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Patientavgifter för hjälpmedel – från årsskiftet 2023 
 

Den 1 januari 2023 införs i Dalarna nya patientavgifter för hjälpmedel kopplat till ett 

högkostnadsskydd. Avgifterna och högkostnadsskyddet gäller inom både kommun och region. 

Hösten 2019 fick Dalarnas Hjälpmedelscenter i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att genomföra en 
översyn av patientavgifter för hjälpmedel (nedan kallat ”hjälpmedelsavgifter”) och särskilt utreda 
möjligheten till högkostnadsskydd.  
Översynen gällde de hjälpmedel som hanteras av Dalarnas Hjälpmedelscenter och som är 
avgiftsbelagda i samband med utprovning. Det gäller alltså inte de hjälpmedel som sedan tidigare är 
avgiftsfria för patient, de hjälpmedel som är belagda med en egenavgift eller hjälpmedel för vilka 
patienten får bidrag, s.k. Fritt val. 
Målsättningen med översynen var att patientavgifterna för hjälpmedel ska vara jämlika, lätta att 
förstå och administrera samt kostnadnytta effektiva för individ och samhälle.  
I månadsskiftet september/oktober 2022 gavs klartecken att påbörja implementeringsprocessen 

av det nya förslaget då regionfullmäktige och samtliga kommuner beslutat för förslaget med 

målsättningen att avgifterna ska börja gälla från och med den 1 januari 2023. 

Vi reserverar oss för eventuell felskrivningar i dokumentet samt att ändringar kan ha skett efter att 

sammanställningen gjorts, november 2022. 

Observera att för de flesta hjälpmedelsgrupper kan avgifter för tillbehör och förbrukningsartiklar 

tillkomma för patienten. Respektive sortimentsgrupp ansvarar för att ta fram aktuella riktlinjer som 

beslutas av Hjälpmedelsnämnden. Hjälpmedelsnämnden beslutar också vilka hjälpmedel som är 

förskrivningsbara och vilka som ska bekostas av patienten själv. 

Se även https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/: 

Riktlinjer & Sortimentsöversikter 

Hjälpmedelsområden – Hår  

Hjälpmedelsområden - Kontinens  

 

Sammanställning hjälpmedelsavgifter Dalarna 

Nedanstående sammanställning utgår från de förskrivningsbara hjälpmedlen som hanteras av 

Dalarnas Hjälpmedelscenter och gäller vid förskrivning till personer 20 år eller äldre, om inget annat 

anges. Sammanställningen är inte komplett och specificerar inte avgifterna för varje hjälpmedel eller 

hjälpmedelsgrupp. Urvalet baseras på den kartläggning som genomförts i projektet samt på de 

frågeställningar som inkommit under översynens gång. Sammanställningen kan komma att utökas 

om frågor uppkommer om specifika hjälpmedel/hjälpmedelsgrupper. 

 

 

 

 

 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/sortimentsgruppen/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/har/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/kontinens/
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Hjälpmedel 
 

Patientavgift 

APAP/CPAP 
 

250 kr hjälpmedelsavgift. Mask ingår vid uthämtning. 
Avgifter för tillbehör och förbrukningsartiklar 
tillkommer. 
 

- Övriga personliga medicinska hjälpmedel 
 

Ingen avgift för patienten 

Behandlings- och träningshjälpmedel 
 

250 kr hjälpmedelsavgift 

Cyklar 3-hjulig cykel; person över 16 år betalar i egenavgift 
15 % av basbeloppet och äger sedan cykeln själv. 
3-hjuliga par- och tandemcyklar; en årlig egenavgift 
på 3 % av basbeloppet. 
Barn och ungdomar under 16 år betalar en 
engångsavgift (3 % av basbeloppet) per cykel. 
 

Förflyttningshjälpmedel inklusive rullstolar, 
manuella och eldrivna 
 

250 kr hjälpmedelsavgift 

Hjälpmedel för urinblåsa/tarm 
 

Ingen avgift för patienten 

Hygienhjälpmedel 250 kr hjälpmedelsavgift 
 

Hårersättning 
 

Grupp A (håravfall vid medicinsk behandling). Bidrag 
4 000 kr/6 månader x 2 utprovning och 
tillhandahållande av peruk 
Grupp B (håravfall sjukdom eller skada/olycksfall) 
bidrag 8000 kr/12 månaders period 
 

Hörapparater 
 

250 kr hjälpmedelsavgift/förskrivning, oavsett om en 
eller två hörapparater krävs för patientens behov. 
 

- Övriga hörhjälpmedel 
 

250 kr hjälpmedelsavgift 

Kognitiva hjälpmedel 
 

250 kr hjälpmedelsavgift 

Kommunikationshjälpmedel 
 

250 kr hjälpmedelsavgift 

Ortopedtekniska hjälpmedel 
 

Skor: Engångsavgift >16 år 800 kr, 
          >16 år 400 kr. 
Övriga hjälpmedel: 20 år och äldre: 250 kr 
hjälpmedelsavgift 
 

Synhjälpmedel 
 

250 kr hjälpmedelsavgift 

TENS  Utlåning av stimulator är tidsbegränsat till max tre 
månader (max 6 mån i vissa fall). Om 
patienten/brukaren har god effekt av fortsatt TENS-
behandling kan patienten/brukaren erbjudas att köpa 
utprovad stimulator för fortsatt egenvård. Patienten 
betalar ett schablonbelopp à 1000 kr 
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Önskemål om förtydliganden avseende hjälpmedelsavgifter 

 
Frågeställning Här finns information 

 

Förtydligande angående LSS- och 
psykiatriboenden samt palliativ vård 
 
Förtydligande gällande hur 
egenansvarsprodukter ska hanteras 
inom särskilda boendeformer. 
 

PACT ePub (regiondalarna.se) 
Se beslut i Hjälpmedelsnämnden 2015-09-10 samt 2016-05-26  
(OBS! Två beslut angående LSS-/Psykiatriboenden. Det sista är den 
rekommendation som Hjälpmedelsnämnden slutligen beslutat om.) 

Landstingets 
hjälpmedelsavgiftsfrågor och svar 
behöver uppdateras 
 
Debitering av hjm  
 
Förtydligande av kostnader för 
medicinska behandlingshjm   
 
Förtydligande av kostnader för 
egenansvarsprodukter 
 
Ett förtydligande gällande 
förskrivning och debitering av 
hjälpmedel efter vistelse i 
slutenvården krävs. 
 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-
valfard/regionala-samverkansdokument/rehab-hab-hjalpmedel/  
 
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/avtal-och-
tjanstekatalog/kostnadsansvar/  
 
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/avtal-och-
tjanstekatalog/avgifter-och-kostnader/  
 
 
   
 

Förskrivningsprocessen behöver 
förtydligas  

Senaste version av HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om 
användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården; - 
Socialstyrelsen 
 
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsproces
sen/  
 
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-
valfard/regionala-samverkansdokument/rehab-hab-hjalpmedel/  
 

Barn och personer över 85 år 
debiteras inte i Regionen men i 
kommunen vilket uppfattas ojämlikt. 
Oklart hur det förhåller sig juridiskt.  
 

Se Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 17 kap. Avgifter.  
Regionen får inte ta ut avgifter för besök och förbrukningsartiklar av 
personer 85+, men det står inget om hjälpmedelsavgifter. Ingen 
motsvarande skrivning finns under kommunernas avgifter. 
Avgifter för barn och unga bedöms vara regionens/kommunens eget 
beslut. 
 

Önskar inkludera i utredningen 
utvecklingen av hjälpmedel kopplat 
till digitalisering, kognitiva hjm 

Kognitiva hjälpmedel behandlas som övriga hjälpmedel. För s.k. 
välfärdsteknik, se exempelvis:  
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomrade
n/fjarrtillsyn/  
Om välfärdsteknik | Välfärdsteknik | SKR 
 

Idag är avgiften på SÄBO 50 
kr/månad. En engångsavgift på 250 
kr kan uppfattas som en markant 
höjning 

Den abonnemangsavgift på 50 kr för hjälpmedel som vissa 
kommuner har infört på särskilda boenden, enligt tidigare beslut i 
Hjälpmedelsnämnden, berörs inte. Den blir kvar som tidigare i de 
kommuner där man valt den taxan. 

 

https://polpublikationer.regiondalarna.se/AllaDatum.aspx?styrelse=129
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/regionala-samverkansdokument/rehab-hab-hjalpmedel/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/regionala-samverkansdokument/rehab-hab-hjalpmedel/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/avtal-och-tjanstekatalog/kostnadsansvar/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/avtal-och-tjanstekatalog/kostnadsansvar/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/avtal-och-tjanstekatalog/avgifter-och-kostnader/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/avtal-och-tjanstekatalog/avgifter-och-kostnader/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202152-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202152-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202152-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/regionala-samverkansdokument/rehab-hab-hjalpmedel/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/regionala-samverkansdokument/rehab-hab-hjalpmedel/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/fjarrtillsyn/
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/hjalpmedelsomraden/fjarrtillsyn/
https://skr.se/valfardsteknik/omvalfardsteknik.64361.html

