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Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgift för
personer med missbruk som vårdas vid LVM-hem med
stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM);

SiSFS 2017:2

Utkom från trycket
den 14 december 2017

Beslutade den 6 december 2017.
Statens institutionsstyrelse föreskriver med stöd av 11 § andra stycket
förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
följande.
1 § I denna föreskrift ges bestämmelser om 2018 års vårdavgift vid
Statens institutionsstyrelses LVM-hem för personer med missbruk som
vårdas med stöd av 4 eller 13 § LVM.
2 § Avgift betalas från och med dagen för ankomst till institutionen
(intagningsdagen) till och med den dag vården enligt LVM upphör.
3 § Vid Statens institutionsstyrelses LVM-hem bedrivs vårdverksamhet (akut- och behandlingsverksamhet) för dem som anges i 1 §. Nedanstående avgift tas ut vid placering inom LVM-hem.
SiS-tjänst
Vårdverksamhet

Avgift per vårddygn
4 400 kr

4 § För vissa klienter, som har särskilda resursbehov, behövs extra
insatser. För sådana insatser kan Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten ingå avtal om förhöjd avgift. Avtalet ska vara skriftligt och
innehålla uppgift om de särskilda insatser för klienten som är aktuella.
Avtalet träffas i samband med placeringen eller så snart det är möjligt.
5 § Vid tillfällig vistelse utanför institutionen, som beslutats av institutionschefen, betalas full avgift. Full avgift betalas även om en klient som
är intagen vid en institution blir intagen på sjukhus.
Vid avvikning betalas full vårdavgift under åtta dagar efter dagen för
avvikningen.
När klienten är häktad eller är intagen på kriminalvårdsanstalt tas ingen
avgift ut.
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6 § Vid överflyttning mellan LVM-hem tar den avlämnande institutionen ut avgift för dagen för utskrivning. Mottagande institution tar ut avgift från och med dagen efter utskrivning från avlämnande institution.
7§

I vårdavgiften ingår följande:

•

Vård- och behandlingsåtgärder vid institutionen.

•

Inställelse till domstolsförhandlingar som har anknytning till
vården och till socialnämndens sammanträden samt överflyttningar
mellan institutioner inom Statens institutionsstyrelse.

•

Kostnaden för resor från institutionen till placering enligt 27 §
LVM eller återtagning från vård enligt 27 § LVM.

•

Egenavgiften för öppen hälso- och sjukvård till dess att högkostnadsskyddet träder in.

•

Akut tandvård.

•

Läkemedelskostnader till dess att högkostnadsskyddet träder in.

•

Transport i samband med tand- och sjukvård av akut karaktär när
transporten inte sker med ambulans eller polishandräckning.

•

Tolkkostnader i de fall tolkning krävs på institutionen eller när
institutionen i övrigt har ansvar, till exempel i samband med akut
tand- eller sjukvård.

8 § I vårdavgiften ingår inte fickpengar, resor till och från hemorten
i samband med in- och utskrivning, anhörigas resor, transport/transportkostnader av klientens tillhörigheter i samband med utskrivning eller efter utskrivning. Inte heller ingår avgift för sluten vård på sjukhus.
Finns särskilda skäl kan institutionschefen besluta att även annat ska
ingå som normalt inte ingår i vårdavgiften.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

KENT EHLIASSON
Urban Lindberg
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