Avgiftshandboken 2022

Patientavgifter – sluten vård
Sluten vård = vård som ges då man är inlagd på sjukhus.

Slutenvårdsavgift
Ålder

Avgift per dag

Under 20 år

0 kr

20 år -

110 kr

Patienter med hel aktivitets-/sjukersättning (f.d. förtidspension):
(cirkulär från Landstingsförbundet/SKL A97:23)
Ålder

Dag 1-30
(vid ett vårdtillfälle)

Dag 31 -

Under 40 år

50 kr

110 kr

40 år -

110 kr

110 kr

Värnpliktiga, anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalter betalar
slutenvårdsavgift.

Avgiftsbefrielse sluten vård:


Barn och ungdomar under 20 år (till och med dagen de fyller 20 år)



Vid permission (vårdtiden mindre än sex timmar mellan 06.00-24.00 räknas som
permission)



Vid tvångsvård (när vårdintyg är utfärdat)

Basenhetschef har rätt att inom egen verksamhet medge patient avgiftsbefrielse i enstaka
fall och om speciella skäl föreligger. Det kan gälla när en patient kan vara en fara för både
sig själv och sin omgivning om inte viss medicinering eller behandling sker.

Förmåner för anhöriga
För barn och ungdomar under 20 år medges alltid att en vuxen får medfölja som stöd och
hjälp i vården. Om särskilda skäl föreligger kan ansvarig läkare medge att två personer får
medfölja. Detta gäller barn som vårdas såväl inom som utom Region Kalmar län. Även
eventuella syskon ska få medfölja.
När barn och ungdomar under 20 år beviljats klimatresa, medges att en vårdare medföljer för
en kostnad motsvarande slutenvårdsavgiften. Avgiften faktureras efter hemkomsten.
En anhörig till vuxen patient medges medfölja om det är medicinskt motiverat. Det fordras
remiss från ansvarig läkare och som grundregel gäller högst fem dygn. Om
patientrum/anhörigrum inte går att ordna för anhörig, ersätter Region Kalmar län kostnaden
för hotellboende.
2022-01-01

Version 1

1

Avgiftshandboken 2022

Kost betalas dock av den anhörige utom i de fall den anhörige enligt personalens
bedömning deltar aktivt i vården av den sjuke samt att måltiden intas på
vårdavdelning tillsammans med patienten.
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