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Avgifter på hälsostationer

0€

Läkarbesök är avgiftsfria.
Avgiften för ett outnyttjat besök som inte avbokas är 40,30
€. Avgiften uppbärs av personer som fyllt 15 år.
Avbokningen ska göras senast dagen före kl. 12. Ifall
kunden blir sjuk under veckoslutet när vårdenheten är
stängd kan avbokningen göras måndag morgon kl. 8-9.

Jouravgifter 1)

Tillfällig hemvård

Jourerna har överförts till HUS 7.1.2019.

15,00 € /hembesök av läkare och
tandläkare

Avgiften för tillfällig hemvård debiteras för högst två besök
per dygn.

9,50 € /hembesök av annan
vårdpersonal

Om behovet av hemvård fortgår utan avbrott i över 2
månader med hembesök minst en gång per vecka,
uppbärs månadsavgift för fortgående vård i hemmet i
enlighet med vad som anges nedan.
Uppbärs inte av personer under 18 år.

Avgift för fortgående
hemvård

Månadsavgift enligt
betalningsförmågan

Avgiften bestäms i form av en månadsavgift som är
beroende av de sammanlagda inkomsterna för kunden och
de personer som hör till samma hushåll, antalet
familjemedlemmar och det sammanlagda timantalet för
hemsjukvården och hemservice.
Uppbärs inte av personer under 18 år.

Avgift för
hemsjukhusvård

För tillfällig hemsjukhusvård uppbärs
samma avgift som för hemvård.

Vårddagsavgift1)

38,80 €

Uppbärs för intagningsdagen, vårddagarna på sjukhuset
samt utskrivningsdagen.
Avgift uppbärs inte för utskrivningsdagen, om vården
fortsätter på en annan anstalt samma dag.
Om en person skrivs ut från sjukhuset samma dag som
han eller hon tagits in, uppbärs vårddagsavgift.

Vårddagsavgift sedan
avgiftstaket överskridits

17,90 €

Institutionsvård under
närståendevårdarens
ledighet

11,40 €/dygn

Vårddagsavgift1) för
kortvarig psykiatrisk
anstaltsvård

17,90 €

Avgift uppbärs inte för den tid då personen är intagen för
observation enligt mentalvårdslagen, om inte personen på
grund av observationen hänvisas till vård oberoende av
egen vilja.

Psykiatrisk
öppenvårdsbesök

Avgiftsfri

Avgiften för ett outnyttjat besök som inte avbokas är 40,30
€. Avgiften uppbärs av personer som fyllt 15 år.
Avbokningen ska göras senast dagen före kl. 12.
Ifall kunden blir sjuk under veckoslutet när vårdenheten är
stängd kan avbokningen göras måndag morgon kl. 8-9.

Avgift för dag- och
nattvård1)

17,90 €

Om patienten är intagen för vård enbart på natten eller
dagen.

Poliklinikavgift1)

32,70 €/ besök

Uppbärs inte:
- vid psykiatrisk poliklinik
- om patienten tas in på sjukhuset samma dag som han
eller hon besöker polikliniken
- av frontveteraner eller krigsinvalider.
Avgiften för ett outnyttjat besök som inte avbokas är 40,30
€. Avgiften uppbärs av personer som fyllt 15 år.
Avbokningen ska göras senast dagen före kl. 12.
Ifall kunden blir sjuk under veckoslutet när vårdenheten är
stängd kan avbokningen göras måndag morgon kl. 8-9.

Avgift för
seriebehandling1)

9,00 €/ behandlingsgång

Avgift för fysikalisk
behandling1)

9,00 €/ behandlingsgång

Avgifter som uppbärs av
personer under 18 år

Uppbärs för högst 45 behandlingsgångar /kalenderår.

Om antalet vårddagar under ett kalenderår är över sju,
uppbärs inte:
·
vårddagsavgift
·
avgift för dag- eller nattvård
·
avgift för rehabiliteringsvård.
En utredning över vårddagarna skall uppvisas på
sjukhuset.

Besök vid enheten för psykiatrisk öppenvård är avgiftsfria,
likaså seriebehandling. Öppenvårdsbesök är
avgiftsbelagda även efter 7 vårddagar

Skol- och
studenthälsovård

Hälsovårdstjänsterna inom skol- och studenthälsovården
(bl.a. hälsokontroller) är avgiftsfria.
För sjukvårdstjänster uppbärs samma avgifter som av den
övriga befolkningen.
För poliklinikbesök uppbärs normala avgifter. Studerande
som har fyllt 18 år och är bosatta utanför Helsingfors
betalar en avgift för varje läkarbesök.
Av personer som fyllt 15 år uppbärs 40,30 € för en
besökstid som inte avbokas.

Avgift för läkarintyg

Avgift för
rehabiliteringsvård och
hjälpmedel1)

19,40 €
33,00 €
40,30 €
48,50 € (körkortsintyg)

Avgiftens storlek beror på intygets/utlåtandets natur.

13,40 € /vårddag

För anstaltsrehabilitering av handikappad patient uppbärs
avgift.

För läkarintyg som gäller vården uppbär hälsostationerna
inga avgifter.

Till vården hörande hjälpmedel, utprovning av dem samt
utbyte och service vid behov är avgiftsfria (undantag:
behovet förorsakas av skada/ yrkessjukdom som ersätts
med stöd av lagarna om olycksfallsförsäkring, lagen om
skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen,
patientskadelagen).

Gynekologisk
cellprovsundersökning,
screening

Avgiftsfri

Mammografi, screening

Avgiftsfri

Avgifter för långvarig
anstaltsvård

Avgiften är 85 % av den vårdtagandes
nettomånadsinkomst. Då den make som har högre
inkomster tas in för långvård, är avgiften 42,5 % av
makarnas sammanlagda nettoinkomster. Då den make
som har lägre inkomster tas in för långvård, är vårdavgiften
85 % av dennas nettoinkomster. Efter boendekostnaderna
skall maken för sin utkomst alltid ha kvar ett belopp som
motsvarar full folkpension.
Patienten skall alltid få behålla minst 108 € i månaden att
själv förfoga över. Vissa inkomster beaktas inte vid
fastställandet av avgiften.

Vaccination

Avgifter uppbärs inte för
vaccinationer som ingår i det
allmänna vaccinationsprogrammet.

Badservice

7,30 € /gång

Vård av smittsamma
sjukdomar

Vården av allmänfarliga smittsamma
sjukdomar och de mediciner som
behövs är avgiftsfria. Medicinerna för
anmälningspliktiga smittsamma
sjukdomar är avgiftsfria.

Grundavgift för tandvård
- besök hos tandhygienist
- besök hos tandläkare
8,10 € /besök
- besök hos
10,40 € /besök
specialtandläkare
15,20 € /besök

Uppbärs inte av personer under 18 år.

Undersökning av mun
och tänder
- begränsad
undersökning
- grundundersökning
- omfattande
undersökning

Uppbärs inte av personer under 18 år.
6,70 €
15,00 €
29,80 €

Tandvårdsavgifter

Uppbärs inte av personer under 18 år.

- preventiv vård
- bedövning
- röntgenbild
- fyllning av tand
- avlägsnande av
tandsten
- borttagning av tand

6,70 €
6,70 €
6,70 – 15,00 €
15,00 – 43,60 €
6,70 – 43,60 €

Avgift för reserverad tid
som inte annullerats

40.30 €

1)

15,00 – 29,80 €

- märkta avgifter räknas med i avgiftstaket (683 €).
www.hel.fi/sote/avgifter

Avgiften för ett outnyttjat besök som inte avbokas är 40,30
€. Avgiften uppbärs av personer som fyllt 15 år.
Avbokningen ska göras senast dagen före kl. 12.
Ifall kunden blir sjuk under veckoslutet när vårdenheten är
stängd kan avbokningen göras måndag morgon kl. 8-9.

