
 
 
 
 
 

1 

 
 
AVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN FRÅN OCH MED 1.1.2020 
 
Inledning ............................................................................................................................... 2 
Minimi- och maximibelopp ........................................................................................................ 2 
Nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter ..................................................................... 2 
Korrigering eller omprövning av avgiftsfaktura .......................................................................... 2 
Textdel, bilaga A ................................................................................................................... 2 
Månadsavgift för regelbunden service i hemmet....................................................................... 2 
Tillfällig hemsjukvård ................................................................................................................ 3 
Avgift för läkarbesök vid hälsovårdscentralens öppenvård ....................................................... 3 
Vård i serie ............................................................................................................................... 3 
Fysioterapi ................................................................................................................................ 3 
Mun- och tandvård ................................................................................................................... 3 
Kortvarig anstaltsvård ............................................................................................................... 3 
Dag- och nattvård ..................................................................................................................... 4 
Rehabiliteringsvård ................................................................................................................... 4 
Avgifter inom barnskyddet ........................................................................................................ 4 
Läkarintyg, avgiftsbelagda ........................................................................................................ 4 
Läkarintyg för körkort ................................................................................................................ 4 
Avgiftsfria läkarintyg ................................................................................................................. 4 
Outnyttjad mottagningstid som inte avbokats ........................................................................... 5 
Långvarig anstaltsvård ............................................................................................................. 5 
Avgiftstak.................................................................................................................................. 5 
Dagsavgift under närståendevårdares ledighet ........................................................................ 5 
Textdel, bilaga B ................................................................................................................... 5 
Sjukskötarens mottagningsavgift .............................................................................................. 5 
Tillfällig service i hemmet ......................................................................................................... 6 
Hemförlovning .......................................................................................................................... 6 
Hemrehabilitering ..................................................................................................................... 6 
Droppning av ögondroppar ....................................................................................................... 6 
Färdtjänst enligt handikappservicelagen, egen andel ............................................................... 6 
Vaccinationer ........................................................................................................................... 6 
Fysioterapi ................................................................................................................................ 6 
Dagverksamhet, avdelningen för äldreservice .......................................................................... 7 
Rehabcenter, mentalvårdsenheten ........................................................................................... 7 
Övrig socialservice, socialvårdslagen ....................................................................................... 7 
Färdtjänst enligt socialvårdslagen, egen andel ......................................................................... 7 
Trygghetsservice ...................................................................................................................... 7 
Dörralarm ................................................................................................................................. 7 
Stödhandtag ............................................................................................................................. 7 
Intervallvård i serviceboende .................................................................................................... 7 
Serviceboende inom äldreservice ............................................................................................. 7 
Serviceboende inom mental- och missbrukarvård samt vuxensocialarbete .............................. 8 
Stödboende inom mental- och missbrukarvård samt vuxensocialarbete ................................... 8 
Övrig boendeservice ................................................................................................................ 8 
Bilaga A .................................................................................................................................... 9 
Bilaga B .................................................................................................................................. 11 
 



 
 
 
 
 

2 

Inledning 
 
Avgiftsbilagan innehåller en textdel med information gällande avgifterna och två bilagor, i vil-
ken avgifterna ingår. I bilaga A ingår de lagstadgade avgifterna, som höjs vartannat år i enlig-
het med en i författningssamlingen publicerad indexförhöjning och därtill inkomstgränserna för 
regelbunden service i hemmet. I bilaga B ingår de icke lagstadgade avgifterna som kommunen 
fritt kan besluta om.  
 
De lagstadgade avgifterna bestäms enligt: 
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 (i texten Lag)  
Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 912/1992 (i texten Förordning) 
 
Kommunen har teknisk anslutning till FPA:s förmånsregister och Inkomstregistret och har rätt 
att kontrollera sökandes uppgifter i fråga om avgifter som baserar sig på betalningsförmåga. 
 
Minimi- och maximibelopp 
Minimibelopp som faktureras är 5 €. Den avgift som uppbärs för servicen får vara högst lika 
stor som kostnaderna för serviceproduktionen. 
 
Nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter 
Kommunen är skyldig att nedsätta eller efterskänka avgiften i sådana fall där förutsättningarna 
för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade för-
sörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut.  
I fråga om nedsättning eller efterskänkning av avgiften hänvisas till dokumentet Principer för 
nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter. 
 
Korrigering eller omprövning av avgiftsfaktura 
Information om korrigering eller omprövning av klientavgiftsfakturor finns på stadens hemsida. 
 
 
Textdel, bilaga A 
 
 
Månadsavgift för regelbunden service i hemmet (Förordning 3 §) 
Med fortgående och regelbunden service avses service regelbundet minst en gång per vecka. 
 
I månadsavgift uppbärs högst den i förordningen fastställda procentandelen av den inkomst 
som överskrider inkomstgränsen i €/mån. Den i förordningen fastställda procentandelen av 
den inkomst som överskrider inkomstgränsen i €/mån är följande: 
 
Antal personer Inkomstgräns €/mån Betalningsprocent 
       1  588 35 
       2 1 084 22   
       3 1 701 18 
       4 2 103 15 
       5 2 546 13  
       6 2 924 11 
 
När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357 € och betalningsprocent-
talet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person. Om inkomsterna understiger 
inkomstgränserna erläggs ingen avgift.  
 
För service i hemmet uppgörs i samråd med klienten en vård- och serviceplan. Planen ska 
omfatta såväl hemsjukvård som hemservice. Planen justeras när servicebehovet förändras. 
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Utgående ifrån den tid varje enskild klients service kräver uträknas en avgift i procent av den i 
förordningen högsta betalningsprocenten enligt följande:  
 
 

Antal personer Inkomstgräns Timmar/månad 

  -5 6-11 12-20 21-30 31- 

1 588 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 

2 1084 11 % 14 % 18 % 21 % 22 % 

3 1701 10 % 13 % 16 % 18 % 18 % 

4 2103 9 % 10 % 12 % 14 % 15 % 

5 2546 9 % 10  12 % 13 % 13 % 

6 2924 6 % 10 % 11 % 11 % 11 % 

 
Maximimånadsersättningen för service i hemmet och likaså den högsta timersättningen fram-
går ur bilaga B. 
  
Tillfällig hemsjukvård  (Förordning 3 §) 
För tillfällig hemsjukvård i form av läkar- eller tandläkarbesök och för besök av annan personal 
uppbärs olika avgifter.  
 
Om läkare och annan personal som tillfällig hemsjukvård gör ett gemensamt besökt uppbärs 
samma avgift som för besök av läkare eller tandläkare. 
 
För besök hos diabetesskötare och för hembesök gjorda av diabetesskötare uppbärs samma 
avgift som för hemsjukvårdsbesök av annan personal. 
 
Avgift för läkarbesök vid hälsovårdscentralens öppenvård (Förordning 7 §) 
Avgifter för läkarbesök uppbärs enligt förordningens maximibelopp. För läkarbesök på mottag-
ningen uppbärs en besöksavgift för de tre första besöken under kalenderåret på hälsovårds-
central i Raseborg. Ifrågavarande avgifter uppbärs inte av personer under 18 år och av krigs-
veteraner. Räknas med i avgiftstaket. 
 
Vård i serie (Förordning 11 §) 
Till vård i serie räknas bl.a. avgift för individuell talterapi och individuell ergoterapi. Avgift för 
vård i serie får uppbäras för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Avgiften räknas med i 
avgiftstaket. Avgiften uppbärs inte av personer under 18 år. 
 
Fysioterapi (Förordning 7 §) 
Avgift för individuell fysioterapi vid hälsovårdscentral uppbärs enligt maximiavgiften i förord-
ningen. Räknas med i avgiftstaket. 
 
Mun- och tandvård (Förordning 9 §) 
Grundavgiften för undersökning och vård av mun och tänder vid hälsovårdscentral och en del 
andra avgifter för undersöknings- och behandlingsåtgärder framgår av bilagan. Avgifterna 
uppbärs i enlighet med förordningens (912/1992) maximibelopp. 
 
Kortvarig anstaltsvård (Förordning 12 §) 
Avgift får ej uppbäras av klient som inte fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler är 7 under 
kalenderåret. 
 
Avgifter för kortvarig anstaltsvård räknas med i avgiftstaket. Efter att avgiftstaket överskridits 
uppbärs en lägre vårddygnsavgift under den tid frikortet gäller. Denna nedsatta avgift får dock 
inte uppbäras av klient under 18 år. 
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Dag- och nattvård (Förordning 13 §) 
Avgift får inte uppbäras av klient som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är flera än 7 
under kalenderåret. 
Avgiften räknas med i avgiftstaket.  
 
Rehabiliteringsvård (Förordning 14 §) 
Avgift uppbärs enligt förordningens maximibelopp. Avgiften räknas med i avgiftstaket. 
 
Avgifter inom barnskyddet 
Den avgift som enligt avgiftslagen (734/1992) 7 § uppbärs av barnets eller den unga perso-
nens inkomster för familjevård, institutionsvård eller boendeservice som enligt barnskyddsla-
gen har getts i form av stödåtgärder inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård 
får uppgå till högst en fastställd avgift per månad. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna 
för produktionen av servicen. Maximiavgiften framgår av bilagan. 
 
Läkarintyg, avgiftsbelagda (Förordning 23 §) 
För följande intyg utfärdade av läkare eller tandläkare uppbärs i bilagan nämnd fastställd av-
gift: 

• B-intyg; pension/rehabiliteringsstöd 

• C-intyg till FPA (gäller ansökan om vårdbidrag för sjukt barn, handikappbidrag och 
vårdbidrag för pensionstagare) 

• E-intyg (gäller intyg till försäkringsbolag och intyg för t.ex. tandskador) 

• T-intyg eller därmed jämförbart intyg (gäller bl.a. läkarintyg över hälsotillstånd, läkarin-
tyg på engelska eller tyska) 

• internationellt vaccinationsintyg utfärdat av läkare (t.ex. gula febern) 

• läkarintyg på blankett 128 (f.d. livsmedelsintyg) 

• sjömansintyg 

• övriga fritt formulerade intyg 

• intyg angående HIV-undersökning för ansökan om visum (laboratorieintyget ska förses 
med den egna läkarens underskrift). 

 
Läkarintyg för körkort (Förordning 23 §) 
Som avgift för läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i körkortsla-
gen (386/2011) uppbärs i bilagan nämnd avgift. 
 
Avgiftsfria läkarintyg (Förordning 23 §) 

• läkarintyg A 

• B-intyg för ansökan om rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling (SHM Kom-
muninfo 4/2016) eller kliniska näringspreparat eller för beskattning 

• B-intyg till Folkpensionsanstalten (gäller sjukledighet, dagpenning, rehabilitering) 

• intyg för ansökan om rehabilitering för frontveteraner 

• alla intyg för krigsveteraner och krigsinvalider 

• intyg för handikappservice 

• hälsointyg för ungdomar, vilket baserar sig på material insamlat i samband med skol- 
och studenthälsovården 

• läkarintyg till värnpliktig om lämplighet för militärtjänstgöring 

• ansökningar, utlåtanden och remisser för överflyttning av klient till annan sjukvårdsan-
stalt eller inom äldreomsorgen 

• dödsattest 

• intyg för färdtjänst 

• läkarintyg för invalidkort 

• läkarintyg för avbrytande av graviditet eller sterilisering 
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• läkarintyg över barns plötsliga sjukdom för beviljande av tjänste- eller arbetsledighet för 
förälder 

• utlåtande över misshandel (betalas av polisväsendet) 

• intyg utställt av hälsovårdscentral eller sjukvårdsanstalt för ersättning av resekostnader  
 
 
Outnyttjad mottagningstid som inte avbokats (Förordning 25 §) 
För ej avbokade besök hos läkare och tandläkare, när det inte finns en godtagbar orsak till att 
den reserverade tiden inte har avbokats, uppbärs en i bilagan fastställd avgift. Avgiften upp-
bärs inte för barn under 15 år, vilket betyder att 15-17 åringar som har gratis tandvård erlägger 
avgift för ej avbokat besök. 
 
Godtagbara orsaker att inte uppbära avgift är följande: 

• tiden har avbokats i god tid eller vid sjukdomsfall senast samma dags morgon 

• frånvaron har förorsakats av patientens eller en nära anhörigs plötsliga insjuknande, 
olycksfall eller död och patienten därför inte haft möjlighet att avboka tiden 

• patienten uteblir på grund av annan giltig orsak. 
 
Långvarig anstaltsvård 
Som avgift uppbärs enligt förordningens 15 § högst 85 % av vårdtagarens nettomånadsin-
komst dock så att vårdtagaren har ett i avgiftslagen 7 c § fastställt minimibelopp till sitt förfo-
gande. Det lägsta beloppet bruksmedel framgår av bilagan. Då vårdtagaren levt i parrelation 
och den av makarna som har högre inkomster är i anstaltsvård, bestäms avgiften på basis av 
makarnas sammanräknade månadsinkomster. Som avgift uppbärs i detta fall 42,5 % av de 
sammanräknade nettomånadsinkomsterna dock så att vårdtagaren har det i avgiftslagen fast-
ställda minimibeloppet till sitt förfogande.  
 
Avgiftstak (Lag 6 a §) 
Enligt § 26a i avgiftsförordningen (912/1992) finns ett avgiftstak gällande avgifterna inom soci-
al- och hälsovården. Då avgiftstaket nåtts erläggs ingen avgift med undantag av kortvarig insti-
tutionsvård, där en lägre avgift erläggs efter att taket nåtts. Avgiftstaket framgår ur bilaga A. 
 
Vid beräkningen av avgiftstaket beaktas följande kommunens avgifter:  
- avgift för öppenvårdstjänster vid hälsocentraler 
- avgift för vård i serie 
- avgift för individuell fysioterapi 
- avgift för dag- och nattvård 
- avgift för rehabiliteringsvård 
- avgift för kortvarig anstaltsvård inom social- och hälsovården 
 
 
Dagsavgift under närståendevårdares ledighet (Lag 6 b §) 
När kommunen ordnar vård under ledighet för närståendevårdare enligt lagen om stöd för när-
ståendevård (937/2005) uppbärs en i bilagan fastställd avgift. 
 
 
Textdel, bilaga B 
 
 
Sjukskötarens mottagningsavgift  
Besök vid hälsostationens öppenvård i anslutning till bedömning av vårdbehov som förutsätts 
av sjukdom och symptomenlig vård och uppföljning, borträknat förebyggande besök. 
Avgiften uppbärs för de tre första besöken under kalenderåret och de räknas med i avgiftsta-
ket. Avgift uppbärs inte, om patienten besöker under samma mottagningsomgång både skö-
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tare och läkare. Avgift uppbärs inte av personer som är under 18 år eller har frontmannateck-
net. Bötesavgift för tid som inte har annullerats tillämpas inte. 
 
Tillfällig service i hemmet (Förordning 3 §) 
För tillfällig service i hemmet uppbärs avgift enligt besökets längd. Avgifterna för besök av olika 
längd framgår ur tabellen nedan. Besök som varar över 2 h betraktas alltid som hemservice 
(inte som hemsjukvård). För tillfälliga förebyggande tillsyningsbesök inom hemsjukvård och 

hemservice uppbärs ingen avgift. 
 

Besökets längd Besökspris 

<10 min   5,00 euro 

  10-20 min   7,75 euro 

>20-30 min 10,08 euro 

>30-40 min 12,40 euro 

>40-50 min 14,73 euro 

>50-60 min 17,05 euro 

>1 h – 2 h 24,04 euro 

>2 h – 3 h 31,04 euro 

>3 h – 4 h 38,04 euro 

>5 h 46,50 euro 
 
 
Hemförlovning 
En avgift uppbärs för hemförlovningsteamets besök. Högst två besök per dygn faktureras. Om 
klienten har en avgift för regelbunden hemvård uppbärs inte separat avgift för hemförlovnings-
teamets besök.  
 
Hemrehabilitering 
Avsikten med hemrehabiliteringens verksamhet är att främja klientens funktionsförmåga så att 
denne klarar sig så självständigt som möjligt i eget hem. Avgift uppbärs inte för: 

- bedömnings- och kartläggningsbesök 
- klienter som omfattas av regelbunden hemvård eller stöd för närståendevård 
- i fråga om bedömning av hjälpmedelsbehov eller ändringar i bostaden 

 
Droppning av ögondroppar 
Avgiften per vårddag ingår i bilagan.  
 
Färdtjänst enligt handikappservicelagen, egen andel (Förordning 6 §) 
Självriskandelen för färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp 
(380/1987) baserar sig på antalet kilometer enligt Matkahuoltos taxa (enligt Matkahuoltos sen-
aste i kraft varande prislista) och betalas direkt till taxichauffören. 
 
Vaccinationer 
För vaccination inför utlandsresa eller övriga extra vaccinationer uppbärs avgift. Patienten står 
själv för anskaffningen av vaccin. Skild avgift uppbärs för internationellt vaccineringsintyg. 
Vaccineringsavgift uppbärs inte av personer under 18 år. 
Vaccination som hör till det riksomfattande vaccinationsprogrammet är avgiftsfri. 
 
Fysioterapi 
För vård i grupp inom fysioterapi uppbärs en fastställd avgift per vårdtillfälle.  För vård i serie 
som ges i grupp debiteras avgiften för hela serien då vården inleds.  
 
Hyror vid rehabiliteringsavdelningen uppbärs enligt följande: 

• För simbassäng och bastu  
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• För individuell bassängträning 

• För individuell bassängterapi med utomstående fysioterapeut 

• För gymnastiksal 
 
Dagverksamhet, avdelningen för äldreservice (ej för klienter som omfattas av långvarig 
institutionsvård)  
Olika avgifter uppbärs om dagverksamhet uppgår till högst 4 h eller överskrider 4 h/dag.  
För dagverksamhet i vilken mat inte ingår uppbärs en annan avgift.   
För transport till och från dagverksamhet uppbärs en i bilagan nämnd avgift. 
Avgifter för dagverksamhet ingår inte i avgiftstaket. 
 
Rehabcenter, mentalvårdsenheten 
Avgift för dagverksamhet i enlighet med mentalvårdslagen. Avgiften inkluderar måltider  
och samtransporter i anslutning till dagverksamheten. 
 
Övrig socialservice, socialvårdslagen 
Följande avgifter för övrig socialservice ingår i bilagan B: 

• Avgift för klädtvätt per maskin 

• Avgifter för måltid, morgonmål och kvällsmål i verksamhetsenhet 

• Avgift för måltid som levereras hem 

• Avgift för badservice per bad och person 

• Avgift för hemkörda matkassar maximalt 2 gånger per vecka 
 
Färdtjänst enligt socialvårdslagen, egen andel 
Avgiften för färdtjänst enligt socialvårdslagen framgår av bilagan. 
 
Trygghetsservice 
Månadsavgift för trygghetstelefon beviljad av social- och hälsovården framgår av bilagan. 
 
Dörralarm 
Avgiften för dörralarm kopplad till trygghetstelefon framgår av bilagan. 
 
Stödhandtag 
Avgiften för installation av stödhandtag framgår av bilagan. 
 
Intervallvård i serviceboende 
Avgiften för intervallvård i serviceboende framgår ur bilagan.   
 
 
Serviceboende inom äldreservice 
 
Av invånarna i serviceboende uppbärs följande avgifter: 

• gängse hyra samt övriga i hyresavtalet fastställda boendekostnader 

• avgift för måltider under dygnet (300 €/mån) 

• avgift för klädtvätt (30 €/mån) för invånare som för sin tvätt anlitar serviceboendets 
personal och tvättmaskiner 

• grundavgift 210 €/månad 

• månatlig serviceavgift som fastställs enligt den personliga betalningsförmågan, så att 
från den månatliga nettoinkomsten avdras följande månatliga utgifter: 

1. hyra 
2. avgiften för måltider 
3. grundavgiften för serviceboende 
4. avgift för klädtvätt 
5. underhållsbidrag för minderåriga barn 
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6. medicinkostnader upp till FPA:s tak fördelat per månad. 
 
Av den återstående nettoinkomsten uppbärs högst 60 % i serviceavgift. Invånaren bör dock 
alltid få behålla minst 150 € för personligt bruk. Bostadsbidraget och vårdbidraget beaktas som 
inkomst vid uträkning av serviceavgiften inom serviceboende. 
 
Serviceboende inom mental- och missbrukarvård samt vuxensocialarbete 
 
Av invånarna i serviceboende uppbärs följande avgifter: 

• gängse hyra samt övriga i hyresavtalet fastställda boendekostnader 

• avgift för måltider under dygnet (300 €/mån) 

• avgift för klädtvätt (30 €/mån) för invånare som för sin tvätt anlitar serviceboendets 
personal och tvättmaskiner 

• grundavgift 210 €/månad 

• månatlig serviceavgift som fastställs enligt den personliga betalningsförmågan, så att 
från den månatliga nettoinkomsten avdras följande månatliga utgifter: 

1. hyra 
2. avgiften för måltider 
3. grundavgiften för serviceboende 
4. avgift för klädtvätt 
5. underhållsbidrag för minderåriga barn 
6.  medicinkostnader upp till FPA:s tak fördelat per månad. 

 
Ifråga om avgifter för icke varaktigt serviceboende beaktas därtill hyra för varaktig bostad som 
avdrag. Varaktigheten bedöms genom individuell prövning. Av den återstående nettoinkoms-
ten uppbärs högst 60 % i serviceavgift. Invånaren bör dock alltid få behålla minst 150 € för 
personligt bruk. Bostadsbidraget och vårdbidraget beaktas som inkomst vid uträkning av ser-
viceavgiften inom serviceboende. 
 
Stödboende inom mental- och missbrukarvård samt vuxensocialarbete 
Avgifter för stödboende motsvarar avgifter för serviceboende med följande undantag:  

• av invånarna uppbärs avgift för måltider 150 €/mån (50 % av måltidsavgiften i service-
boende).  
Om antalet måltider motsvarar antal måltider i serviceboende uppbärs avgift för mål-
tider 300 €/mån. 

• invånarna bör alltid få behålla minst 300 €/mån för personligt bruk (150 €/mån + 50 % 
av måltidsavgiften i serviceboende). 

 
Övrig boendeservice 

• För bostäder som upphyrts för boendeservice uppbärs gängse hyra (pensionärer och 
gruppboende) 

• För bostäder som upphyrts för boendeservice för unga uppbärs hyra enligt betalnings-
förmågan, högst de verkliga kostnaderna 

• För bostäder som anskaffats för boendeservice (av staden ägda bostäder) uppbärs 
gängse hyra. 
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Bilaga A 

 
Lagstadgade klientavgifter inom social- och hälsovården 

 

Service 
Avgift / 

inkomstgränser 
2020 

 euro 

Regelbunden service i hemmet, inkomstgränser:  

  1 person 588 

  2 personer 1084 

  3 personer 1701 

  4 personer 2103 

  5 personer 2546 

  6 personer 2924 

 Förhöjning/tilläggsperson 357 

  

Tillfällig hemsjukvård  

− läkare eller tandläkare 18,90 

− annan person (sjukskötare eller hemvårdare) 12,00 

  

Hälsovårdcentralläkares mottagning  

− besöksavgift 20,60 

  

Individuell fysioterapi vid hälsostation 11,40 

  

Avgift för vård i serie 11,40 

  

Mun- och tandvård  

− grundavgift, munhygienist 10,20 

− grundavgift, tandläkare 13,10 

− grundavgift, specialtandläkare 19,20 

- Bilddiagnostiska undersökningar  

− tandbild 8,40 

− panoramaröntgenfotografering 18,90 

- Profylaktisk behandling: åtgärder för främjande av munhälsa för grupp 
SC per besök 

8,40 

Avgift för undersökning, tandkontroll och behandling av sjukdom per åt-
gärd enligt svårighetsgrad  

 

− 0 - 2 8,40 

− 3 - 4 18,90 

− 5 - 7 37,50 

− 8 - 10 54,90 

− 11 - 77,00 



 
 
 
 
 

10 

 
Protetiska åtgärder   

− grundering av protes 54,90 

− reparation av protes 37,50 

− protes med akryldelar och helprotes 183,50 

− kronor och bryggor per tand 183,50 

− skeletterad protes 222,70 

  

Avgifter för kortvarig anstaltsvård  

− vårddagsavgift för psykiatrisk vård 22,50 

− annan vårddagsavgift 48,90 

− annan vårddagsavgift efter att avgiftstaket överskridits  22,50 

  

Avgift för dag- och nattvård 22,50 

  

Avgift för rehabiliteringsvård  16,90 

  

Avgift inom barnskyddet 1835,20 

  

Läkarintyg  50,80 

Läkarintyg för körkort 61,00 

  

Outnyttjad mottagningstid som inte avbokats 50,80 

  

Lägsta beloppet av bruksmedel inom långvarig institutionsvård 110,00 

  

Avgiftstak 683,00 

  

Dygnsavgift under närståendevårdarens ledighet 11,40 
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Bilaga B  
 
Icke lagstadgade klientavgifter inom social- och hälsovård 
 

Service 2020 

 euro 

Sjukskötarmottagning vid hvc-öppenvård  

- besöksavgift (3 första besök/kalenderår) 8,50 

  

Kontinuerlig service i hemmet, avgift:  

- Maximiersättning /månad 1463,00 

- Maximiersättning /timme 46,50 

   

Tillfällig service i hemmet:  

- Maximiersättning /timme 46,50 

  

Hemförlovningsteam, besöksavgift 12,00 

(högst två besök/dygn faktureras)  

  

Hemrehabilitering besöksavgift 12,00 

eller max veckoavgift 24,00 

   

Droppning av ögondroppar  10,00 / dag 

   

Vaccinationer:  

 - inför utlandsresa o övriga extra /person/besök 13,60 

 - internationellt intyg 42,90 

   

Fysioterapi/talterapi/ergoterapi  

- individuell träning 11,40 

- handledd konditionssalsträning (flera deltagare)   3,50 

- självständig konditionssalsträning   1,60 

- ledd grupp /gång   5,00 

- förebyggande verksamhet/gruppträning/gång   1,60 

- rehabilitering för klienter inom vård i hemmet   5,00 

- kartläggande hembesök   0,00 

  

Hyror vid rehabiliteringsenheten:  

- simbassäng och bastu /grupp/timme 50,00 

- individuell bassängträning/timme 11,50 

- individuell bassängterapi, utomstående terapeut /timme 14,20 

- gymnastiksal /timme 47,80 
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Dagverksamhet, äldreservice (ej inom långvarig institutionsvård)  

 - över 4 timmar /besök 22,60 

 - högst 4 timmar /besök 14,30 

 - dagverksamhet utan mat /besök   7,50 

 - transport till o från dagverksamhet /enkelresa   5,20 

  

Dagverksamhet, Rehabcenter, Rosinne  

- inkluderar måltider och samtransporter i anslutning till dagverksamheten 10,00 

Övrig socialservice, socialvårdslagen:  

 - tvätt /maskin 10,00 

 - måltid i verksamhetsenhet /portion   5,80 

 - morgonmål i verksamhetsenhet /portion   2,30 

 - kvällsmål i verksamhetsenhet /portion   3,20 

 - måltid som levereras hem /portion (Menumat)    9,50 

 - badservice/person /gång   8,10 

 - hemkörda matkassar /gång   9,50 

   

Trygghetsservice /månad 32,00 

Dörrlarm /månad   9,50 

Stödhandtag inklusive installation, självriskandel 30,00 

  

Färdtjänst enligt socialvårdslagen /enkelresa   5,00 

  

Intervallvård i serviceboende /dygn  38,30 

Utvecklingsstördas kortvård /dygn  38,30 

  

 


