Avgifter inom hemsjukvården
Vad innebär hemsjukvård?
Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på
grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet.
Hemsjukvård kan ges både för kortare och
längre perioder. Det är legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som bedömer om du har
behov av hemsjukvård. Legitimerad personal är
sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vad kan jag få hjälp med?
Du kan till exempel få hjälp med:

•
•
•
•
•
•

såromläggning
medicinering
provtagning
utprovning av inkontinensprodukter
rehabilitering och träning
utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Vad kostar hemsjukvården?
Avgiften för hemsjukvård är 100 kr per
besök. Avgiften samordnas med den avgift
du eventuellt betalar för hemtjänst. Hur stor
avgiften blir per månad beror på din inkomst/
pension och hur mycket hjälp du behöver.
Kommunens högkostnadsskydd innefattar
även hemsjukvård. Har du enbart hemsjukvård
är maxtaxan 400 kronor per månad. Avgiften
för hemsjukvård ingår inte i landstingets
högkostnadsskydd.
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För att räkna ut hur mycket du ska betala i
avgift får du lämna in dina inkomstuppgifter på
en särskild blankett. På blanketten finns också
möjlighet att inte lämna inkomstuppgifter.
Om du väljer att inte göra det får du betala
den högsta månadsavgiften. Om du redan
har hemtjänst behöver du inte lämna en ny
ansökan.
Du får ett brev med ett beslut som talar om vad
din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Måste alla betala avgift för hemsjukvård?
Personer som inte kan ta sig till vårdcentral
och som har omfattande hjälp av närstående
(istället för hjälp från hemtjänst) har avgiftsfri
hemsjukvård.

Vad kostar förskrivning av hjälpmedel?
Det kostar 200 kronor att få ett personligt
hjälpmedel förskrivet. I avgiften ingår
förskrivning, utprovning och uppföljning av
hjälpmedlet. Du lånar hjälpmedlet kostnadsfritt
av kommunen så länge du har behov av det.
Om du enbart har behov av förskrivning
av hjälpmedel behöver du inte fylla i en
inkomstblankett.

Vem kan jag vända mig till med frågor?
Du kan ringa till kommunens Äldrelotsar på
013-20 64 01 .

