
Avgift för hemsjukvård 
2023



Information om avgift för  
hemsjukvård

Från och med 1 januari 2014 
tas en avgift ut för hemsjuk-
vård. Kommunen tar ut avgift 
enligt samma principer och 
regler som för övriga insatser 
inom omsorgens verksamhe-
ter. Avgiften för hemsjukvård 
omfattas av det kommunala 
högkostnadsskyddet enligt 
socialtjänstlagen (maxtaxan). 

Vad är kommunal  
hemsjukvård?

Den som på grund av sjukdom 
eller stor funktionsnedsättning 
inte kan ta sig till vårdcentra-
len kan ha rätt till hemsjuk-
vård. 
Hemsjukvård kan ges under 
en kortare period till exempel 
efter en sjukhusvistelse men 
också för sjukvård under lång 
tid. Hemsjukvården är tillgäng-
lig dygnet runt och där arbetar 
sjuksköterskor, arbetstera-
peuter och sjukgymnaster.

Med hemsjukvårdspatienter 
avses personer som är  
inskrivna i hemsjukvården  
och har regelbunden hjälp 
av hemsjukvården varje  
månad. 
Med hembesök av kommun-
sköterska avses enstaka  
besök som kommun- 
sköterskan gör på uppdrag 
av Landstinget. Även enstaka 
besök från arbetsterapeut 
och sjukgymnast räknas som 
hembesök. 
Om hemsjukvård utförs av  
annan yrkesgrupp på dele-
gation av kommunsköterska 
räknas även det som hemsjuk-
vård och omfattas av avgiften.

Foto i denna broschyr: Skandinav bildbyrå



Kontaktuppgifter  
- se baksidan

Vad kostar det

För hembesök av kommun- 
sköterska, arbetsterapeut  
eller sjukgymnast är avgiften 
141 kr per besök, max 380 kr 
per månad. Avgiften omfattar 
även utprovning av hjälpmedel 
och provtagning. Ingen avgift 
för bostadsanpassningsintyg 
eller för hämtning av hjälp-
medel som ska återlämnas.
 
För personer som är inskrivna 
hemsjukvårdspatienter är av-
giften 380 kr per månad. Ingen 
avgift för barn och ungdom till 
och med det år man fyller 19 år. 

Inkomstblankett

När du får hjälp från hem-
sjukvården får du en inkomst-
förfrågan som du ska fylla i. 
Din avgift för hemsjukvården 
kommer då att prövas mot dina 
inkomster och boendekost-
nad. Inkomstförfrågan skickas 
in till en avgiftshandläggare. 
Du kan på blanketten välja att 
inte lämna uppgifter om dina 
ekonomiska förhållanden och 
accepterar då att betala full 

avgift enligt gällande taxa. 
Detsamma gäller om du inte 
skickar in blanketten. Vi vill  
att du skickar in blanketten 
inom 1 vecka.  

Inkomstförfrågan görs för att 
vi ska kunna ta ut rätt avgift 
enligt det kommunala hög- 
kostnadsskyddet. 
Det kan hända att du inte  
har utrymme att betala hela 
avgiften efter en beräkning.  
Då kommer du endast att 
behöva betala enligt det av-
giftsutrymme som har räknats 
fram. 
Har du hemtjänst är det samma 
sätt att räkna ut hur mycket du 
ska betala. Sammanlagt kan 
du aldrig betala mer än högsta 
kostnad (maxtaxa) för både 
hemtjänst och hemsjukvård. 
För 2023 är maxtaxan 2 100 
kronor/månad. 

Räkning

Räkning skickas ut i efterskott. 



Kontaktuppgifter
Mer information om avgiften kan du få av avgiftshandläggare: 

Ana-Maria Sanchez 0456-81 63 43
Lena Thuresson 0456-81 60 57

Telefontid måndag – fredag mellan klockan 8.15–9.45 

Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
Besök: Repslagaregatan 1
Växel: 0456-816 000
Mejl: info@solvesborg.se
solvesborg.se


