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Information om socialskydd, social- och hälsovårdstjänster 2022 

Denna vägledning ger kortfattad information om socialskydd och 

social service. Med sjukhusets socialarbetare kan du diskutera hur 

sjukdomen påverkar din livssituation och även få mer information 

om det behövs i frågor om socialskydd, social service eller rehabili-

tering. Du får kontakt med socialarbetaren genom vårdpersonalen. 

Avgifter och avgiftstak i den offentliga hälso- och sjukvår-

den 

HUS vårdavgifter år 2022 är följande: 

• vård på vårdavdelning 49,60 €/dygn  

• dagkirurgisk åtgärd 131,90 € 

• rehabilitering 13,60 €/dygn (Synapsiahuset: SYV avdelning, 

neurologiska rehabiliteringsavdelningar 1 och 2) 

• poliklinikbesök (läkare) 39,80 €; distansmottagning 32,00 € 

• poliklinikbesök (skötare) 35,30 €; distansmottagning 28,40 € 

• seriebehandlingsbesök 11,60 €, debiteras högst 45 ggr/år 

Avgiftsfri vård från och med 1.7.2021 är poliklinikbesök för 

personer under 18 år samt vissa besök som hänför sig till 

behandling av smittsamma sjukdomar. 
 

Avgiftstaket för kunden är 692 € per kalenderår. Från och med 

2022 inkluderas fler avgifter än tidigare i avgiftstaket, bland annat 

en del avgifter för mun- och tandvård och avgifter för tillfällig hem-

sjukvård. Vården för ett minderårigt barn beaktas i den ena föräl-

derns avgiftskumulering. Följ kumuleringen av avgiftstaket själv 

och kontakta patientfaktureringen när taket nåtts för att få frikort. 

När frikortet beviljats för resten av året är kostnaden för avdel-

ningsvård 18,20 € per dygn. Helt kostnadsfria är rehabilitering, po-

liklinik- och seriebehandlingsbesök, samt besök vid hälsocentral för 

resten av året. 
 

Reseersättningar 

FPA ersätter de resor som gjorts för sjukvård, undersökningar och 

rehabilitering enligt kostnaderna för transport med det förmånlig-

aste fordonet. Vårdpersonalen bedömer dina rättigheter att an-

vända FPA-taxi och skriver ett reseintyg som krävs för det på blan-

kett SV67. Reseintyget ska förvaras. Självriskandelen för en taxiresa 

är 25 €/enkelresa. En resa som ersätts av FPA måste alltid beställas 

från det regionala numret (inom HUS-området antingen tfn 080 

005 151 eller 0800 414 601). En resa som beställs från annat num-

mer ersätts inte och den kumulerar inte avgiftstaket. Den årliga 

självriskandelen för resekostnader, det vill säga takbeloppet, är 300 

€ per år. FPA meddelar när avgiftstaket nåtts, varefter man inte be-

höver betala självrisk för resor under resten av året. Reseintyg krävs 

Socialarbetaren   

kan nås genom den vårdande enheten eller  

HUS telefonväxel  

(09 4711) 

 

HUS Patientfakturering 

tfn (09) 471 78550 (vardagar kl. 9–12) 

 

FPA 

Information om FPA:s förmåner och 

ansökningsanvisningar finns på FPA:s 

webbplats (www.kela.fi/web/sv/), på FPA:s 

verksamhetsställen och i 

telefonrådgivningen  

tfn 020 692 204 (sjukdom) 

tfn 020 692 207 (utkomststöd) 

 

Arbetspensionsanstalterna 

Pensionsskyddscentralen www.tyoelake.fi 

tfn 029 411 2110 

 

Hälsobyn 

Information och stöd får du från Hälsobyns 

nättjänst: www.terveyskyla.fi 

 

Stöd från organisationer 

Organisationer ger hjälp, stöd och 

rådgivning samt anordnar informations-, 

rehabiliterings- och rekreationskurser 

https://sosiaaliturvaopas.fi 

 

Skatteförvaltningen 

Ändringsskattekort för sociala förmåner 

eller skattekort för pensionsinkomster får 

du: 

tfn 029 497 000 eller genom att logga in på 

MinSkatt www.vero.fi 
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också för resor som sker med egen bil, om enkelresan överskrider 

100 kilometer. Ersättningen för användning av egen bil är 20 

cent/km. Avgiftstaket kumuleras också av låga engångsavgifter för 

exempelvis bussresor, och dessa ska anmälas till FPA. 
 

Läkemedelsersättning 

Initialsjälvrisken för läkemedelskostnader per år är 50 € för alla 

som fyllt 18 år. Du får ersättning för läkemedlet efter att initialsjälv-

risken har uppfyllts. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader som 

ersätts av FPA är 592,16 € per kalenderår, varefter du betalar en 

självrisk på 2,50 euro för läkemedlen. FPA meddelar per brev när 

läkemedelstaket har uppnåtts. Läkemedelsersättningar betalas ut i 

tre kategorier: grundersättningen är 40 % av priset på läkemedlet, 

lägre specialersättning 65 % av priset på läkemedlet och högre spe-

cialersättning 100 % av priset på läkemedlet, av vilket kunden ändå 

alltid betalar självrisken 4,50 €/läkemedel/köptillfälle. Rätt till spe-

cialersättning får du med ett B-läkarutlåtande, beslutet om speci-

alersättning kan också vara tillfälligt. 
 

Utkomst under sjukdomstid 

FPA:s sjukdagpenning ersätter förlorad inkomst på grund av arbets-

oförmåga som varar mindre än ett år. Löntagare har rätt till lön vid 

sjukdom under en viss tid – du kan fråga din arbetsgivare om detta. 

Med ansökan och A-läkarintyg kan du få sjukpenning i högst 60 da-

gar. För en längre sjukledighet krävs ett B-läkarintyg. För utbetal-

ning av sjukdagpenning efter 90 vardagar krävs ett utlåtande av fö-

retagshälsovårdsläkaren om din återstående arbetsförmåga. FPA 

utreder vid behov rehabiliteringsbehovet även när sjukdagpenning 

har betalats i 150 och 230 dagar. FPA:s sjukpenning betalas ut för 

högst 300 vardagar. Om arbetsoförmågan kvarstår även efter detta 

kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller invalidpension från ditt 

eget arbetspensionsbolag och/eller FPA. 
 

Du kan ha rätt till FPA:s handikappbidrag eller pensionstagares 

vårdbidrag om din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år på 

grund av en skada eller sjukdom och som medför utgifter för dig. 

Ett C-läkarintyg ska bifogas ansökan. 
 

Om dina inkomster och tillgångar är otillräckliga för att klara av 

kostnaderna kan du ansöka om grundläggande utkomststöd från 

FPA. När ansökan om grundläggande utkomststöd har behandlats 

kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd 

från det kommunala socialväsendet. 
 

Med läkarutlåtande kan du få invalidavdrag om du har en bestå-

ende invaliditetsgrad på 30–100 % till följd av sjukdom eller skada. 

Stöd i arbetslivet 

 

FPA:s partiella sjukdagpenning stöder en 

delvis arbetsförmögen person att återvända 

till ett heltidsarbete. Du kan förhandla med 

din arbetsgivare och företagshälsovården 

om att arbeta på deltid. 

 

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper till att 

sysselsätta dig, stanna i arbetslivet eller att 

återvända dit. Du kan ansöka om 

yrkesinriktad rehabilitering från FPA eller 

din arbetspensionsanstalt. 

 

Stöd hemma 

 

Hälsovårdscentralens hemvård omfattar 

administration av läkemedel, vårdåtgärder 

och assistans i de dagliga sysslorna (tvätt, 

påklädning, måltider, rörlighet i hemmet). 

Stödtjänster för hemvård omfattar  

måltids-, butiks-, städ- och 

trygghetstelefontjänster.  

 

Priset på hemvården bestäms enligt 

inkomsterna och tiden som tjänsterna 

tillhandahålls. För privata 

hemvårdstjänster kan man göra 

hushållsavdrag i beskattningen.  

 

Stöd för anhörigvård, serviceboende, 

transporttjänst under fritiden och 

ändringsarbeten i bostaden ansöks hos det 

kommunala socialvårdsväsendet. Ett 

läkarutlåtande ska bifogas till dessa 

ansökningar. 

 

Spara kvitton för sjukdomskostna-

der, samt kopior på läkarintyg och 

ansökningar. 

 


