
 

Godkänt i välfärdsområdesstyrelsen 12.12.2022 

 

Prislista över klient- och pa-

tientavgifter 1.1.2023  

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite 

  



 

 

Prislista över klient- och patientavgifter 

01.01.2023 

 

 

2 

Innehållsförteckning för prislistan över klient- och patientavgifter 

 

Prislista över klient- och patientavgifter 1.1.2023 ................................................................. 1 

Allmänna och gemensamma principer ................................................................................. 3 

Specialsjukvård och utvecklingspolikliniken, patientavgifter ................................................. 9 

Patientavgifter inom primärvården ..................................................................................... 16 

Klientavgifter inom munhälsovården .................................................................................. 22 

Avgifter för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt för långvarig 

boendeservice .................................................................................................................... 24 

Stödtjänster som ordnas hem ............................................................................................ 30 

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig sluten vård, långvarig 

familjevård .......................................................................................................................... 32 

Familjevårdens klientavgifter .............................................................................................. 34 

Avgifter för handikapptjänster ............................................................................................. 36 

Personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering och boendeservice inom 

missbrukarvård ................................................................................................................... 39 

Övriga avgifter      .......................................................................................................... 40 

Måltidsavgifter .................................................................................................................... 40 

Priser på patienthotellet ...................................................................................................... 40 

 

  



 

 

Prislista över klient- och patientavgifter 

01.01.2023 

 

 

3 

Allmänna och gemensamma principer 

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites prislista över klient- och patientavgifter 

1.1.2023 innehåller välfärdsområdets klientavgifter för alla dess verksamhetsområden.  

De avgifter som tas ut av klienter och patienter fastställs enligt lagen 1201/2020 och förord-

ningen 912/1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården samt utifrån välfärdsområ-

dets beslut till de delar som klientavgiftslagen ger välfärdsområdet rätt att besluta om avgif-

ter. Enskilda fakturor på under 5 euro skickas i regel inte. 

Utöver dessa bestämmelser gällande klient- och patientavgifter följs följande begränsningar: 

1. För veteraner som har ett fronttecken är alla öppenvårdstjänster och eventuella 

läkarutlåtanden inom hälso- och sjukvården avgiftsfria inom Soite. Tandvårdens 

tekniska kostnader är fortfarande avgiftsbelagda även för veteraner, med undantag av 

reparation av tandprotes som är avgiftsfri.  

2. Vid långvarig institutionsvård är medlen som lämnas för vårdtagarens personliga bruk 

minst 112,00 euro. Vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och vid 

långvarig familjevård är medlen som lämnas för vårdtagarens personliga bruk minst 

167 euro.  

3. Avgiftstaket är 692 euro 

För vissa patient- och klientavgifter som tas ut inom offentlig social- och hälsovård har det 

fastställts ett avgiftstak (6 A § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Avgifter 

samlas in under taket kalenderårsvis. Om den sammanlagda mängden avgifter överskrider 

692 euro under kalenderåret 2023, är de tjänster som omfattas av avgiftstaket avgiftsfria efter 

det till och med slutet av kalenderåret. För kortvarig sluten vård och för dagkirurgi debiteras 

22,80 euro per vårddag när avgiftstaket nåtts. 

Avgifter som tas ut av en under 18 år gammal person för tjänster som omfattas av avgiftsta-

ket beaktas med avgifterna som gäller hens ena förälder eller annan laglig vårdnadshavare. 
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Klienten måste själv följa med när avgiftstaket har nåtts. När avgiftstaket har nåtts, ges klien-

ten ett intyg på att taket nåtts. För att få intyget ska klienten på begäran visa upp i original 

kvitton på de avgifter som betalats för tjänster som tillhandahållits klienten själv eller som till-

handahållits minderåriga barn som klienten försörjer.  

Vid beräkningar gällande avgiftstaket beaktas följande avgifter: 

• hälsocentralavgifter  

• poliklinikavgifter 

• avgifter för dagkirurgisk behandling 

• avgifter för vård i serie 

• avgifter för individuell fysioterapi 

• avgifter för natt- och dagvård i en enhet för sluten vård 

• avgifter för rehabiliteringsbesök 

• vårddagsavgift vid kortvarig sluten vård eller vård på avdelning 

• avgifter för kortvarig vård (intervallvård) i en enhet för serviceboende med 

heldygnsomsorg eller en enhet för handlett serviceboende  

• dagsjukhusavgifter inom psykiatrin 

• hemsjukhusavgifter 

• avgifter för tillfällig hemsjukvård 

• avgifter för undersökning och behandling inom munhälsovården med undantag av 

tandtekniska utgifter  

• avgifter som betalts av utkomststöd 

• avgifter för ovannämnda tjänster som genomförs med fjärranslutning 

Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket: 

• hemvårdens avgifter samt avgifter för stödtjänster som tillhandahålls hemma 

• avgifter för långvarig sluten vård 

• avgifter för läkarintyg och läkarutlåtanden 
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• avgifter för sjuktransport 

• avgifter för tjänster som inte använts eller inte avbokats 

• familjevårdens avgifter 

• avgifter för vård som ersätts med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om 

olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, 

trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen eller med stöd av en motsvarande 

tidigare lag 

• servicesedelns självriskandelar 

• avgifter för tjänster som ordnats under en närståendevårdares lagstadgade ledighet 

• avgifter för tjänster som en klient/patient skaffat från privat serviceproducent 

Avgiftstaket i fråga om läkemedelskostnader sköts via FPA. 

4. För vårdperioder som varar i flera dygn debiteras klient- och patientavgift för alla 

vårddagar inklusive dagen patienten kommit för vård och dagen då patienten skrivs ut. 

Om vården fortsätter vid en annan enhet inom Soite eller något annat vårdställe 

samma dag då patienten lämnar den första enheten, debiteras ingen avgift av den 

första enheten för den dagen.  

Om en vårdperiod varar i under 12 timmar tar man ut endast en vårddagsavgift om pa-

tienten kommit till avdelningen efter kl. 22 på kvällen och åker hem före kl. 12 följande 

dag. 

5. Ett besök som inte avbokats eller att man inte kommer till en vårdperiod som bokats. 

Om en klient har bokat ett mottagningsbesök inom hälso- och sjukvårdstjänster eller 

en kortvarig vård- eller boendeserviceplats och har utan godtagbar orsak eller utan att 

avboka på förhand låtit bli att komma till mottagningen eller enheten i fråga vid den bo-

kade tiden, har välfärdsområdet rätt att ta ut en avgift på 51,50 euro av klienten. Avgift 

tas inte ut av klienter som inte ännu fyllt 18 år. 
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Med vård- eller boendeserviceplats avses i det här sammanhanget tillfällig vård inom 

funktionshinderservicen, inom tjänsterna för äldre intervallvård i enheter för sluten vård 

eller för serviceboende med heldygnsomsorg samt intervallvård för personer som ge-

nomgår mentalvårdsrehabilitering. 

6. Avgiftsfria tjänster 

Följande socialvårdstjänster är avgiftsfria enligt 4 § i klientavgiftslagen: 

• socialt arbete, social handledning, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och 

social rehabilitering. övervakning av umgänge mellan barn och förälder, stöttat 

umgänge och övervakade byten samt verksamhet i sysselsättningssyfte för 

handikappade och arbetsverksamhet för handikappade, med undantag för transport 

och måltider. 

• vård av barn och unga personer enligt barnskyddslagen 

• specialomsorger om utvecklingsstörda samt transport med undantag av uppehälle för 

över 16 år gamla personer och partiellt uppehälle för under 16 år gamla personer 

• tjänster som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987, 8 §) 

• poliklinisk missbrukarvård 

• uppgifter som kommunen ska ordna enligt äktenskapslagen, faderskapslagen, 

adoptionslagen, lagen om underhåll för barn, lagen angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt, lagen om tryggande av underhåll för barn, lagen om vissa 

underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna 

• handlingar som getts en person i ärenden som gäller hens socialvård 

Följande hälso- och sjukvårdstjänster är avgiftsfria enligt 5 § i klientavgiftslagen: 

• prehospital akutsjukvård (förstavård) med undantag av sjuktransport vid prehospital 

akutsjukvård  

• undersökning och vård som erbjuds av en specialsjukvårdspoliklinik för en under 18 

år gammal person  
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• vård och uppehälle för personer som inte har fyllt 18 år om vårddagarna är flera än 

sju under ett kalenderår 

• Tjänster som Seri-stödcentret, dvs. stödcentret för personer som utsatts för sexuellt 

våld erbjuder 

• undersökning, vård och uppföljning som mödrapolikliniker erbjuder gravida personer 

som använder rusmedel 

• mentalvårdstjänster med undantag av sluten vård i primärvården eller om somatiska 

sjukdomar behandlas under samma besök 

• vård som getts vid enheter för psykiatrisk öppenvård med undantag för tillhörande 

partiellt uppehälle 

• vård och uppehälle för andningsförlamningspatient samt transport i anslutning till vår-

den 

• kortvarig sluten vård under en observationsperiod om klienten inte tas in för vård som 

är oberoende av hens vilja 

• undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller celler 

• vaccineringar enligt lagen om smittsamma sjukdomar, undersökning och behandling 

av allmänfarlig smittsam sjukdom och läkemedel som ordinerats som behandling av 

sjukdomen samt isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat. undersökning 

och behandling av HIV-infektion, gonorré och sådana klamydiainfektioner som sprids 

vid könsumgänge, likaså läkemedel som ordineras för behandling av övervaknings-

pliktig smittsam sjukdom 

• rådgivning i samband med medicinsk rehabilitering, undersökning för att utreda reha-

biliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, anpassningsträning, rehabilite-

ringshandledning och hjälpmedel 

Dessutom är följande tjänster avgiftsfria inom primärvården: 
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• tillhörande vårdmaterial och förbrukningsartiklar för behandling av långvarig sjukdom 

• screeningar, hälsorådgivning och hälsoundersökningar 

• rådgivningstjänster 

• skolhälsovård 

• studerandehälsovård med undantag av tjänster inom öppen sjukvård för över 18 år 

gamla personer 

• öppen sjukvård, tandvård och vård i serie för under 18 år gamla personer 

• besök på en sjukskötares, hälsovårdares eller barnmorskas mottagning  
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Specialsjukvård och utvecklingspolikliniken, patientavgifter 

Service Pris Mer information 

Poliklinikbesök 

(Klientavgiftsförordningen 

8 §) 

41,80 

euro 

Besökets grundprisgrupp. 

Patientens besök på mottagning eller per-

sonalens (läkare eller annan yrkesutbildad 

person inom hälso- och sjukvården) besök 

hos en patient inom öppenvården.  

Debiteras inte:  

- av under 18 år gamla personer 

- av krigsveteraner 

- i psykiatrins öppenvårdsenheter  

- för undersökning, vård och uppföljning 

som mödrapolikliniken ger gravida som 

använder berusningsmedel 

- Tjänster som Seri-stödcentret för per-

soner som utsatts för sexuellt våld er-

bjuder 

- på utvecklingspolikliniken i enlighet 

med ett beslut om specialomsorg som 

baserar sig på lagen angående special-

omsorger om utvecklingsstörda 

- om en patient tas in på avdelning till 

följd av ett besök på poliklinik, tar man i 

stället för poliklinikavgift ut den vård-

dagsavgift på 49,60 euro som också 

tas ut för kortvarig sluten vård 
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Service Pris Mer information 

Ett poliklinikbesök på di-

stans (per telefon eller via 

videoförbindelse) som er-

sätter ett fysiskt besök på 

polikliniken 

20,90 

euro 

Debiteras inte:  

- av under 18 år gamla personer 

- av krigsveteraner 

- i psykiatrins öppenvårdsenheter  

- för undersökning, vård och uppföljning 

som mödrapolikliniken ger gravida som 

använder berusningsmedel 

- Tjänster som Seri-stödcentret för per-

soner som utsatts för sexuellt våld er-

bjuder 

- på utvecklingspolikliniken i enlighet 

med ett beslut om specialomsorg som 

baserar sig på lagen angående special-

omsorger om utvecklingsstörda 

Besök av en jourhavande 

sjukvårdare  

24,90 

euro 

Besök hos avancerad klinisk sjukskötare 

Annat vårdarbesök 11,60 

euro  

Kan av grundad anledning tillämpas i stäl-

let för grundprisgruppen. 

Annat vårdarbesök (t.ex. handledning, råd-

givning, undersökning på poliklinik eller av-

delning) 

Tas inte ut av under 18 år gamla klienter 
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Service Pris Mer information 

Ett bokat poliklinikbesök på di-

stans (per telefon eller via vide-

oförbindelse) 

11,60 

euro 

Kan av grundad anledning tillämpas i stäl-

let för grundprisgruppen.  

Tas inte ut av under 18 år gamla klienter 

Avgift för vård i serie  

(Klientavgiftsförordningen 11 §) 

11,60 

euro  

Vård i serie. Debiteras för högst 45 gånger 

per kalenderår. Vård i serie är avgiftsfri för 

under 18 år gamla personer. 

Tas ut för: 

- kontinuerlig dialysbehandling 

- medicinsk rehabilitering 

- hyposensibiliseringsbehandling 

- tal- och röststörning till följd av 

strålbehandling eller annan 

motsvarande behandling 

Ett dagkirurgiskt ingrepp/hem di-

rekt från uppvakningen (Herko) 

efter ett ingrepp 

(Klientavgiftsförordningen 8 A §) 

136,90 

euro  

Ett planerat dagkirurgiskt ingrepp eller ett 

ingrepp efter vilken patienten åker hem di-

rekt från uppvakningen och som kräver all-

män anestesi, omfattande bedövning eller 

intravenös medicinering.  

Om en patient p.g.a. komplikation eller av 

någon orsak som beror på producenten 

(t.ex. ingreppets sena tidpunkt) stannar vid 

vårdstället till dygnet efter ingreppet, debi-

teras inte vårddagsavgift för det följande 

dygnet. 
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Service Pris Mer information 

Vårddagsavgift  

(Klientavgiftsförordningen 12 §) 

49,60 

euro 

Vårddagsavgift debiteras för den dag då 

patienten kommer till vård, för de dagar pa-

tienten är i vård och för den dagen då pati-

enten åker hem. Om vården fortsätter vid 

en annan enhet eller anstalt samma dag 

då patienten lämnar den första enheten, 

debiteras ingen avgift av den första en-

heten för den dagen. 

Under 18 år gamla personer faktureras 

endast för sju vårddagar per kalenderår.  

Vårddagsavgift efter att avgifts-

taket nåtts  

22,80 

euro  

Vårddagsavgift för kortvarig sluten 

vård efter att avgiftstaket nåtts 

Vårddagsavgift inom psykiatrisk 

vård  

22,80 

euro  

För observationsperiod debiteras ingen 

vårddagsavgift ifall vården inte fortsätter på 

sjukhuset efter observationsperioden 

Rehabiliteringsvårddag inom 

medicinsk rehabilitering 

(Klientavgiftsförordningen 14 §) 

17,10 

euro 

Vårddag i rehabilitering på avdel-

ningen för neurologi och krävande re-

habilitering 

Avgift för dag- och nattvård  

(Klientavgiftsförordningen 13 §) 

22,80 

euro  
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Service Pris Mer information 

Familjerum 31,10 

euro 

 

Gäller familjerummen på förlossningsav-

delningen. Faktureras utöver vårddagsav-

gift 

När det gäller barnsjukhusets familjerum 

faktureras föräldrar i enlighet med nä-

ringscentralens prislista för de måltider de 

beställt.  

Läkarutlåtanden och läkarintyg 

 

högst 

51,50 

euro 

 

Avgift debiteras inte för intyg som är för-

knippade med vård (t.ex. B-utlåtande om 

sjukledighet).  

Prisgruppen beror på utlåtandets omfatt-

ning:  

Ett kort utlåtande 27,00 euro 

Ett grundligt utlåtande 30,60 euro 

Ett utlåtande om rättshandlingsförmåga 

51,50 euro 

Olycka: vanligt utlåtande 19,20 euro 

Olycka: grundligt utlåtande 33,60 euro 

Olycka: ett omfattande och tidskrävande 

utlåtande 51,50 euro  

Ett läkarintyg för körrätt 61,80 

euro 
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Service Pris Mer information 

Att bränna digitala bilder på CD 18,00 

euro 

Avgift tas ut av patienten själv, förutom när 

en avdelning remitterar patienten till fort-

satt vård. Då tas avgift ut av den remitte-

rande polikliniken. 

Avgift för mottagningstid som 

inte använts och inte avbokats 

 

51,50 

euro 

Avgift tas ut av klient eller patient som fyllt 

18 år som inte använt och inte avbokat en 

mottagningstid som reserverats för hen el-

ler som inte använt och inte avbokat en 

röntgenundersökning som reserverats för 

hen och som klassificeras som dyr. 

Avgift kan inte tas ut om det finns en god-

tagbar orsak till att tiden inte avbokats. 

Tiden ska avbokas senast föregående dag. 

Handledning för personer som 

genomgår mentalvårdsrehabi-

litering 

avgiftsfri  

Förstavårdsservice 25,00 

euro 

Självriskandel som tas ut för transport av 

patient/klient utförd av förstavården. Avgift 

tas ut också om patientens tillstånd har 

korrigerats så pass mycket att transport till 

vårdställe inte har varit nödvändigt. 

Postavgifter som avviker från normal praxis 14,50 euro 

Larmmadrass: 52,00 euro 
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SUP-ljusbehandling: 11,50 euro 

Utgångspunkten är att man endast kan ta ut en besöksavgift per dygn av en patient när 

det gäller samma sjukdom (snäv specialitet). Ett undantag är poliklinikbesök hos en lä-

kare och vård i serie. För dessa tas ut separata avgifter. 

Den ersättning som betalas en andningsförlamad patient för uteblivet uppehälle motsvarar 

avgiften för kortvarig sluten vård. 
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Patientavgifter inom primärvården 

Avgifter tas ut av personer som fyllt 18 år. 

Service Pris Mer information 

Hälsocentralläkarmottag-

ning 

(Klientavgiftsförordningen 

7 §) 

 

20,90 

euro 

Patientens besök på mottagning eller per-

sonalens besök hos en patient inom öp-

penvården 

Avgift tas ut för de tre (3) första besöken 

under ett kalenderår (här beaktas också di-

stansmottagning som ersätter ett besök) 

Om en skötarmottagning ändras till ett 

läkarbesök, ändras också avgiften till läkar-

besöksavgift 

Mentalvårdstjänster: avgiftsfria 

Ett besök hos hälsocentral-

läkare på distans (per tele-

fon eller via videoförbin-

delse) som ersätter ett fy-

siskt besök 

 

10,50 

euro 

Ett distansbesök är jämförbart med ett 

mottagningsbesök.  

Avgift tas ut för de tre (3) första besöken 

under ett kalenderår (här beaktas också 

traditionella mottagningsbesök) 

Mentalvårdstjänster: avgiftsfria 
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Service Pris Mer information 

Mottagningsbesök hos 

sjukskötare, hälsovårdare 

eller barnmorska 

avgiftsfri  

Mottagningsbesök hos fy-

sioterapeut 

(Klientavgiftsförordningen 

7 §) 

11,60 

euro 

Individuell fysioterapi 

Besök vid vård i serie 

(Klientavgiftsförordningen 

11 §) 

Fotvård, första besöket 

11,60 

euro 

 

25,00 

euro 

Vård i serie. Debiteras för högst 45 gånger 

per kalenderår. Vård i serie är avgiftsfri för 

under 18 år gamla personer. 

Avgift för mottagningstid 

som inte använts och inte 

avbokats 

(Klientavgiftslagen 3 §) 

51,50 

euro 

En mottagningstid inom hälso- och sjuk-

vvårdstjänsterna som en klient bokat men 

inte har använt och inte har avbokat. 

Tiden ska avbokas senast ett (1) dygn på 

förhand. 

Avgift kan inte tas ut om det finns en god-

tagbar orsak till att tiden inte avbokats. 

Avgift för ett specialistlä-

karlett poliklinikbesök 

41,80 

euro 

Besök på en specialistläkares mottagning 

vid hälsovårdscentralen (t.ex. distanspoli-
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Service Pris Mer information 

(Klientavgiftsförordningen 

8 §) 

klinik), geriatriska polikliniken, gastrosko-

pier, arbets-EKG och andra specialistläkar-

ledda undersökningar och besök 

 

Kortvarig sluten vård 

Service Pris Mer information 

Kortvarig sluten vård 

(Klientavgiftsförordningen 12 §) 

 

49,60 

euro/dygn 

Vårddagsavgift debiteras för den dag 

då patienten kommer till vård, för de 

dagar patienten är i vård och för den 

dagen då patienten åker hem. Om 

vården fortsätter vid en annan enhet 

eller anstalt samma dag då patienten 

lämnar den första enheten, debiteras 

ingen avgift av den första enheten för 

den dagen. 

Under 18 år gamla personer fakture-

ras endast för sju (7) vårddagar per 

kalenderår. 

Vårddagsavgift efter att av-

giftstaket nåtts 

(Klientavgiftslagen 6 a §) 

22,80 

euro/dygn 

 

Avgift för dag- och nattvård 22,80 

euro/dygn 
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(Klientavgiftsförordningen 13 

§) 

Anstaltsrehabilitering 

(Klientavgiftsförordningen 14 

§) 

17,10 

euro/dygn 

 

Långvarig sluten vård 

(Klientavgiftsförordningen 15 

§) 

Förord-

ningen 

En person som får långvarig sluten 

vård ska ha kvar minst 112,00 

euro/månad för personligt bruk. 

 

 

Hembesök av tillfällig hemsjukvård 

Service Pris 

Tillfälligt hembesök av en läkare eller tandläkare 19,20 euro/besök 

Tillfälligt hembesök av annan personal 12,20 euro/besök 

 

Hemsjukhusavgift 

(Klientavgiftsförordningen 3 §) 

Service Pris 

Besök 1-3/dygn 12,00 euro/besök 

Över 3 besök/dygn 36,00 euro/dygn 
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Om en klient omfattas av serviceboende med heldygnsomsorg eller hemvård, tas avgift 

inte ut. 

 

Avgifter för intyg 

(Klientavgiftsförordningen 23 §) 

Läkar- och tandläkarintyg och -utlåtanden som inte är förknippade med vården: 51,50 euro 

Till intyg och utlåtanden som inte har att göra med vården räknas intyg och utlåtanden som 

behövs för att ansöka om en personlig förmån eller motsvarande. Sådana är bland annat: 

• Ett B-utlåtande (för ansökan om en förmån) 

• Ett C-utlåtande för ansökan om vårdbidrag/handikappbidrag 

• Ett T-utlåtande (ett intyg om hälsotillstånd) 

• Andra utlåtanden för ansökan om en förmån 

• Ett E-utlåtande 

• Ett utlåtande för frivillig militärtjänst 

• ett utlåtande för sökning av bostad 

• ett utlåtande för ansökan om plats inom boendeservice 

• ett utlåtande för arbetskraftsbyrån 

• ett intyg för beskattning eller nedsättning av bilskatt 

• utlåtande förknippad med hobbyer 

• ett läkarintyg för ett mopedkörkort om det inte skrivs ett friskintyg för ungdomar 

• Ett HIV-intyg för ett visum 

• ett läkarintyg på ett främmande språk 

• ett internationellt vaccinationsintyg/vaccination mot gula febern 

• ett utlåtande om rättshandlingsförmåga eller annat utlåtande för rättegång på begäran 

av klienten själv eller hens representant 
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• andra intyg och utlåtanden om hälsotillståndet som klienten själv begärt 

Intyg för att få körrätt eller behålla körrätten (körkortslagen): 61,80 euro  

Ett salmonellaintyg för livsmedelsarbete: 15,00 euro 

Avgiftsfria intyg/utlåtanden 

• B-intyg med anknytning till vård (rehabilitering, sjukdagpenning) 

• B-utlåtande gällande specialersättning för läkemedel 

• Ett A-intyg eller ett intyg p.g.a. ett barns sjukdom 

• läkarintyg som ges vid förmyndarverksamhet (Magistraten) 

• intyg till socialmyndigheter 

• intyg för hjälpmedel som är förknippade med medicinsk rehabilitering 

• intyg för en veterans ansökan om rehabilitering 

• massvaccinationsintyg 

• intyg från rådgivningar och skolhälsovården, hälsointyg för ungdom 

• intyg på transport av patient = reseintyg 

• intyg på hälsoundersökning inför uppbåd = läkarintyg för försvarsmakten 

• dödsattest 

• reseintyg/skolskjutsutlåtande på basis av sjukdom 

• ett intyg för skolgymnastiken/skolmåltider 

• intyg på att blodprov undersökts för faderskapsutredning 

• sterilisationsblankett 

• intyg för genomförande av ett medicinskt ingrepp som är nödvändigt på grund av 

sjukvård (t.ex. abort och sterilisation) 
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Klientavgifter inom munhälsovården 

(Klientavgiftsförordningen 9 §) 

Service Pris 

Grundavgift, munhygienist 10,30 euro/besök 

Grundavgift, tandläkare 13,30 euro/besök 

Grundavgift, specialisttandläkare 19,50 euro/besök 

Tandröntgenbild 8,50 euro/bild 

Panoramaröntgenbild 19,20 euro/bild 

Avgift för ett förebyggande besök 8,50 euro/besök 

Ingrepp, svårighetsgrad 0–2  8,50 euro 

Ingrepp, svårighetsgrad 3 och 4 19,20 euro 

Ingrepp, svårighetsgrad 5–7  38,00 euro 

Ingrepp, svårighetsgrad 8–10 55,60 euro 

Ingrepp, svårighetsgrad 11 78,00 euro 

Rebasering av tandprotes 55,60 euro 

Reparation av protes 38,00 euro 

Del- och helprotes av akrylat 186,00 euro 

Kronor och broar 186,00 euro 

Skelettprotes 225,70 euro 
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Ett mottagningsbesök som inte använts och inte avbokats 

För en bokad tid som inte använts och inte har avbokats 

tas det ut en bötesavgift på 51,50 euro av personer som 

fyllt 18 år. Avgift tas inte ut om det finns en godtagbar or-

sak till att tiden inte avbokats. 

51,50 euro 

Till protetiska arbeten och bettskenor läggs till tandtekniska utgifter.  

Tandtekniska utgifter räknas inte med i avgiftstaket. 
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Avgifter för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt 

för långvarig boendeservice 

(Klientavgiftslagen 1201/2020, 10 e §) 

Dessa avgifter gäller följande tjänster: 

• Hemvården och hemsjukvården 

• Regelbunden service av stödtjänstteamet 

• Hemservice för barnfamiljer enligt plan 

• Långvarig boendeservice 

Servicens långvarighet 

Hemsjukvård och hemsjukhusvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen och hemservice 

och hemvård som avses i socialvårdslagen anses vara långvarig om klienten får service 

minst en gång per vecka och om det dessutom bedöms att servicen kommer att vara minst 

två (2) månader från att den börjat eller om servicen de facto varat i minst två (2) månader. 

När det gäller hemservice för barnfamiljer bestäms avgiften enligt månadsavgift om behovet 

är långvarigt på ovan beskrivet sätt. Sådana situationer är t.ex. situationer där familjen behö-

ver mer regelbunden och mer planmässig hjälp, det vill säga s.k. tidigt stöd till exempel när 

mamman är utmattad eller har förlossningsdepression eller när det behövs stöd för föräldra-

skapet, handledning vid barnavård och uppfostran eller handledning och stöd i fråga om sköt-

sel av hemmet. Tillsammans med familjerna utarbetas en målinriktad plan vars genomfö-

rande man följer med regelbundet. 

Boendetjänster som avses i socialvårdslagen anses vara långvariga om det uppskattas att 

tjänsten kommer att vara minst tre (3) månader från att den börjat eller om den de facto varat 

i minst tre (3) månader. 
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Fastställande av avgift 

Välfärdsområdet får ta ut en månadsavgift för fortlöpande och regelbunden service i hemmet 

och för långvarig boendeservice.  

Avgiften bestäms enligt antalet servicetimmar som antecknats i servicebeslutet, enligt klien-

tens betalningsförmåga och enligt familjens storlek. I avgiften ingår inte boendekostnader. Ti-

mantalet för distansvård räknas med i det totala antalet timmar av service i hemmet. 

Avgiften får uppgå till högst den betalningsprocent som anges i 5 momentet av de månadsin-

komster som överskrider inkomstgränsen som anges i 3 momentet. När avgift bestäms beak-

tas som månadsinkomst familjens bruttoinkomster. 

Familjens stor-

lek, antalet 

personer 

1 2 3 4 5 6 

Inkomstgräns 

euro/månad 

598 1 103 1 731 2 140 2 591 2 976 

 

 Betalningsprocent enligt familjens storlek 

Servicetimmar 

per månad 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 

eller fler 

4 timmar eller 

färre 8.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

5 10.00 8.75 7.50 7.50 7.50 7.50 

6 12.00 10.50 9.00 9.00 9.00 9.00 

7 14.00 12.25 10.50 10.50 10.50 10.50 



 

 

Prislista över klient- och patientavgifter 

01.01.2023 

 

 

26 

Servicetimmar 

per månad 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 

eller fler 

8 16.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

9 17.00 14.75 12.50 12.50 12.50 12.00 

10 18.00 15.50 13.00 13.00 13.00 12.00 

11 19.00 16.25 13.50 13.50 13.50 12.00 

12 20.00 17.00 14.00 14.00 14.00 12.00 

13 21.00 17.75 14.50 14.50 14.00 12.00 

14 22.00 18.50 15.00 15.00 14.00 12.00 

15 23.00 19.25 15.50 15.50 14.00 12.00 

16 24.00 20.00 16.00 16.00 14.00 12.00 

17 24.50 20.50 16.50 16.00 14.00 12.00 

18 25.00 21.00 17.00 16.00 14.00 12.00 

19 25.50 21.50 17.50 16.00 14.00 12.00 

20 26.00 22.00 18.00 16.00 14.00 12.00 

21 26.50 22.50 18.50 16.00 14.00 12.00 

22 27.00 23.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

23 27.50 23.50 19.00 16.00 14.00 12.00 

24 28.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

25 28.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

26 29.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

27 29.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 
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Servicetimmar 

per månad 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 

eller fler 

28 30.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

29 30.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

30 31.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

31 31.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

32 32.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

33 32.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

34 33.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

35 33.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

36 34.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

37 34.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

38 eller mer      
35.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

Den månadsavgift som en klient betalar är högst betalningsprocentens andel av de månads-

inkomster som överskrider inkomstgränsen. Om antalet personer är över sex (6) höjs in-

komstgränsen med 356 euro/månad för varje person efter det. 

Om antalet servicetimmar varierar från månad till månad använder man, när avgift fastställs, 

den betalningsprocent som motsvarar det genomsnittliga antalet servicetimmar. Servicetim-

marna beaktas som hela timmar (avrundas till närmaste timme – halva timmar avrundas 

uppåt).  

För hemsjukvård tas inte ut separat avgift om hemvård är regelbunden. 
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Avbrott i servicen 

Välfärdsområdet får ta ut en avgift som fastställts i klientavgiftslagen även om servicen av-

bryts tillfälligt på grund av ett skäl som beror på klienten. (Klientavgiftslagen 1201/2021, 10 k 

§) 

• Om servicen avbryts för över fem dagar, tas avgift inte ut för den tid som överskrider 

fem dagar. 

• Om servicen avbryts av en orsak som beror på välfärdsområdet eller för att klienten är 

i sluten vård, tas inte avgift heller ut för de ovannämnda fem (5) dagarna.  

• Om avbrottet varar hela månaden, tas ingen avgift ut. 

• Om servicen avbryts av en orsak som beror på klienten och klienten meddelar om 

detta minst två dygn före avbrottet, leder avbrottet inte till en karens på fem dagar, 

utan då avbryts betalningarna genast. 

Månadsavgift för regelbunden hemvård och hemsjukvård i hemmet, makar 

Om makarna bor i samma hushåll och båda får service hemma, fattas det separata beslut för 

makarna om servicen och det utarbetas en vård- och serviceplan enligt makans/makens eget 

servicebehov. 

Dessutom fattas det ett beslut om klientavgift. Avgiftsbestämmelserna utgår från att det fast-

ställs en enda avgift för makarna. När avgift fastställs är antalet personer då två, mängden 

service är den sammanräknade servicen makarna får och som inkomster beaktas båda ma-

karnas inkomster. I avgiftsbeslutet kan man specificera makarnas andelar av avgifterna t.ex. 

genom att dela avgiften i förhållande till den mängd service makarna får.  
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Tillfälliga besök 

Service Pris 

Tillfällig hemsjukvård 12,20 euro/besök 

Tillfällig hemservice 12,20 euro/besök 

Ett tillfälligt hembesök av en läkare eller tandläkare 19,20 euro/besök 

 

 

Hemservice för barnfamiljer 

Kortvarig, under 3 månader 

Service Pris 

Tillfällig, 0–2 timmar 14,00 euro/besök 

Tillfällig, 2–4 timmar 17,00 euro/besök 

Tillfällig, över 4 timmar 25,00 euro/besök 

 

Effektiverad hemrehabilitering och hemvårdens bedömningsperiod 

Service Pris 

Klientavgift 6,00 euro/dygn 

 



 

 

Prislista över klient- och patientavgifter 

01.01.2023 

 

 

30 

 

Måltidspriser inom seniorboende 

Service Pris 

Dagens alla måltider 18,60 euro/dag 

Frukost 4,70 euro/gång 

Lunch 9,10 euro/gång 

Middag  5,10 euro/gång 

Lätt kvällsmåltid 3,50 euro/gång 

Kaffe 1,80 euro/gång 

Mellanmål (Kuusikumpu) 2,80 euro/gång 

Gästmåltid 9,30 euro/gång 

 

Stödtjänster som ordnas hem 

Stödtjänster 

Service Pris 

Måltid hem, kall, i måltiden ingår huvudrätt, sallad, ef-

terrätt (transport 2 x vecka) 

8,40 euro/måltid 

Lunchsedel för krigsinvalider 10,50 euro/sedel 
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Transport/person Enligt NTM-centralens 

betalningssystem 

Dagverksamhet hela dagen 16,50 euro/dag 

Dagverksamhet halva dagen 10,70 euro/dag 

Dagverksamhet pris per timme 3,30 euro/timme 

Klädtvättsservice 7,30 euro/gång 

Bastuavgift, med personalens assistans 12,80 euro/gång 

Spisvakt 9,80 euro/månad 

Installationsavgift för spisvakt (inkluderar installation 

och avlägsnande) 

85,00 euro/gång 

4G-säkerhetstelefon och larmjour dygnet runt 13,00 euro/månad 

GPS-baserad, bärs runt handleden, lokaliserande sä-

kerhetsklocka/säkerhetsarmband 

19,00 euro/månad 

Tilläggssäkerhetsarmband eller tilläggssäkerhetshänge 3,90 euro/månad 

Dörrlarm 6,00 euro/månad 

Avgift för trygghetstelefonslarm 

Larmet leder till ett hembesök av en aktör som hjälper 

å yrkets vägnar 

36,00 euro/gång 

Avgift för trygghetstelefonlarm om larmet vidarebe-

fordras till en anhörig/närstående 

Avgiftsfri 
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Installation av trygghetstelefon (inklusive beställning, 

kodning, organisering av nycklar, installation och av-

lägsnande av apparat) 

85,00 euro/apparat 

VideoVisit. Om klienten har regelbunden hemvård tas 

ingen avgift ut. 

27,50 euro/månad 

Evondos-läkemedelsrobot 35,00 euro/månad 

Hjälpkarl (separata grunder för beviljande) 5,50 euro/gång 

Stödtjänstteamets besök 1–3 x/månad 12,20 euro/besök 

Närståendevårdens avgifter separat förordning 

 

 

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig slu-

ten vård, långvarig familjevård 

 (Klientavgiftslagen 1201/2021, 7 c §) 

Bestämningsgrunderna för avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långva-

rig sluten vård och långvarig familjevård har förenhetligats. Månadsavgiften för ovannämnda 

tjänster får utgöra högst 85 procent av en klients månadsinkomster i netto, från vilka det 

gjorts avdrag enligt 10 c och 10 d § i klientavgiftslagen.  

Om den maka i familjen som har större inkomster omfattas av ovannämnda tjänster, bestäms 

avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Avgiften får då utgöra 

högst 42,5 procent av makarnas sammanräknade månadsinkomster i netto, från vilka det 

gjorts avdrag enligt 10 c och 10 d § i klientavgiftslagen. Om båda makarna omfattas av ovan-

nämnda tjänster är avgiften 85 % av klientens månadsinkomster. 
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I långvarig familjevård och inom serviceboende med heldygnsomsorg är medlen som lämnas 

för vårdtagarens personliga bruk minst 167 euro/månad och i långvarig sluten vård minst 112 

euro/månad. 

Avbrott i servicen 

Välfärdsområdet får ta ut en avgift som fastställts i klientavgiftslagen även om servicen av-

bryts tillfälligt på grund av ett skäl som beror på klienten. (Klientavgiftslagen 10 k §) 

• Om servicen avbryts för över fem dagar, tas avgift inte ut för den tid som överskrider 

fem dagar. 

• Om servicen avbryts av en orsak som beror på välfärdsområdet eller för att klienten är 

i sluten vård, tas inte avgift heller ut för de ovannämnda fem (5) dagarna.  

• Om avbrottet varar hela månaden, tas ingen avgift ut. 

 

 

 

Sluten vård 

Service Pris 

Månadsavgift för långvarig sluten vård.  

En person som får långvarig sluten vård ska ha kvar 

minst 112,00 euro/månad för personligt bruk. 

Förordningen 

Tillfällig sluten vård, intervallvård 49,60 euro/dag 

Tillfällig sluten vård, intervallvård efter att avgiftstaket 

nåtts 

22,80 euro/dag 

Avgift under en närståendevårdares lagstadgade ledig-

het 

11,60 euro/dag 
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Böter för en plats i intervallvård som inte avbokats 51,50 euro/gång 

 

 

Serviceboende med heldygnsomsorg 

Service Pris 

Månadsavgift för serviceboende med heldygnsomsorg Förordningen 

Hyra för bostad inom serviceboende enhetsvis 

En person som bor i en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg ska ha kvar minst 

167,00 euro/månad för personligt bruk 

 

Familjevårdens klientavgifter 

Vårdavgiften för långvarig familjevård är 85 % av klientens nettoinkomster efter att det gjorts 

avdrag enligt 10 c och 10 d § i klientavgiftslagen. I långvarig familjevård är medlen som läm-

nas för en vårdtagares personliga bruk 167 euro/månad. Om också makens/makans in-

komster tas i beaktande när avgift fastställs, är avgiften högst 42,5 % av makarnas samman-

räknade nettoinkomster. 

Välfärdsområdet får ta ut en avgift enligt 7 c i klientavgiftslagen för familjevård som avses i 3 

§ i familjevårdslagen (263/2015) och för professionell familjevård som avses i 4 § i den lagen, 

om servicen uppskattas pågå i minst tre månader från det att den inleds eller om servicen de 

facto har varat i minst tre månader (långvarig familjevård). Avgift enligt 7 c § i denna lag får 

emellertid inte tas ut för familjevård som getts med stöd av barnskyddslagen, lagen angå-

ende specialomsorger om utvecklingsstörda eller lagen om service och stöd på grund av 

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2015/20150263
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handikapp (1 mom. 2 punkten i 7 b i klientavgiftslagen). Avgift för uppehälle får tas ut inom 

specialomsorger med vissa undantag. Avgiften för uppehälle får bestämmas av den som ord-

nar servicen så länge avgiften inte överskrider kostnaderna för att producera tjänsten.  

Prövning tillämpas när klientavgifter för långvarig familjevård en del av dygnet fastställs ifall 

avgiften är högre än klientavgiften för långvarig familjevård. 

Om kortvarig familjevård ordnas under en närståendevårdares ledighet, tas det ut 11,60 

euro/dygn för vård under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. 

Övriga klientavgifter och ersättningar för familjevård fastställs närmare i den instruktion för 

familjevård som godkänts i Soite och som finns på adressen https://soite.fi/sv/service-och-

kontakt/tjanster-for-aldre/familjevard-for-aldre-personer-och-personer-med-funktionsnedsatt-

ning/. 

 

  

https://soite.fi/sv/service-och-kontakt/tjanster-for-aldre/familjevard-for-aldre-personer-och-personer-med-funktionsnedsattning/
https://soite.fi/sv/service-och-kontakt/tjanster-for-aldre/familjevard-for-aldre-personer-och-personer-med-funktionsnedsattning/
https://soite.fi/sv/service-och-kontakt/tjanster-for-aldre/familjevard-for-aldre-personer-och-personer-med-funktionsnedsattning/
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Avgifter för handikapptjänster  

Service som stöder boende 

Ett handledningsbesök av öppenvårdens team: avgiftsfri för klienten 

Stödbesök inom stöd för närståendevård: enligt Vårdens och omsorgens avgiftstabell (en-

gångsavgift eller månadsavgift) 

Självriskandel för färdtjänst enligt handikappservicelagen: självriskandel tas ut enligt de priser 

Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställt 

Övriga stödtjänster: i enlighet med prislistan för stödtjänster inom Vården och omsorgen 

Måltidsavgifter, boendetjänster och arbets- och dagverksamhetstjänster * 

Service Pris 

Dagens alla måltider 14,20 euro/dag 

En del av dagens måltider 7,90 euro/dag 

Frukost 3,15 euro/gång 

Lunch 5,25 euro/gång 

Middag 4,70 euro/gång 

Mellanmål  1,60 euro/gång 

Lätt kvällsmåltid 2,60 euro/gång 

*av personer som är under 16 år gamla tas inte ut avgift för partiellt uppehälle (måltider i ser-

vice som pågår en del av dygnet) 

 



 

 

Prislista över klient- och patientavgifter 

01.01.2023 

 

 

37 

Avgift för uppehälle och övriga avgifter 

Service Pris 

Avgift för uppehälle, boendeservice med stöd 26,80 euro/månad 

Avgift för uppehälle serviceboende 80,20 euro/månad 

Avgift för uppehälle, serviceboende med hel-

dygnsomsorg/månad 

129,10 euro/månad 

Bastu (boendeservice med stöd) 12,55 euro/månad 

Användning av tvättmaskin/torktumlare (boendeservice 

med stöd) 

12,55 euro/månad 

 

Boendeträning och tillfällig vård inom boendeservice 

Service Pris 

Tillfällig vård 34,30 euro/dygn 

Tillfällig vård/dygn när avgiftstaket nåtts 22,80 euro/dygn 

Dag-/nattvård inklusive boendeträning en del av 

veckan 

23,22 euro/dygn 

Vård en del av dagen, max. 5 h/dygn 8,66 euro/dygn 

Vård en del av dagen, max. 5 h/dygn, under 16 år 

gammal person 

avgiftsfri 

Tillfällig vård/en närståendevårdarens lagstadgade le-

dighet 

11,60 euro/dygn 

Sommarklubb, under 16 år gammal person avgiftsfri 
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Specialomsorger som är oberoende av en persons vilja 34,30 euro/dygn 

 

 

Kortvarig service på en institution* (under 3 månader) 

Service Pris 

Kortvarig service på en institution/dygn 49,60 euro/dygn 

Kortvarig service på en institution när avgiftstaket nåtts 22,80 euro/dygn 

Kortvarig service på en institution en del av dygnet 

(dag-/nattvård) 

22,80 euro/dag 

* bedömnings-, kris- och rehabiliteringsperiod och specialomsorger som är oberoende av en 

persons vilja 
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Personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering och boende-

service inom missbrukarvård 

Hemrehabilitering: avgiftsfri 

Serviceboende med heldygnsomsorg: förordning 

Långvarig boendeservice: förordning 

Måltidsavgift 

Service Pris 

Dagens alla måltider 14,20 euro/dag 

En del av dagens måltider 7,90 euro/dag 

Frukost 3,15 euro/gång 

Lunch 5,25 euro/gång 

Middag 4,70 euro/gång 

Mellanmål  1,60 euro/gång 

Lätt kvällsmåltid 2,60 euro/gång 
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Övriga avgifter      

Måltidsavgifter  

Gästmåltid (inkl. efterrätt): 8,50 euro 

Priser på patienthotellet  

Vuxen: 38,50 euro/dygn 

Familj: 55,00 €/dygn/rum 

Under 16 år gamla personer: 22,00 euro/dygn 

Barn som är under 4 år gamla: avgiftsfritt 
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