsföretagen  

 (kliniker och djursjukhus)
 � försäkringsbolagen 

DJURSJUKVÅRDSFÖRETAGEN kan inte gå ihop 
och bestämma riktpriser och bestämma priser 
för standardbehandlingar, då de i så fall skulle 
bryta mot konkurrenslagstiftningen och ägna 
sig åt kartellverksamhet. Detta föreslås då 

och då, men är alltså inte möjligt. Vardera 
djursjukvårdsinrättningen måste sätta priser 
som får deras egen verksamhet att gå ihop.

PRIVATA DJURSJUKVÅRDSFÖRETAG är 
inte skattesubventionerade, utan driver sina 
företag på en öppen marknad. Det är lätt att 
tänka att all vård är skattefinansierad, men 
så är alltså inte fallet. Det gäller bara human-
vården. Att ha husdjur är ett särintresse, och 
eventuella kostnader djur medför står djur-
ägaren själv för. Man kan minska risken för 
stora oväntade utgifter bl a genom att skaffa en 
djurförsäkring.



EFTER DE SENASTE DECENNIERNAS snabba 
utveckling kan man konstatera att djursjukvår-
dens medicinska framsteg och en förändrad 
syn på djur och djursjukvård från djurägare är 
kostnadsdrivande. Djurägarnas efterfrågan på 
högkvalitativ djursjukvård ökar, samtidigt som 
nya, effektiva behandlingar bidrar till att våra 
djur lever längre. Ökad ålder ger normalt ett 
större vårdbehov, precis som för människor.

FÖR ATT MÖTA EFTERFRÅGAN på avancerad 
djursjukvård gör kliniker och djursjukhus 
stora investeringar i både lokaler, redskap och 
utrustning, men också kontinuerlig fortbild-
ning av sin personal. Detta kostar. En mindre 
klinik som har öppet dagtid under vardagar 
kommer att ha lägre kostnader än ett djursjuk-
hus som är öppet dygnet runt alla dagar om 
året. Även de erbjudna tjänsterna kommer att 
påverka priset för kunden. Är du hos en klinik 
med ett begränsat utbud av tjänster blir priset 

förmodligen lägre än om du är på en klinik 
som erbjuder avancerad kirurgi för t ex häst. 
Det finns också olika behandlingsmetoder 
för samma diagnos som kan påverka priset 
mycket. Skillnaden i pris kan bero på alltifrån 
investerad utbildning, till material- och utrust-
ningskostnad. Ett exempel på det är kastration 
av tikar där det är dyrare att välja en titthåls-
metod än öppen kirurgi.

KOMPETENSBRISTEN BIDRAR på sikt också 
till kostnadsökningar. Det råder stor brist på 
djurhälsopersonal, varför arbetsgivare tvingas 
höja löner för att behålla, eller för att kunna 
rekrytera, personal. 

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS ÖKADE kostnader 
för djursjukvård har i huvudsak sin grund i 
att djursjukvården blir alltmer avancerad med 
nya, moderna behandlingsmetoder och att 
djurägare går till veterinären oftare än tidigare.

Jämförelser mellan  
human- och djurvård
I Sverige åtnjuter vi en skattefinansierad sjukvård som omfattar 
alla landets invånare. Det är ett tryggt välfärdssystem som funnits i 
årtionden. Men det gör det svårare för oss medborgare att förstå vad 
vård faktiskt kostar, och det leder till en del olyckliga jämförelser 
och missförstånd vad gäller humansjukvård och djursjukvård. För den 
patientavgift vi erlägger vid själva vårdbesöket säger inget om vad 
besöket och ev. kommande behandlingar kommer att kosta, det är en 
administrativ avgift.

HÄR LYFTER VI FRAM några exempel på den 
faktiska kostnaden för vissa läkarbesök och 
ingrepp inom humanvården, och jämför dem 
med vad samma typ av besök eller ingrepp kan 
kosta för djurvård.

TILL SKILLNAD FRÅN humanvården är 
djursjukvården inte skattefinansierad. Den är 
dessutom momsbelagd med 25 procent. 
PRISER INOM HUMANVÅRDEN varierar mellan 
olika regioner (tidigare landsting) för samma 
åtgärd, samt delas in i olika kompliceringsgra-
der. Våra siffror är hämtade från regionernas 
utomlänslistor för 2020, d v s kostnaden en 
region debiterar en annan vid behandling av 
patient ej mantalsskriven i regionen.
Ett standardläkarbesök tar ca 20-36 min bero-
ende på ärendets karaktär samt om adminis-
tration/journalföring ingår.

OBS! De priser som anges för humanvården 
är exklusive moms, djursjukvårdens priser är 
inklusive moms.

Vad påverkar prissättningen?

860 kr Grundkonsultation Veterinär (Djurakuten)

965 kr Veterinärkonsultation (Evidensia  
Mälarhöjden)

980 kr Allmän veterinär- 
undersökning

(AniCura  
Bagarmossen)

350 kr Veterinärkonsultation Digitalt (FirstVet)

1688 kr Läkarbesök Primärvård  
(Västra sjukvårdsregionen)

2075 kr Läkarbesök Primärvård  
(Norra sjukvårdsregionen)

2079 kr Läkarbesök Primärvård  
(Uppsala/Örebroregionen)

500 kr Läkarbesök Digitalt  
(Uppsala/Örebroregionen)

Exempelpriser läkarbesök (2020)

Exempelpriser veterinärkonsultation (2020)

Källor, se: www.grona.org/svenskdjursjukvard 



Vill du veta mer eller har frågor?

Växel: 08-762 72 40
Arbetsgivarjour: 08-762 79 50
Epost: info@grona.org

www.grona.org/svensk-djursjukvard/
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