EKONOMI OCH SJUKSKRIVNING

Ekonomi, sjukskrivning
och närståendepenning
Sjukdomar kan få sociala och ekonomiska konsekvenser, men det finns stöd och resurser att ta
hjälp av. En kurator kan ge vägledning och information i frågor om lagar, socialförsäkringar och
samhällets övriga resurser.

Sjukresor
På 1177.se finns information om vad som gäller för sjukresor. Sök på sjukresor.
På 1177.se under mina sidor kan du beställa resor och även se hur många kvarvarande resor
som finns inlagda.
Telefon för beställning av sjukresor är:
• Taxi
077-570 00 57
• Rullstolstaxi
077-670 01 67

Försäkringskassan
Försäkringskassan betalar ut stöd och ersättningar genom den allmänna sjukförsäkringen.
• Telefonnummer kundtjänst: 0771–524 524
• Webbsida: fk.se

Socialförvaltningen
Du som inte omfattas av den allmänna sjukförsäkringen kan kontakta socialförvaltningen i din
hemkommun. Där har du som har låg inkomst möjlighet att söka försörjningsstöd.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i
vårdavgifter. Avgifterna kan registreras på ett högkostnadskort. Om du når upp till
högkostnadsbeloppet inom ett år får du ett frikort för sjukvård. Det gäller ett år från det datum då
du gjorde ditt första registrerade vårdbesök. Högkostnadsskyddet och frikortet gäller även i
andra landsting.
Högkostnadsskydd (2017) finns för:

• Läkemedel: 2 200 kr/år.
• Sjukvård: 1 100 kr/år.
• Sjukresor: 1 400 kr/år.
När du ligger inne på en vårdavdelning på ett sjukhus kostar det 100 kr/vårddygn. Denna avgift
ingår inte i högkostnadsskyddet.

Närståendepenning
Närståendepenning är till för att göra det ekonomiskt möjligt att avstå från arbete och istället
vårda en närstående som är svårt sjuk. Närstående är den som har en nära relation till den som
är sjuk och behöver inte vara släkt eller familj. Med vård menas att vara nära och ge stöd och
ses som ett komplement till de insatser som sjukvården kan erbjuda. Närståendepenning kan
betalas ut i högst 100 dagar för den som vårdas. Dagarna kan tas ut som delar av eller hela
dagar. De kan tas ut i en följd eller då och då och kan fördelas på flera personer.
Ersättningsnivån är 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst. Ring Försäkringskassan på
0771–524 524, eller kontakta sjukhuskuratorn som kan berätta mer.
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1177 vårdguiden
På 1177 Vårdguiden går det att få mer information om hur ekonomin påverkas. Läs mer på
1177.se (använd sökordet ”ekonomiskt stöd”) eller ring telefonnummer 1177.

