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Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 

Barnpsykiatriska enheten, tfn 044 723 2327 

Information om socialskyddsärenden till föräldrar år 

2022 

1) Sjukhusavgifter 2022 

 Poliklinikbesöken är avgiftsfria.  

 Självrisken för barnpsykiatrisk avdelningsvård för ett under 18 år gammalt barn är 

22,80/dygn för de första sju dygnen. Efter det är avdelningsvården avgiftsfri.  

 Avgifterna som tas ut för tjänster som en under 18 år gammal person använder räknas ihop 

med vårdnadshavarens avgifter. Det årliga avgiftstaket är 692 euro inom hälso- och sjuk-

vården. När avgiftstaket överksrids är tjänsterna avgiftsfria för alla dem vars avgifter tillsam-

mans räknats med i avgiftstaket.  

Mer information ges av patientbyrån 040 653 4408, 040 653 4374 och 040 804 5911. 

2) Läkemedelsersättning 

FPA:s ersättning fås direkt i apoteket genom att man visar upp FPA-kortet. Initialsjälvrisken i 

fråga om läkemedelsersättningar är 50 euro per kalenderår. Läkemedlen betalas av patienten 

själv i sin helhet tills initialsjälvrisken är betald. Läkemedlen har delats in i tre ersättningsklasser 

och ersättningen motsvarar högst tre månaders behandling. När det gäller särskilt dyra läkeme-

del ersätts högst en läkemedelsmängd som motsvarar 1 månads behandling åt gången. Års-

självrisken i fråga om läkemedel är 592,16 euro. Till självrisken räknas ersättningsgilla läkeme-

del som patienten betalat för själv och som hen köpt under samma kalenderår. Om årssjälvris-

ken överskrids är självrisken i fråga om varje ersättningsgillt läkemedel 2,50 euro. 
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3) Rese- och övernattningsersättning 

När det gäller resekostnader som medförts av en sjukdom kan FPA betala ersättning på den del 

som överskrider självriskandelen 25,00 euro per resa i en riktning. Även resekostnader som lig-

ger under självriskandelen kan beaktas i självriskandelen per kalenderår som är 300 euro. Till 

föräldrarna till ett barn kan betalas ersättning för resekostnader under barnets sjukhusvistelse. 

Den sökande ska lämna in en redogörelse till FPA om målet för resan samt kvitto. För använd-

ningen av egen bil betalar FPA en ersättning på 0,20 euro/km. 

När en resa är under 100 kilometer i en riktning, behövs inget intyg på användning av egen bil. 

När man reser med egen bil på grund av hälsotillståndet och resan är över 100 kilometer i en 

riktning, behövs ett intyg från hälso- och sjukvården på att man har rätt att använda egen bil. 

(Intyg för reseersättning, SV 67r) 

Resan ersätts enligt det billigaste möjliga färdsättet, dvs. vanligtvis krävs att personen använder 

kollektivtrafik. Om en person är tvungen att använda taxi på grund av sin sjukdom, ska hen till 

sin ansökan bifoga ett intyg av en läkare eller vårdstället om att det är nödvändigt att använda 

specialfordon. Taxi beställs på Pohjois-Suomen Taksi Oy:s nummer 0800 933 77  (det svensk-

språkiga beställningsnumret är 0800 933 11) eller på Tampereen Aluetaksi Oy:s nummer 0800 

415 720 (det svenskspråkiga beställningsnumret är 0800 415 730)  

Om taxiresan inte beställs via en beställningscentral som har ingått ett avtal med FPA betalas 

ingen ersättning för resan. Den retroaktiva ansökningstiden för reseersättning är sex må-

nader. 

För barnets föräldrar kan betalas ersättning för övernattningskostnader under ett barns sjukhus-

vistelse om föräldern övernattar någon annanstans än i patientrummet och övernattningen med-

för kostnader. Ersättningen är högst 20,18 €/dygn. Ersättning ska ansökas om hos FPA inom 

sex månader. 

4) Specialvårdspenning 

Specialvårdspenningen är avsedd för att ersätta ett kortvarigt inkomstbortfall för en förälder som 

deltar i vården av ett sjukt barn som är under 16 år gammalt och därför inte kan arbeta och inte 

får lön under sin frånvaro från arbetet. Det är möjligt att få specialvårdspenning både för tiden 

på sjukhuset och för tiden med hemvård om en läkare bedömt att det finns behov av det. Speci-

alvårdspenningens storlek bestäms på basis av förälderns arbetsinkomst.  
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Specialvårdspenning betalas inte om föräldern får lön under vården eller om FPA betalar dag-

penning, t.ex. särskild moderskapspenning, moderskapspenning eller faderskapspenning, för-

äldradagpenning eller sjukdagpenning. Man kan inte heller samtidigt få arbetslöshetsdagpen-

ning eller arbetsmarknadsstöd. Utöver ansökan ska man lämna in ett D-utlåtande av en läkare 

till FPA. 

5) Handikappbidrag för ett under 16 år gammalt barn 

Syftet med handikappbidraget är att underlätta det dagliga livet för barn under 16 år som har en 

funktionsnedsättning eller sjukdom. Bidraget kan beviljas ett barn som på grund av sin funkt-

ionsnedsättning eller sjukdom behöver regelbunden vård, omvårdnad och rehabilitering. 

Behovet av vård och omvårdnad ska i minst 6 månader vara större än det brukar vara hos barn 

i samma ålder. 

Handikappbidraget för barn under 16 år är graderat i tre nivåer.  

 handikappbidraget med grundbelopp är 95,39 euro/månad och kan beviljas om barnet 

har behov av vård varje vecka 

 Handikappbidraget med förhöjt belopp är 222,58 euro/månad och kan beviljas om bar-

nets vårdbehov är krävande eller dagligt. 

 Handikappbidraget med högsta belopp är 431,60 euro/månad och kan beviljas om barnet 

behöver vård dygnet runt. 

Utöver en egen ansökan behövs ett läkarutlåtande C.  

6) Stöd för närståendevård  

Kommunens socialväsende kan bevilja stöd för närståendevård för en nära anhörig som vårdar 

ett gravt handikappat eller långtidssjukt barn i hemmet. Familjens inkomster och förmögenhet 

inverkar inte på arvodets storlek. Vårdarvodet är beskattningsbar inkomst och det betalas till 

närståendevårdaren. Mer information: Handikapptjänstbyrån, tfn 040 804 2122, mån-fre kl. 9 – 

12. 

7) Utkomststöd 

Ansöks om i första hand hos FPA.  
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Barnfamiljerna har möjlighet till hemservice för barnfamiljer.   

Ytterligare uppgifter: Socialhandledaren på avdelningen och polikliniken för barn och ungdo-

mar, tfn 040 653 4070 
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