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Taxa för hemsjukvård i Timrå kommun 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 2021-01-25 § 16 

Gäller från och med 2020-12-15. 

Vad är hemsjukvård? 
Med hemsjukvård avses insatser som utges i hemmet till personer som mot bakgrund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte har möjlighet att besöka 
hälsocentral. Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. 
Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Det är 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer den enskildes behov av 
hemsjukvård. Legitimerad personal är sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Avgift för hemsjukvård 
Avgift för hemsjukvård i Timrå kommun är 350 kronor per månad för medborgare som 
endast erhåller hembesök genom legitimerad personal eller genom hemtjänstpersonal 
efter delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser 
samordnas med avgiften med den avgift den enskilde eventuellt betalar för hemtjänst. 
Justering av timpris följer omsorgsprisindex (OPI) enligt procentuell prissättning vilken 
årligen meddelas genom Sveriges kommuner och Regioner (SKR). 

Avgift för förskrivning av hjälpmedel 
Förskrivning och utprovning av hjälpmedel samt utfärdande av intyg genom legitimerad 
personal inom hemsjukvården debiteras med 200 kronor. Denna kostnad gäller utöver 
eventuell avgift för hemtjänst. 

Undantag från hemsjukvårdsavgift 
Personer som till följd av psykisk ohälsa erhåller socialpsykiatriska insatser, insatser som 
är avgiftsbefriade, undantas även från hemsjukvårdsavgift.  

Barn och ungdomar fram till den dag de fyller 20 år undantas från hemsjukvårdsavgift 
samt personer som är 85 år eller äldre undantas från hemsjukvårdsavgift, i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

LSS-berättigade 
Personer som är berättigade till insatser enligt Lag- om särskild service för vissa 
funktionshindrade (LSS) ska betala för hemsjukvården enligt samma princip som övriga 
medborgare.  
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Tillfällig vistelse i kommunen 

För besökare som tillfälligt vistas i Timrå kommun med folkbokföringsadress på annan 
ort, som är i behov av insatser från hemsjukvården, tillämpas debitering enligt 
länsövergripande överenskommelse.  
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