
 

 

Avgiftstak 

Det finns ett tak för hur mycket du behöver betala i avgifter för social- och hälsovård under ett 

kalenderår. 

Klientavgifternas maximibelopp (avgiftstak) är 692 euro år 2022. Sedan avgiftstaket har nåtts är de 

tjänster som taket gäller avgiftsfria för dej till slutet av kalenderåret i fråga. För uppehälle för en 

klient som fyllt 18 år och som får kortvarig sluten vård eller kortvarig service på en institution 

uppbärs dock en avgift på 22,80 euro/vårddag även efter att avgiftstaket nått. 

Avgifter som betalats för barn under 18 år kan räknas in i de avgifter som hör under en 

vårdnadshavares avgiftstak. När avgiftstaket nås befrias både vårdnadshavaren och de barn vars 

avgifter inkluderats från avgifter under resten av året. 

När du har nått avgiftstaket ska du begära befrielse (intyg över uppnått avgiftstak) för resten av året. 

Meddela om du har ett intyg över uppnått avgiftstak när du söker vård. 

 

Så här får du befrielse när avgiftstaket nås 

Det är du som klient som ska hålla reda på avgiftstaket och lämna in verifikat som visar att du nått 

avgiftstaket. Förvara de räkningar och kvitton som räknas in under avgiftstaket i kronologisk ordning 

enligt vårddagens datum så har du lätt att följa med när du når avgiftstaket och vems tjänster 

avgifterna gäller. Du ska på begäran visa upp kvittona som du åberopar för att få ett frikort. 

Också kvitton och verifikat som gäller barn under 18 år och som du är vårdnadshavare för sparas 

och uppvisas på begäran. 

När du uppnår avgiftstaket inom stadens tjänster ska du begära befrielse (intyg över uppnått 

avgiftstak) genom att fylla i stadens blankett ”Ansökan om intyg över uppnått avgiftstak”. Om du 

når avgiftstaket inom annan hälsovård ska du begära befrielse hos den enhet det är fråga om (till 

exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS). 

Staden gör uppföljning av vårdavgifter när det gäller dygnsavgifter på stadens bäddavdelning och 

avdelningsvård inom HUS. På basen av den uppföljningen kan intyg över uppnått avgiftstak 

beviljas utan ansökan. I stadens uppföljning ingår dock inte övriga avgifter som räknas till 

avgiftstaket varmed taket kan ha uppnåtts tidigare än det datum då staden beviljar intyget. 

Om du under kalenderåret har betalat mera än 692 euro i avgifter för tjänster som ingår i 

avgiftstaket har du rätt att få tillbaka de avgifter som betalats till för högt belopp.  Krav på 

återbetalning måste göras före utgången av  kalenderåret efter det år då taket uppnåddes för annars 

går du miste om din rätt till återbetalning. 

 

 



Följande avgifter räknas med till avgiftstaket 

• Besök på hälsovårdscentral  

• Undersökning och vård på poliklinik 

• Tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård 

• Dagkirurgiska ingrepp 

• Besök som ingår i en behandlingsserie 

• Fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi, ergoterapi 

och annan med dessa jämförbar behandling som förbättrar och upprätthåller 

funktionsförmågan och som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 

• Dag- och nattvård (anstaltsvård) 

• Rehabiliteringsperiod vid en institution för medicinsk rehabilitering 

• Kortvarig vård på avdelning (uppbärs avgift för uppehälle) 

• Kortvarig institutionsvård (uppbärs avgift för uppehälle) 

• Undersökning av vård av mun och tänder, med undantag för tandtekniska utgifter 

• Vårdåtgärder inom specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar 

Även klientavgifter för vilka utkomststöd har beviljats räknas till avgiftstaket. 

 

Följande avgifter räknas inte med till avgiftstaket 
För följande tjänster får avgift tas ut även om avgiftstaket nåtts: 

1) Avgifter som har tagits ut för sådan vård som ersätts med stöd av lagen om olycksfall i 
arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall om arbetet och 
yrkessjukdomar, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller 
patientförsäkringslagen eller avgifter för vård som ersätts med stöd av en motsvarande 
tidigare lag. 
 

2) Avgifter som har tagits ut hos en person som inte har hemkommun i Finland med undantag 
för avgifter som har tagits ut av en person som med stöd av Europeiska unionens 
lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland har rätt 
till hälsovårdstjänster på samma villkor som en person som är bosatt i Finland eller som 
med stöd av 14 § i folkhälsolagen (66/1972) och 3 § 1 mom. i lagen om specialiserad 
sjukvård (1062/1989) jämställs med invånare i en kommun. 

 

Kommunens rätt till information 

Kommunen har rätt att samla in nödvändiga uppgifter för att följa hur klientens avgiftstak uppfylls. 

Dessutom har kommunen rätt att av offentliga eller privata serviceproducenter trots 

sekretessbestämmelserna få de uppgifter som är nödvändiga för att följa hur avgiftstaket uppfylls. 

 

Ansökningsblankett - Intyg över uppnått avgiftstak 
 

https://www.raseborg.fi/social-och-halsovard/vardens-kvalitet-och-tillganglighet/blanketter/ 


