
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa och regler för hemsjukvården 2023 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-23 § 134 

Reviderad av kommunfullmäktige 2018-11-29 § 147 

Uppräknad med index 2019-01-01 

Uppräknad med index 2019-12-10 

Uppräknad med index 2020-12-16 

Uppräknad med index 2021-12-16 

Reviderad av kommunfullmäktige 2022- 



 

 
 2 (6) 
Datum Diarienummer 

2021-12-16 SN 143/2022-041 
 

 

Innehåll 

1 Debitering av hemsjukvårdsavgift ................................................................. 3 

1.1 Hemsjukvård ..................................................................................................... 3 

1.2 Hembesök ......................................................................................................... 3 

1.3 Förändringar under månaden ............................................................................ 5 

1.4 Personen har frikort för sjukvård som utförs av landstinget ............................... 5 

1.5 Personer som under del av månaden är inskrivna på korttids eller på sjukhuset.
 .......................................................................................................................... 5 

1.6 Ingen avgift debiteras den enskilde i följande fall ............................................... 6 

1.7 Ansvar i verksamhetssystemet .......................................................................... 6 

1.8 Personer ej skrivna i Arboga.............................................................................. 6 

 



 

 
 3 (6) 
Datum Diarienummer 

2021-12-16 SN 143/2022-041 
 

 

1 Debitering av hemsjukvårdsavgift  

• Taxan indexuppräknas årligen enligt förutsättningarna i 

strategisk och ekonomisk plan. 

• Taxan avrundas för att underlätta debitering. 

Hemsjukvårdsavgifterna samordnas med det kommunala 

avgiftssystemet för hemtjänstinsatser med mera, i enlighet med 

regler i 8 kap. 5 § SoL och 26 § i HSL och inordnas därmed i det så 

kallade högkostnadsskyddet. Detta innebär att den enskildes 

sammanlagda avgift för den kommunala hemsjukvården, 

hemtjänsten och trygghetslarm får uppgå till högst ett visst i lag 

fastställt belopp per månad. Avgiften får uppgå till högst en tolftedel 

av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade högkostnadsskyddet. 

1.1 Hemsjukvård  

Månadsavgift (fastställd av KF) oberoende av omfattningen av 

insatser och tid på dygnet (avgiften tas ut oavsett om legitimerad 

personal eller delegerad personal utför insatsen). 

Inskriven dag 1–20 hela avgiften 

Inskriven dag 21- halva avgiften 

Utskriven dag 1–10 halva avgiften 

Utskriven dag 11- hela avgiften 

Är man inskriven mindre än 10 dagar så är det halv avgift. 

Inskriven/utskriven dag 1–20 hela avgiften 

Inskriven/utskriven dag 21 - halva avgiften 

1.2 Hembesök  

Personen är inte inskriven i hemsjukvård.  

Ett dygn motsvarar 07.00-06.59, med jourtid klockan 22.00–06.59 

Tidpunkten då hembesöket påbörjas avgör vilken kostnad som 

debiteringen ska motsvara. 

Vardagar kontorstid  

Dagtid klockan 07.00-17.00, (avgift gällande dagtid, fastställd av KF). 

Får man flera besök under dagen, debiteras endast en avgift oavsett 

antal hembesök. 
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Vardagar kvällar måndag-torsdag 

Från klockan 17.01–21.59 kvällar debiteras (avgift gällande 

kväll/natt/helg fastställd av KF). Får man flera besök under kvällen, 

debiteras endast en avgift oavsett antal hembesök. 
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Får man hembesök på dagtid och hembesök samma kväll fram till 

klockan 21.59 måndag till torsdag debiteras (avgift gällande 

kväll/natt/helg, fastställd av KF), debiteras endast en avgift oavsett 

antal hembesök. 

Natt, fredagskväll, helg och röda dagar 

Får man hembesök nattetid samt fredag från 17.01 till 06.59 måndag, 

helg eller röda dagar debiteras (avgift gällande kväll/natt/helg, 

fastställd av KF) per besök. Får man flera besök under dygnet, 

debiteras endast en avgift oavsett antal hembesök. 

Hembesök där det medicinska ansvaret finns kvar inom slutenvården i 
Västmanland  

Ingen egenavgift till den enskilde. 

För varje hembesök ersätter landstinget kommunen enligt fastställd 

taxa. 

Per varje påbörjad heltimme klockan 07.00-21.59 (avgift fastställd av 

KF). 

Per varje påbörjad halvtimme under jourtid klockan 22.00–06.59 

(avgift fastställd av KF). 

1.3 Förändringar under månaden 

Grunden är att personen debiteras för sin primära insats. Vid byte av 

insats mellan hembesök och hemsjukvård debiteras avgift för insats 

som utförts men hänsyn ska tas till månadsindelning (se 

hemsjukvård). 

1.4 Personen har frikort för sjukvård som utförs av landstinget 

Detta frikort gäller inte för insatser som utförs av kommunen och 

taxa debiteras för utförd insats. 

1.5 Personer som under del av månaden är inskrivna på korttids 
eller på sjukhuset. 

Om personen är inskriven i hemsjukvården räknas taxan utifrån 

antalet besök. Inga besök i hemsjukvård = ingen avgift. 
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1.6 Ingen avgift debiteras den enskilde i följande fall  

• Hälso- och sjukvårdspersonal följer med biståndshandläggare för 

hjälp med bedömning av insatsbehovet 

• Legitimerad personal tillkallas enbart som konsult för annan 

personal. 

• Förebyggande insatser i form av hembesök hos äldre 

• Vid besök som enbart föranleds av behandling enligt 

smittskyddslagen 

1.7 Ansvar i verksamhetssystemet 

Alla insatser som genomförs av den legitimerade personalen ska 

registreras i kalenderfunktionen med datum och tid för insatsen. 

För de insatser som registreras men ej föranleder en avgift ska 

speciella koder användas. 

Den person som påbörjar eller avslutar insats i hemsjukvård eller 

hembesök ansvarar för att inskrivningsbilden är korrekt och att 

avgift påbörjas vid första besöket och avslutas vi sista besöket. 

1.8 Personer ej skrivna i Arboga 

Personer som ej är skrivna i Arboga med vistas här, ska avtal skrivas 

med berörd kommun. 

 2022 2023 

Inskriven i hemsjukvården 325:- 336:- 

Hembesök dagtid (7-17) 133:- 137:- 

Hembesök (kväll/nätter/helger) 207:- 214:- 

 

Hembesök debiteras 137 kronor oavsett antalet hembesök under 

samma dag, vardagar mellan kl. 7-17. Övrig tid 

(kvällar/nätter/helger) debiteras 214 kronor oavsett antalet 

hembesök. 

 

Gäller från och med 2023-01-01 


