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Bakgrund
Avgift för kommunal hemsjukvården tas endast ut om avgiftsutrymme finns vid beräkning av
vård- och omsorgsavgiften den så kallade maxtaxan.
Avgifter för kommunal hemsjukvård i ordinärt boende
Hembesök av distrikts-/sjuksköterska 1)
Sjukvårdande behandling
2)
Första hembesök för utprovning av hjälpmedel

200 kr/besök
200 kr/besök
200 kr/besök

1) Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriade, se nedan
2) Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, samt medicinsk fotvård
Avgiftsbefrielse
Ingen avgift tas ut för:
 Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (när
någon av dessa kompetenser) bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten
tagit initiativet till hembesök.
 Barn och ungdomar under 20 år
Hemsjukvårdsavgift
Hemsjukvårdsavgift 250 kr/mån.
Avgiftsbefrielse
Ingen avgift tas ut för:
 Barn och ungdomar under 20 år
 Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet
 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom eller
neurospsykiatrisk diagnos.
Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende
Besöksavgift (se ovan)
Besöksavgift, motsvarande avgift för sjukvårdande behandling, tas ut vid första hembesöket
för utprovning av nytt hjälpmedel. Om flera hjälpmedel provas ut samtidigt tas avgift endast
ut för ett hjälpmedel.
Patienter i ordinärt boende som har avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar ingen
besöksavgift vid första besöket för utprovning av nytt hjälpmedel. Däremot beräknas inte
kostnaden för det tekniska hjälpmedlet in i den s k maxtaxan, undantag är förbrukningsartiklar
vid urininkontinens.
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Ortoser
Kostnad (kr)
0–153
154–256
257–
Maximal avgift per år

Egenavgift (kr)
0
154
257
771

Beräknas från första förskrivningsdatum oavsett tidpunkt på året.
Stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör
Stödkäpp respektive armbågskryckor - 103 kr per styck, inklusive doppsko och isdubb.
Doppskor och isdubbar som köps separat - 15 kr per styck respektive 62 kr per styck.
Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel betalar endast för
första hjälpmedlet, därefter är de gratis.
Hygienhjälpmedel utan hjul
Egenavgiften är 308 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar under 20 år och
patienter i palliativ vård. Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår in i
denna grupp.
Rollator
Egenavgiften är 308 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar under 20 år och
patienter i palliativ vård. Rollator ska återlämnas efter avslutat lån.
TENS-apparat (stimulator för smärtlindring)
Patient med kortvarigt behov lånar apparat kostnadsfritt under högst tre månader. För patient
som bedöms ha ett långvarigt behov, längre än tre månader, är egenavgiften 1 028 kr per
styck efter tre månaders lån. Kostnad för service av tensapparat bekostas av patienten.
Daisyspelare
Egenavgift - 514 kr per styck. Ungdomar under 20 år - ingen avgift.
Madrasser till förskrivna sängar
Standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen. Patienter i
palliativ vård är befriade från egenavgift. Äldre och svårt sjuka patienter kan, om man t ex
saknar anhöriga, i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med förskriven
säng - egenavgift motsvarande inköpskostnad för standardmadrass.
Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en sådan via
kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de inte kan
inhandlas på möbelaffär eller motsvarande. Egenavgift motsvarande landstingets
inköpskostnad för standardmadrass.
Förbrukningsartiklar vid urininkontinens
Egenavgiften är 200 kr per tolvmånadersperiod från första förskrivningsdatum, fördelat på 17
kr/mån. Ungdomar under 20 år är avgiftsbefriade. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa.
Ej förskrivna hjälpmedel
Hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska enligt
Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas av den enskilde.
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Sjukvårdsmaterial vid omfattande omläggning tas ut med 150 kr/månad.
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