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Ändring av avgift avseende hembesök inom hemsjukvården
Ärende
Ändring av avgift avseende hembesök till patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården,
enligt punkt 5.2 i hemsjukvårdsavtalet fr 2013 (beslut fullmäktige 2012-06-25, § 42, DNR
466-2012).
Enligt avtalet är huvudinriktningen att dessa öppenvårdsbesök som regel ska ske på
mottagning (hälsocentral), men i vissa fall kan det finnas behov av hembesök och dessa
genomförs då genom hemsjukvården.
I avtalet framgår följande gällande avgifter (punkt 8.1, skrivelse DNR 466-2012): I
kommunerna gäller bestämmelserna för maxtaxa och de personer som är i behov av
hembesök har med stor sannolikhet andra insatser som hemtjänst genom kommunen och
för dessa kommer det då inte vara möjligt att ta ut avgift för hälso- och sjukvårdsinsats.
Vidare framgår att valet av vårdgivare inte ska kunna påverkas av skillnader i vårdavgifter.

Aktuella avgifter
Inom Region Norrbotten har avgiften för öppenvårdsbesök justerats sedan avtalet
upprättades. I dag är den avgiften 300 kr.
Kommunens avgift för hembesök har inte reviderats vid senaste beslut om taxor 2018 och
undertecknad har inte hittat senaste beslut för revidering av denna taxa.
Dock anser undertecknad att avgiften för hembesök för patienter som inte är inskrivna i
hemsjukvården bör ligga i nivå med Regionens avgift för öppenvårdsbesök. Att beakta är
även att det är en högre kostnad för oss att åka ut till patienten och vid ett besök på
hälsocentralen tillkommer även kostnaden för resan för patienten.
Förslag blir därför att höja avgiften för hembesök av hemsjukvården till patienter som inte
är inskrivna i hemsjukvården till 350 kr/besök.

Förslag till beslut
Föreslår att sociala omsorgutskottet föreslår kommunstyrelsen att
-

Föreslå till kommunfullmäktige den 21 juni 2021 att revidera kostnaden för
hembesök till 350 kr.

-

Att revideringen av kostnaden införs så snart som möjligt, senast från 1 augusti
2021.
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