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Nuläge; Avgift för kommunal hälso- och 

sjukvård 
Syfte  
Lösningen ska innehålla funktionalitet som gör att Användare kan konfigurera 
avgiftstabellen så att den på ett flexibelt sätt tar hänsyn till avgiftsstyrande parametrar 
såsom olika typ av Vårdkontakt och olika Hälso- och sjukvårdspersonalkategorier.  

  

Metod  
Kontaktat har skett med Anneth Lundahl VGR FVM programkontor för att få kunskap om 
kravområdet patientavgifter.  
 
Medverkat vid MAS och MLA nätverk i varje delregion för att initiera fråga för att sedan 
skicka ut en enkät om avgifter i kommunen. 15 st kommuner svarade på enkäten.  
 
Intervju med avgiftshandläggare kring avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården.  
  

Beskrivning  
I den kommunal hälso- och sjukvården så regleras avgifter enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) 8 kap om avgifter. Kommunerna beräknar avgifter på olika sätt, det kan vara på 
tid, besök eller åtgärd. Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård hanteras tillsammans 
med avgifter enligt SoLbeslut och går inte att separera då de ingår i begreppet maxtaxa 
som är reglerat i lag. Prisbasbeloppet som maxtaxan grundar sig på meddelas av 
Socialstyrelsen varje år. Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och 
sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet  

  
Detta uppdrag finns till för att kartlägga hur kommunerna beräknar avgifter för att ha ett 
bra underlag för fortsatt arbete.  

  

Leverabler  
Frågor som diskuterats är hur avgifter kan hanteras i Millennium. Har vi beroenden?   
 
Resultat dialog Anneth Lundahl  
FVM-EE väntar på en beskrivning av vad man kan få för funktionalitet från Millennium. De 
hanterar frågor kring avgifter men har avgränsat bort kommunens behov. Funktionaliteten 
behövs av både VGR och kommunerna då vi har många likheter kring fakturahantering.   
 
Under Implementeringsprocessen kommer fakturafrågor hanteras i 
två workstreams, rapporter, utvärdering och uppföljning samt patientadministration och 
vårdekonomi. Här är det viktigt att kommun FVM deltar och pekar på kommunens lika 
behov av funktionalitet. Ett underlag där kommun FVM definierat informationsmängder är 
viktigt att ta fram.  
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Resultat enkätfrågor  
Enkätsvaren visar på att avgiftsbeloppen ser olika ut i kommunerna. Grunden är att det är 
nämnden som tar beslut om storleken på avgift. Avgiften ingår i det lagstadgade 
maxbeloppet som kommunerna har att följa.  

  
• De flesta kommuner har en avgift per månad oavsett 
omfattning.   
• Två kommuner räknar kostnad på antal åtgärder som utförs.   
• En kommun har beräkning utifrån tid.   

  
Exempel på olika kommuners taxor för hälso- och sjukvård redovisas i bilaga 1.  

  
Resultat intervju en avgiftshandläggare  
Intervju med avgiftshandläggare om systemstöd för avgiftsprocessen. Avgiftshanterare 
behöver uppgifter om inkomst, hyra och datum när insats startas upp av verkställare. 
Beloppen som politiken beslutat om har konfigurerats i systemet. Viktigt att HSL-avgifter 
samkörs med övriga social avgifter då det finns lagkrav på maxtaxa.  
 
För att säkerställa att rätt avgift krävs av kund i rätt tid och att verksamheten får in 
planerade intäkter är det av största vikt att var och en gör sin del i avgiftsprocessen. Alla 
avgifter hanteras i verksamhetssystemet t.ex. Magna Cura där beslutskoder, verkställighet 
och beslutsdatum spelar stor roll för avgiftshanteringen. Processen visas i bilaga 2.  

  

Analys  
Ett fortsatt uppdrag gällande avgifter behövs och viktigt att kommun FVM deltar i 
kommande workstreams om rapporter, utvärdering och uppföljning samt 
patientadministration och vårdekonomi.  
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Bilaga 1:  
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Bilaga 2 (Avgiftshantering Grästorp):  
 

 


