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KAPITEL 7 

 

VÅRD OCH OMSORG 

 
 

 

Det här kapitlet handlar om avgifter och högkostnadsskydd 

för sjukvård, tandvård och läkemedel, samt om vaccinationer, 

anhörigstöd, personlig assistans, rehabilitering, hemsjukvård 

och vård i livets slutskede. 
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VAD KOSTAR VÅRDEN? 
Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvården. Priset vad du som enskild 

patient betalar för hälso- och sjukvård beslutas oftast av respektive region, och 

varierar därför från region till region. 

 Vissa medicinska behandlingar och terapier har riksdagen och Social-

styrelsen beslutat ska vara kostnadsfria för den enskilde patienten. Här 

berättar vi vilka det gäller. Vi tar också upp hur högkostnadsskydden för 

öppenvård, tandvård och läkemedel beräknas. 

 Till sist de viktiga frågorna som handlar om rehabilitering, stöd för 

anhöriga, hemsjukvård och vård i livets slutskede. 

 

Viss hälso- och sjukvård kostar ingenting. Här är några exempel. 

• Screening med mammografi för bröstcancer är avgiftsfri i åldersgruppen 

 40 – 74 år. 

• Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i åldersgruppen 23 – 64 år. 

• Den som är 85 år eller äldre betalar ingen avgift vid besök på vårdcentral 

 och mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmot-

 tagning. 

 

OBS! Ibland kan remiss behövas för specialiserad öppenvård, kontrollera vad 

som gäller. 

 

PATIENTAVGIFTER 

•  När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift på högst 100 kronor. 

• Det här gäller för öppenvården och för privata vårdgivare som har avtal 

med en region. 

• Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får  vården. 

• Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller 

helikopter. 

• Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och 

sjukvården har andra avgifter. 
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OLIKA HÖGKOSTNADSSKYDD 
 

• ÖPPENVÅRD 

Det finns en begränsning i hur mycket du behöver betala för besök i 

öppenvården under ett år. Det kallas högkostnadsskydd. 

 

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1150 kronor för 

besök i öppenvården under en period på tolv månader. Öppenvård är all vård 

som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök 

hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en 

specialistläkare. 

 Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än 

där du bor. 

 Tolvmånadsperioden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under 

året det görs. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om 

får du ett så kallat frikort. 

 Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den 

perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du 

betala igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet 

nästa gång. 

 Det varierar mellan regioner hur frikortet ser ut. Det kan vara ett kort som 

du ska ta med dig när du söker vård. Frikortet kan också vara helt elektroniskt 

och då behöver du inget fysiskt kort. 

 Det finns även ett högkostnadsskydd för läkemedel som omfattas av 

läkemedelsförmånen och som skrivs ut av läkare, sjuksköterskor eller annan 

behörig personal i vården. 

 Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel 

som bestäms av regionerna. Reglerna kan alltså variera mellan olika regioner. 

 Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för vaccinationer, intyg och 

hälsoundersökningar. 

KÄLLA: 1177 VÅRDGUIDEN 

 

 

• TANDVÅRD 

Inom tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnads-

skydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden 

själv. 
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Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodo-

havande hos Försäkringskassan. Från och med det år du fyller 30 till och med 

det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. 

 Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år. 

 För att du ska kunna använda tandvårdsbidraget måste du gå till en 

tandläkare eller en tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårds-

stödet. De flesta är det. 

 Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till din tandläkare eller 

tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala 

en del av kostnaden. 

 Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller 

en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. 

LÄS MER på forsakringskassan.se 

 

HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR TANDVÅRD 

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt 

statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om 

de är lägre. 

 

Sedan får du ersättning för: 

• 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor. 

• 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor. 

 

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger 

rätt till statligt tandvårdsstöd, det vill säga undersökningar och olika slags 

behandlingar. I referenspriset ingår också kostnader för material. 

 Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan 

får sätta sina priser själv. Om de tar ett högre pris än referenspriset för en 

åtgärd måste du betala det själv. 

 Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som 

görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt 

högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska 

börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför 

en större behandling. 

 Om du använder ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag för att 

betala en del av dina tandvårdskostnader dras bidraget av innan högkostnads-

skyddet beräknas. 
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 För vissa behandlingar kan du bara få ersättning som motsvarar en 

lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att laga tanden. På 

samma sätt får du för vissa behandlingar bara ersättning för en bro, även om 

du väljer implantat i stället för en bro. Tandläkaren ska upplysa dig om vad som 

gäller i varje enskilt fall. 

 För att du ska få ersättning genom högkostnadsskyddet måste du gå till en 

tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. 

Du behöver inte ansöka om ersättningen, utan din tandläkare eller tandvårds-

hygienist drar av den från din räkning. 

 Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist 

tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg 

få en prisuppgift på behandlingen. Om du behöver behandlas vid mer än ett 

tillfälle ska du få en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlings-

kostnaden. 

KÄLLA: FÖRSÄKRINGSKASSAN 

 

TANDPRISKOLLEN 

Tandvårdsmottagningar sätter själva priset för sina behandlingar och åtgärder. 

För att få bättre överblick och kunna jämföra priser finns Tandpriskollen. Det är 

en digital prisjämförelsetjänst av den statliga myndigheten Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) 

 Alla behandlingar och åtgärder som visas i tjänsten är sådana som 

omfattas av det statliga tandvårdsstödet. 

 

KLAGA HÄR 

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd 

eller har frågor kring avgifter som du har betalat. 

 

 

LÄKEMEDEL 
Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 359 kronor under en 

period på ett år räknat från det första köpet. Detta år kallas en högkostnads-

period. 

 

När du har betalat 2 350 kronor behöver du inte betala mer under resten av 

högkostnadsperioden. När högkostnadsperioden tar slut börjar du om med en 

ny period vid nästa inköp. 
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Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som du får på recept. Det gäller även 

för förbrukningsartiklar som du får på ett så kallat hjälpmedelskort. 

 Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet. 

 För de flesta läkemedel betalar du en så kallad egenavgift varje gång du 

hämtar ut på recept tills du kommit upp till 2 350 kronor. 

 För en del läkemedel betalar du ingen avgift, till exempel insulin om du har 

diabetes. Sjukdomar som lyder under smittskyddslagen, till exempel virushäm-

mande läkemedel mot hiv, är också gratis. 

  Förbrukningsartiklar som sprutor och stickor för blodsockermätning är 

också avgiftsfria. 

KÄLLA.: 1177 VÅRDGUIDEN 

 

 

FRIA VACCINATIONER – IBLAND 
De flesta regioner ger avgiftsfri vaccination mot influensa för seniorer. Men i 

en del regioner får du själv betala för influensaspruta, trots att den natíonella 

rekommendationen är avgiftsfri vaccinering för bland annat alla som är 65 år 

eller äldre. 

 

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom 

luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. 

 Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. I regel släpps 

influensavaccinet i november varje år. Du som senior kan vända dig till en 

vårdcentral för att vaccinera dig. En del apotek kan också ge vaccin. 

 

 Vaccination mot pneumokocker 

När det gäller pneumokockvaccin är det vanligt att regionerna tar betalt för 

det. 

 Pneumokockbakterier är vanlig orsak till infektioner med bakterier. 

Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion. 

Vaccin mot pneumokocker rekommenderas bland annat för dem som är 65 år 

eller äldre. 

 Det finns flera sorters pneumokockvaccin. Normalt ska personer över 65 

år ha en dos av det som kallas PPV23 (Pneumovax) och kan då ta en ny dos 

tidigast om fem år. 
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 Personer som är över 65 år och dessutom tillhör en riskgrupp bör 

vaccinera om sig efter fem år. 

 Den som har allvarliga kroniska sjukdomar bör dessutom vaccinera sig 

med två olika vaccin, först PVC13 och någon månad senare med PPV23. Rådgör 

med din läkare. 

KÄLLA: SENIOREN.SE 

 

 

SJUK UTOMLANDS 
Om du ska resa till länder i Europa ska du beställa ett EU-kort innan avresan. 

Då får du den vård du behöver på plats om olyckan skulle vara framme. 

 

Eu-kortet ger dig rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land, Schweiz 

eller Storbritannien. 

 Kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som inte kan vänta tills du 

kommer tillbaka till Sverige. Det gäller endast sådan sjuk- och tandvård som är 

anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. 

 Med vård som inte kan vänta till du kommer tillbaka till Sverige menas inte 

bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. 

 I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller. 

 Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvård som de som 

bor i landet du besöker. Därför betalar du alltså patientavgift om det finns en 

sådan. I vissa länder måste du först betala hela vårdkostnaden själv och sedan 

begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan. 

 EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel 

ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring. Inom 

Norden finns det ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra utgifter för 

hemresor. 

 För resor inom Norden behövs inte EU-kortet. Då räcker det att visa id-

handling och uppge din bostadsadress. 

 Beställ EU-kortet kostnadsfritt direkt på Försäkringskassans webbplats 

forsakringskassan.se 

 Kortet skickas efter ca tio dagar till din folkbokföringsadress. Eller ring 

Försäkringskassans självhjälpstelefon 020-524 524. 

KÄLLA: FÖRSÄKRINGSKASSAN 
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STÖD FÖR ANHÖRIGA 
Anhörigstöd är till för den som vårdar eller stöder en närstående. Kommunen 

ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Du ansöker om hjälpen hos 

socialtjänsten. 

 

Du som vårdar eller stöder en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående 

kan till exempel vara sjuk under en längre tid och vara i behov av omsorg. 

 Med närstående menas till exempel en partner, ett barn eller nära 

släkting. Det kan också vara en nära vän eller granne. Du kan få stöd även om 

den som du vårdar inte bor tillsammans med dig. 

 

OLIKA FORMER AV STÖD 

Det skiljer sig åt mellan olika kommuner vilken typ av stöd du kan få. Här är 

några exempel: 

 

• En form av stöd är avlösning så att du som anhörig får vila. I stället bor 

 personen på till exempel ett särskilt boende eller ett äldreboende. 

• Det kan också handla om att den som du vårdar växlar mellan att bo 

 hemma och i särskilt boende. Då brukar det kallas växelvård. 

• Hemtjänsten kan ibland ta över vården en del av dygnet eller under några 

 dygn, så att du får tid till annat. 

• Dagverksamheter av olika slag kan vara en annan form av avlösning. 

• Du kan få råd och stöd från socialtjänsten, individuellt eller i grupp med 

 andra anhöriga. I en del kommuner finns en särskild anhörigkonsulent 

 eller anhörigstödjare som du kan kontakta. 

• Vissa kommuner erbjuder även andra typer av aktiviteter för anhöriga, till 

 exempel olika utbildningar, föreläsningar eller studiebesök. 

• På många håll finns också stödgrupper för dig som vårdar närstående med 

 exempelvis stroke, psykisk ohälsa, utvecklingsstörning eller demens. Där 

 kan du träffa andra i samma situation och dela med dig av dina 

 erfarenheter. 

 

ANDRA SOM GER STÖD 

Flera föreningar och organisationer arbetar också med att stödja anhöriga. 

Några exempel är Röda Korset, seniorföreningar och olika patientorga-

nisationer. 
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Anhörigas riksförbund stödjer anhöriga och anhörigvårdare på olika sätt. De 

driver bland annat Anhöriglinjen, dit du kan ringa och få stöd och vägledning 

(Se även kapitel 13. Stöd och hjälp). 

 

EKONOMISK ERSÄTTNING 

Som anhörig kan du ibland få ekonomisk ersättning för dina insatser. Om du 

måste avstå från ditt vanliga arbete kan du få ersättning för det. 

 Exempel på ersättningar som du kan ansöka om är omvårdnadsbidrag och 

närståendepenning. 

 Det finns också ersättningar som den person som behöver vård kan söka 

själv, till exempel merkostnadsersättning och assistansersättning. Oftast är det 

Försäkringskassan som står för ersättningen. 

 Kontakta din kommun om du vill ansöka om stöd. Många kommuner har 

en särskild person som arbetar med stöd till anhöriga. 

 Den personen kan till exempel kallas anhörigkonsulent, anhörigombud 

eller anhörigstödjare. 

 Det kan också finnas äldreombud eller patientombudsman som kan ge 

information. 

 I de flesta fall behöver socialnämnden först göra en utredning om vilka 

behov av stöd som finns innan de fattar ett beslut. Utredningen görs av en 

socialsekreterare på uppdrag av socialnämnden. 

 

KLAGA HÄR 

Kontakta den ansvariga förvaltningen inom kommunen om du inte är nöjd med 

anhörigstödet. Du kan också kontakta de politiskt ansvariga i socialnämnden.

 Om det finns en patientombudsman eller äldreombudsman kan du vända 

dig dit för att klaga på brister. 

 Om du inte är nöjd med ett formellt biståndsbeslut om hemtjänst eller 

särskilt boende för dig själv eller en närstående kan du överklaga detta hos 

förvaltningsrätten. 

KÄLLA: 1177 VÅRDGUIDEN 

 

 

HEMSJUKVÅRD 
Om du vill bo kvar hemma och har medicinska behov kan du få vård i hemmet. 
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 En sköterska kan då komma hem till dig för att till exempel ge ögon-

droppar, byta en kateter eller fylla på dosetter med medicin. Hemtjänsten kan 

också hjälpa dig att ta mediciner. 

 I vissa delar av landet har kommunen ansvaret för hemsjukvården, i andra 

är det regionen, oftast via vårdcentralen. 

 

 

VÅRD VID LIVETS SLUTSKEDE 
Vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård, innebär att sjukdomen inte 

längre kan bromsas. Syftet med vården blir i stället att lindra symtom. 

 Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom. 

 Livets slutskede kan innebära olika lång tid för olika personer. Det kan vara 

dagar, veckor eller månader. 

 Du kan också få palliativ vård när behandlingar för att bromsa sjukdomen 

har slutat att ger resultat eller för att du vill avstå sådan vård. 

 

Några exempel på hjälp och stöd: 

• Lindring eller förebyggande hjälp mot till exempel smärta, illamående eller 

 trötthet. 

• Stöd att hantera oro eller ångest, eller tankar om livet och döden. 

• Vägledning så att du kan ordna ekonomin och familjeförhållanden. 

• Hjälpmedel som kan underlätta vardagen. 

• Praktisk hjälp. 

• Hjälp av hemtjänsten att till exempel handla, laga mat eller att sköta din 

 hygien. 

• Närstående kan också få stöd på olika sätt, oavsett om de deltar eller inte i 

 vården och omsorgen om den som är sjuk. (Se avsnitt Stöd för anhöriga) 

 

Här kan du få palliativ vård: 

• I hemmet. 

• På ett hospice, en palliativ klinik eller vårdavdelning där du kan få vård 

 dygnet runt. 

• Kommunalt omsorgsboende. 

• Sjukhus. Du får oftast ett eget rum. Närstående får delta i vården så 

 mycket som du och de önskar. 
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• Det kan finnas avlastningsplatser på palliativa avdelningar, hospice, 

 omsorgsboenden eller sjukhus. Då kan du växla mellan vården där och i 

 hemmet. 

 

 

GERIATRISKA KLINIKER OCH AVDELNINGAR 
Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som 

uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och 

rehabilitering. 

 

Geriatrik är vård vid sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Ju äldre vi blir, 

desto mer ökar risken för att vi ska drabbas av sjukdomar som till exempel 

hjärtsvikt, stroke eller benskörhet. 

 Kroppens egen förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar 

minskar. Det är ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor. 

Det kallas för åldersskörhet. 

 För att komma till en geriatrisk mottagning behöver du i regel en remiss. 

Vänd dig därför alltid först till din vårdcentral eller husläkare, de hjälper dig 

med en första bedömning och hänvisar dig dit om det anses behövas. 

 Behöver du vård dygnet runt kan du läggas in på en geriatrisk sjukhus-

avdelning. Din husläkare, ambulanspersonal eller akutmottagning kan se till att 

du läggs in akut om det är nödvändigt. Sjukhusens vårdavdelningar kan hänvisa 

dig för eventuell uppföljning och rehabilitering. 

 Inom geriatriken utförs de flesta utredningar och behandlingar av 

minnessjukdomar. Läkaren på vårdcentralen gör en första minnesutredning och 

om läkaren bedömer att du behöver fortsatt utredning skickas remiss till en 

minnesmottagning eller en geriatrisk klinik. 
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ÄLDREVÅRDSCENTRALER, ÄVC 
På samma sätt som de finns barnavårdscentraler, BVC, för barn borde det 

finnas äldrevårdscentraler, ÄVC, för äldre, anser bland annat SPF Seniorerna. 

 

I några regioner i landet finns nu äldrevårdsmottagningar, bland annat i Skåne 

och i Stockholm. 

En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral kan jämföras med en 

vårdcentral men är särskilt anpassad för dem som är äldre än 75 år. 

På äldrevårdsmottagning finns bland annat möjlighet till hembesök, och 

sjuksköterskor med specialistkompetens för äldre. Här erbjuds även särskilda 

hälsoinriktade insatser. Särskilt fokus läggs på läkemedelsgenomgångar, psykisk 

ohälsa och kostvanor. 

 

 

PERSONLIG ASSISTANS 
Det är framför allt personer under 65 år med funktionsnedsättning som kan 

söka ersättning för personlig assistans. 

 

GERIATRIK OCH GERONTOLOGI 
Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta område benämns 

geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Den 

viktigaste patientgruppen för en geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast 

kroniska sjukdomar. 

 

Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, 

sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är 

den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. 

KÄLLA: WIKIPEDIA 
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Personlig assistans är en stödinsats vid varaktig funktionsnedsättning. Det 

innebär att man kan få ekonomiskt stöd för kostnader för personliga 

assistenter eller att kommunen tilldelar en eller flera personliga assistenter. 

Antalet timmar assistans som beviljas per vecka prövas från fall till fall 

beroende av behov. Den som beviljas prövas från fall till fall beroende av 

behov. Den som beviljas assistans behöver inte betala något själv, oavsett 

antalet timmar. 

Ansökan kan göras upp till 65 års ålder. Före 65 års ålder kan du också 

ansöka om utökning av antalet timmar per vecka vid ökat behov. Efter att du 

fyllt 65 kan redan beviljad assistans behållas, men mängden assistans kan ínte 

utökas. 

Att funktionsnedsättningen är varaktig är en medicinsk bedömning. Det 

innebär att funktionshindret ska vara livslångt eller finnas under mycket lång 

tid. Det finns ingen exakt definition i lagen på vad mycket lång tid är, mer änatt 

det inte ska vara tillfälligt eller av övergående natur. 

Ansvaret för personlig assistans ligger i första hand hos kommunen. Om 

det finns ett behov av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka övergår 

betalningsansvaret på assistans från kommunen till Försäkringskassan. 

Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning och står för den 

kostnaden. 

LÄS MER HÄR: REHABVALET.SE 

 

 

REHABILITERING EFTER 65 
På geriatriska kliniker finns specialistkompetens om vård och omvårdnad för 

äldre. Många geriatriska kliniker erbjuder också teambaserad rehabilitering för 

patienter med stroke eller annan neurologisk sjukdom, till exempel MS 

(multipel skleros), Parkinson, epilepsi, ALS, post polio, hjärntumör, dystoni och 

hjärnskador efter olyckor. 

KÄLLA. REHABVALET.SE 

 


