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6.   Ersättning  

 
Allmänt 
 
Denna bilaga reglerar ersättning för hemtjänst- och hälso- och sjukvård dygnet runt enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för: 

 

- hemtjänstinsatser inklusive matdistribution och larminsatser. 

- hälso- och sjukvård (hemsjukvård), 

 

Generellt gäller att beställaren har kostnadsansvaret för individuellt förskrivna hjälpmedel. 

Utföraren har kostnadsansvaret för inkontinenshjälpmedel/urologiskt material, arbetstekniska 

hjälpmedel och övrigt förbrukningsmaterial. Med utförare menas den juridiska person som 

tecknat avtal med kommunen.  

 

 

6.1. Ersättning för insatser i hemtjänst och delegerad hemsjukvård  
 

Ersättningen grundas på utförd tid avseende hemtjänst och delegerad hemsjukvård.  

 

Ersättning för respektive insats visas i tabell 1 nedan och ersättningen innefattar samtliga 

kostnader som är förenade med uppdraget däribland kostnad för personal och kostnad för 

kringtid (restid m.m.). Utöver detta ingår momskompensation (privat regi) och kompensation 

för yttersta ansvaret/ej möjlighet till kapacitetstak (egen regi).  

 

Ersättningen kan maximalt uppgå till beviljad tid för hemtjänstinsatser.   

 

6.1.1. Hemtjänstinsatser och delegerad hemsjukvård klockan 07.00 – 21.59 
 
Tabell 1.  Ersättning hemtjänst & delegerad hemsjukvård kl. 07.00-21.59. 

 
* Ersättningen gäller för brukare som har 120 timmar hemtjänst eller mer under en  

månad och gäller från första timmen. 

Ersättning kl 07.00 - 21.59
Insats Tätort Landsbygd

Service (endast serviceföretag) 356 443

Matservice, matlåda per leverans 72 72

Hemtjänst till brukare med upp till 119 timmar per månad 436 546

Hemtjänst till brukare med 120 timmar eller fler per månad* 415 519

Delegerad hemsjukvård 436 546

Kompletterande hemtjänst och delegerad hemsjukvård till 
annat grundbeslut 312 312

Frekvent avböjda besök hemtjänst 312 312

Larminsatser 436 546

Vak 312 312

Kronor/timme
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6.1.1.1. Matservice 
 

Matservice är samlingsbegreppet för matlåda inklusive leverans av matlåda. Ersättning utgår 

per leverans oavsett kostalternativ eller eventuell specialkost. Matlådan ska om brukaren så 

önskar innehålla efterrätt en gång per dag. 

 
6.1.1.2. Kompletterande hemtjänst och delegerad hemsjukvård till annat grundbeslut 
 

Avser kompletterande hemtjänst och/eller delegerad hälso- och sjukvårdsinsats  

till brukare med annat grundbeslut. Grundbeslut inkluderar personlig assistans enligt  

lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller assistansersättning enligt 

Socialförsäkringsbalken (SFB) samt stöd i assistansliknande form enligt Socialtjänstlagen 

(SoL).   

 
6.1.1.3. Särskilt om ersättning för delegerad hemsjukvård klockan 07.00 – 21.59 
 

Ersättning för delegerade hemsjukvårdsinsatser kl. 07.00 – 21.59 ges för utförd tid. Maximalt 

kan ersättning per månad för delegerad hälso- och sjukvård ges till respektive utförare 

uppgående till: 

 

- 17 procent av total utförd hemtjänsttid klockan 07.00 – 21.59 (service + omvårdnad 

+ larminsatser). Matservice ingår inte i hemtjänsttiden. 

 

 
6.1.1.4. Ersättning för vak beslutad av sjuksköterska eller biståndshandläggare 
 

Vid behov av vak ansvarar utföraren för att tillmötesgå den enskildes behov. Beslut om vak 

kan tas av biståndshandläggare eller sjuksköterska. Ersättning för vak insatt av sjuksköterska 

utgår maximalt i ett dygn per brukare/patient. Ersättning för vak insatt av biståndshandläggare 

utgår enligt fattat biståndsbeslut.  

 

 

6.1.2. Hemtjänstinsatser och delegerad hemsjukvård klockan 22.00 - 06.59 
 

Ersättning för insatser mellan klockan 22.00 till 06.59 ersätts per besök förutom insatsen vak 

som ersätts per timme.  

 
Tabell 2.  Ersättning för hemtjänst och delegerad hemsjukvård kl. 22.00 - 06.59. 

 
 

 

 

 

Ersättning kl 22.00 - 06.59

Insats Tätort Landsbygd

Hemtjänst inkl. larminsatser 227 276

Delegerad hemsjukvård 227 276

Vak per timme 366 366

Kronor/timme

Kronor/besök
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6.2. Ersättning för hälso- och sjukvård av legitimerad personal 

 

Ersättningsperioden till utförare är 6 månader inom hälso- och sjukvård avseende legitimerad 

personal. Antal patienter som är ersättningsgrundande kan justeras halvårsvis. 

 

6.2.1. Hälso- och sjukvårdsinsatser klockan 07.00-15.59 
 

Ersättning till utförare för insatser av legitimerad personal klockan 07.00-15.59 grundar sig 

dels på en schablontid per månad och patient, dels på antal patienter i genomsnitt/månad per 

utförare.  

 

Ersättning till en utförare per månad baseras på: 

 

Antal patienter x schablontiden per patient och månad x timersättning. 
 

Schablontiden per patient utgör ersättningsgrund under ett kalenderår och är 5,4 timmar per 

patient och månad (såvida patienten haft minst 4 besök av utföraren under mätperioden). 

Schablontiden samt timersättningen kan justeras årligen till skillnad mot antal patienter som 

kan justeras halvårsvis. 

 

Antal patienter grundar sig på genomsnittliga antalet patienter/månad per utförare och 

mätperiod1. För att en patient ska vara ersättningsgrundande krävs att patienten haft minst 1 

hembesök under mätperioden av utföraren. 

 

I tabell 3 nedan illustreras den ersättning utföraren erhåller per patient för tid kl. 07.00 till 

15.59 beroende på antal gjorda besök under mätperioden: 

 
Tabell 3.  Ersättning per patient för hälso- och sjukvård (legitimerad personal) kl. 07.00 – 15.59. 

 
 

 

6.2.1.1. Särskilt om ersättning för mottagande av studenter  
 

Utöver ovan ersättning per patient erhåller utförare ett fast belopp om 1 482 kronor per vecka 

för varje student utföraren tar emot under aktuell mätperiod. Detta gäller endast studenter från 

Uppsala universitet som är under utbildning till legitimationsyrken och som handläggs via 

Uppsala kommuns enhet för kompetensutveckling på äldre- och omsorgsförvaltningarna.  
 

 

 

 

6.2.2. Hälso- och sjukvård klockan 16.00 till 06.59 

 
1 Mätperiod 1 inbegriper 1 maj till 31 oktober för ersättning från 1 januari till 30 juni nästkommande år. 

Mätperiod 2 inbegriper 1 november till 30 april för ersättning från 1 juli till 31 december. 

Antal besök för 

mätperioden

Andel av 

schablontid Schablontid/månad Timersättning Ersättning per patient och månad

1 besök 0,17 5,4 494 kr 454 kr

2 besök 0,33 5,4 494 kr 880 kr

3 besök 0,5 5,4 494 kr 1 334 kr

4 besök eller fler 1 5,4 494 kr 2 668 kr
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I tabell 4 nedan framgår ersättningen per månad dels till utförare med ansvar för hälso- och 

sjukvård både i tätort och landsbygd, dels till utförare med ansvar för hälso- och sjukvård 

endast i tätort. För att erhålla den högre ersättningen, tätort och landsbygd, krävs att utföraren 

har minst 20 procent av sina totala antalet patienter på landsbygden. 

 
Tabell 4. Ersättning per månad i hemsjukvården från kl. 16.00 - 06.59. 

 
 *Antal patienter är genomsnittliga antalet patienter som erhåller   

hemsjukvård kl. 07.00 till 15.59 under mätperioden 6 månader (se avsnitt 6.2.1 ovan). 

 

Om utförare i genomsnitt har 701 patienter eller fler under en mätperiod erhålls en fast 

ersättning för varje patient över 700 stycken enligt tabell 4 ovan.  

 

 

6.2.3. Extra ersättning för särskild vårdtyngd inom hemsjukvården  
 

I händelse av att utförare har patienter med extra stor vårdtyngd kan ytterligare ersättning 

yrkas för insatser. Denna extra ersättning kan endast yrkas för hemsjukvårdsinsatser (inkl. 

delegerade insatser) och kräver att utförare skyndsamt skickar in en utförlig skriftlig 

redogörelse av: 

 

- Vilken/vilka denna/dessa patient(er) är och när tillflödet av denna/dessa skedde, 

- Vilka insatser som är aktuella, 

- Vilka beviljade hemtjänstinsatser patient(er) har, 

- Detaljerad beskrivning av vårdbehov hos patient/patienter i form av insatser (antal 

timmar per besök/insats) per dygn och en uppskattning om hur länge patient(er) 

bedöms ha särskild vårdtyngd. 

 

En förutsättning för att beviljas extra ersättning är att patienten har behov av omfattande 

medicinska insatser som i tid kräver mer sammanhängande och kontinuerliga vårdinsatser 

över dygnet. Bedömning sker i samband med framtagande av vårdplan och genomförd 

riskbedömning. Beslut om extra ersättning tas av förvaltningsdirektör och den ersättning som 

kan beviljas är utöver den schablonersättning som erhålls för aktuell patient avseende insatser 

från legitimerad personal och/eller utöver maximal ersättning för delegerad hälso- och 

sjukvård. Den extra ersättningen kan tidigast betalas ut från och med den månad ansökan 

inkommer till förvaltningen. 

 

 

6.3. Utbetalning av ersättning 
 

Ersättning per månad Ersättning per månad

Antal patienter* TÄTORT TÄTORT & LANDSBYGD

Upp till 100 st 45 486 kr 49 653 kr

101 till 300 st 89 028 kr 96 695 kr

301 till 700 st 176 112 kr 183 779 kr

701 st - 252 kr/patient 263 kr/patient
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Ersättning avseende hemtjänst och hälso- och sjukvård utbetalas från två nämnder, beroende 

på den enskildes ålder och huvudsakliga beslut: 

 

Äldrenämnden: brukare från 65 år och äldre 

Omsorgsnämnden: brukare yngre än 65 år. 

 

Brukare med beslut enbart enligt SoL övergår från omsorgsnämnden till äldrenämnden från 

och med den månad brukaren fyller 65 år, dock inte socialpsykiatri.  

 

 

 


