Pleie og omsorg – egenbetalingssatser 2019
I henhold til forskriftene til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har Trysil kommune vedtatt
følgende betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester:

1. Vederlag for langtidsopphold på sykehjem
settes til det tillatte iht. § 3 i forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester. For tiden beregnes det 75 % av
inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp og 85 % av de inntekter
som overstiger grunnbeløpet.

2. Vederlag for korttidsopphold på institusjon
settes til det tillatte iht. § 4 i forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester:
Per døgn for korttidsopphold
Per døgn for det enkelte dag- eller nattopphold

165
85

3. Tekstiler
Pasienter ved institusjon som benytter seg av kommunens
nattundertøy belastes med for leie av tekstiler per uke:

22

4. Vederlag for praktisk bistand
for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til
det tillatte iht. forskrift om egenandeler for kommunale helse- og
omsorgstjenester.

210

5. Vederlag for praktisk bistand
Husstander med en samlet nettoinntekt før særfradrag over 2G
betaler følgende vederlag per time for praktisk bistand:
2-3G
3-4G
4-5G
Over 5G
Som beregningsgrunnlag legges sist fremlagte likning til grunn. Det
settes et utgiftstak per måned på:

258
258
258
258
2 195

6. Brukerbetalinger for mennesker med
utviklingshemming
Brukere med en samlet nettoinntekt før særfradrag over 2G som bor
i bolig med heldøgns tilsyn og pleie, betaler for tjenestene per time,
gradert etter husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag:
Under 2G
2-3G
3-4G
4-5G
Over 5G

210
434
864
1 297
1 728

7. Forbruksmateriell
Leie av vaskekluter, håndklær og sengetøy for beboere på
Østhagen per måned

114

8. Middag fra kjøkkenet på Trysil sykehjem
Middag – liten porsjon – kun ved kjøp i kantine
Middag – mellom porsjon – kun ved kjøp i kantine
Middag – stor porsjon – kun ved kjøp i kantine
Grøt
Dessert/suppe

58
74
89,50
32
27

9. Leie av trygghetstelefon per måned

361

10. Vederlag per dag på dagsenter for personer
med demens

180

