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Nya avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården 

Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga kommuner
 
i länet att följa landstingets patientavgifter för hembesök, sjukvårdande behandling och hjälpmedel.
 
Dessa avgifter har gällt under 2013 och 2014.
 
Landstinget har genomfört en översyn av patientavgifterna inom hälso- och sjukvården och beslut
 
är fattat om landstingets nya avgifter som gäller från 1 maj 2015.
 
Avgifter för hjälpmedel berörs inte av denna översyn.
 

Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett underlag för kommunernas ställningstagande och
 
beslut när det gäller förändrade avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt
 
boende.
 

Underlaget innefattar även:
 
Lagliga förutsättningar för kommunerna att ta avgifter enligt Kommunallagen och Hälso

och sjukvårdslagen
 
Kommunallagen - utdrag ur lagen
 
8 kap 3 b § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.
 
Hälso- och sjukvårdslagen - utdrag ur lagen
 
Avgifter
 
26 § Av patienter får vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade
 
besök tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är
 
särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom
 
patienter som avses i 3 c § (utomläns- och utomlands patienter), ska därvid behandlas lika.
 

Förslag från Kommunförbundet Norrbotten till förändrade avgifter inom den 

kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende: 
För kommunerna begränsas avgiftsuttaget i enlighet med bestämmelserna i maxtaxan, enligt 

SoL kap 8:4 - 8 §§. 

Kommunernas maxtaxa medför att avgifter för vård och förbrukningsartiklar tillsammans med 
avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får uppgå till högst en tolftedel av 0.48 gånger 
prisbasbeloppet. År 2015 är maxtaxan 1780 kronor per månad. 



Avgift för hemsjukvård 
Enligt kommunförbundet Norrbotten har många kommuner i landet har efter kommunaliseringen av 
hälso- och sjukvården i ordinärt boende infört avgift även för hemsjukvårdspatienter. Detta har då 
skett i form aven månadsavgift. Vanligast är en avgift mellan 200 - 300 kr per månad. Avgiften är 
densamma oavsett vårdtyngd. 

Det finns inga lagliga hinder för en kommun att införa avgift även för hemsjukvård. 

Landstingets översyn av patientavgifterna under år 2015 som är jämförbara med kommunens 
är att: 

avgiften för sjukvårdande behandling (omfattar distriktssköterskor, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster) höjs från 125 kr 200 kr. 
Vi föreslår att denna avgift i Jokkmokks kommun blir 250 kr eftersom patienten inte har någon 
kostnad för resa till och från sjukvården. 
avgiftsbefrielse fOr ungdomar under 18 år ändras till ungdomar under 20 år. 

Förslag till beslut: 

Att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende tas ut 

enligt bifogat underlag. 

Avgifterna justeras varje år inför kommande år motsvarande landstingets justering av sina 

avgifter för hälso- och sjukvård respektive hjälpmedel/inkontinenshjälpmedel. 

Avgiftsbefrielse enligt specifikation nedan.� 

Vid hembesök/sjukvårdande behandlingar samma kalenderdygn för samma sjukdom tas� 

besöksavgift ut högst en gång.� 

Vid hembesök/sjukvårdande behandlingar samma kalenderdygn för olika sjukdomar tas 

besöksavgift ut vid varje besök.� 

I kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgifter för hälso- och� 

sjukvård samt hjälpmedel/inkontinenshjälpmedel.� 

Avgifter debiteras varje månad i efterskott, på samma faktura som hemtjänstavgifter för de som� 

har hemtjänst. Specificerat.� 

Kravrutiner, uppskov och avskrivning sker enligt Jokkmokks kommuns kravpolicy.� 

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende 

Hembesök av distrikts-/sjuksköterska l 250 kr/besök 

Sjukvårdande behandling2 250 kr/besök 

Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling 250 kr/besök 

Hemsjukvårdspatienter 300 kr/månad 

I)Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriade, se nedan 



2)Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast,� 
arbetsterapeut samt medicinsk fotvård� 

Hembesök av undersköterska för provtagning 50 kr/besök� 
eller sjukvårdande behandling� 

Avgiftsbefrielse 

Ingen avgift tas ut för: 

•� Hembesök på initiativ av kommunens distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte 
patienten tagit initiativ till hembesök) 

•� Personer med långvariga/kroniska psykossjukdomar samt personer med psykisk störning 
och missbruk, s.k. dubbeldiagnos, som behandlas av Lex. Case manager inom psykiatrin. 

• Ungdomar under 20 år (kommunen ansvarar enbart för ungdomar över 18 år) 

• Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet 

Avgifter för hjälpmedel, ingen förändring 

Besöksavgift, se tabell 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 som har 
avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar ingen besöksavgift för första besöket för 
utprovning av nytt hjälpmedel. 

Ortoser 
Kostnader Egenavgift (kr) 
0-149 O� 
150-249 150� 
250- 250� 
Maximal avgift per år 750� 

Ingen egenavgift tas ut av ungdomar under 20 år 

Stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör 
Stödkäpp respektive armågskryckor - 100 kr per styck, för doppsko 15 kr per styck och för isdubb� 
60 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 
Egenavgift är 300 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 i denna grupp.� 
Ska återlämnas efter avslutat lån.� 



Rullator 
Egen avgift är 300 kr per styck.� 
Ingen egenavgift tas ut av ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård.� 
Rullator 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� 
1000 kr per styck efter tre månaders lån.� 
Kostnad får service av tens-apparater bekostas av patienten.� 

Daisyspelare (hjälpmedel för synskadade och vissa hjärnskadade personer) 
Egenavgift - 500 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 till exempel saknar anhöriga/God mani� 
Förvaltare, i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med fårskriven� 
säng - egenavgift motsvarande inköpskostnad får standardmadrass.� 

Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjlighet att skaffa sådan via� 
kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de� 
inte kan inhandlas på möbelaffår eller motsvarande.� 
Egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad får standardmadrass.� 

Förbrukningsartiklar vid urininkontinens 
Egenavgiften är 170 kr per tolvmånadersperiod. Ungdomar under 20 år är 
avgiftsbefriade. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa. 

Ej förskrivna hjälpmedel 
Hjälpmedel som inte fårskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas av den enskilde. 
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