Avgiftsbeslut
Du får ett skriftligt beslut som visar vilken avgift du ska
betala. Du får ett beslut även om avgiften inte beräknats i
förhållande till inkomster och boendekostnader.
Beslutet om avgift kan överklagas till Förvaltningsrätten
inom tre veckor från det datum du fått beslutet.
Upplysningar om hur du överklagar och adress till
Förvaltningsrätten finns på bilagan till avgiftsbeslutet.

Faktura
Avgiften faktureras i efterhand, två månader efter utförd
insats. Fakturan har förfallodag den sista dagen i månaden.

Frågor
Om du önskar ytterligare information eller har frågor om
avgift för hemsjukvård är du välkommen att kontakta
omsorgsförvaltningens avgifts-/ekonomiassistenter, som nås
via Hässleholms kommuns växel, telefon 0451 – 26 70 00.
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Vad är hemsjukvård?
Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser enligt
hälso- och sjukvårdslagen, vilka initierats av såväl den
enskilde som kommunalt anställd/inhyrd legitimerad
personal eller av läkare.
Du kan få hemsjukvård om du av hälsoskäl inte har
möjlighet att ta dig till vårdcentralen eller om du är 20
år och äldre och har behov av förskrivna hjälpmedel.
Elrullstolar, syn- och hörselhjälpmedel, vissa hjälpmedel för kommunikation och medicinsk behandling
samt ortopedtekniska hjälpmedel är Region Skånes
ansvar oavsett personens ålder, liksom alla hjälpmedel
till personer under 20 år.
Genom hemsjukvård kan du till exempel få hjälp med
bedömning av hälso- och sjukvårdsinsatser,
medicinering, såromläggning, behandling, utprovning
av hjälpmedel, rehabilitering och uppföljning.
Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en
sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast eller omvårdnadspersonal.

Hur mycket kostar det?
Avgiften för hemsjukvård är högst 410 kronor per
kalendermånad oavsett antal hjälptillfällen och oavsett
om du får hjälp av en eller flera yrkeskategorier samma
kalendermånad. Avgiften debiteras endast den/de
månad/-er du erhåller insatsen.
Avgiften debiteras i ordinärt boende och vid korttidsvistelse. När du bor i särskilt boende ingår avgiften för
hemsjukvård i avgiften för hemtjänst.
Hemsjukvårdsavgiften ingår i det kommunala högkostnadsskyddet för hemtjänst, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften ingår inte i
Region Skånes högkostnadsskydd.
När en insats påbörjas får du blanketten ”Inkomstförfrågan”. Om du skickar in ifylld blankett till
omsorgsförvaltningen kommer avgiften att beräknas i
förhållande till inkomster och boendekostnader. Väljer
du att inte skicka in ifylld blankett får du en faktura på
410 kronor per månad de månader du har haft
hemsjukvård.

