
Avgifter för Hälso- och sjukvårdsinsatser 
 
Insatser fördelas i vårdplanen till en HSL-enhet alternativt till en enhet inom vård- och 
omsorg, dvs. till omvårdnadspersonalen. I och med att man fördelar insatsen så registreras 
även uppgifterna i den del av treserva som utgör debitering.  
Varje månad faktureras patienterna för den sammanlagda tiden som de fått HSL-insatser. 
På fakturan anges varje HSL-insats med en rad, där även tidsperioden för insatsen står. 
Insatsens innehåll framgår inte av fakturan.  
 
Personer med flera olika HSL-insatser kan få en faktura på flera sidor och det är då svårt att 
förstå vad man betalar för och patienten kan därför inte heller räkna ut om fakturan är korrekt. 
 
Avgiftshandläggare Annika Åhberg får därför samtal från patienter, anhöriga och god man när 
det finns frågor. Ibland måste hon hänvisa vidare till sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast som mer i detalj kan redogöra för vilka insatser som varit och är aktuella. 
 

Läs faktura 
För att läsa fakturan som man får frågor om gör man följande: 

1. stå på skrivbordet 
2. Markera namnet på patienten i trädet 
3. Gå via Genvägar i menyn, markera debitering, direktval  och klicka på faktura  

 
 
4. Välj debiteringsperiod. Får ni förfrågan om fakturan i januari så är det utförda 

insatser i december månad som fakturan handlar om. Välj därför period december 
och årtal  



 
5. Klicka på knappen med en skrivare. Eftersom du markerat namnet på patienten i 

trädet på skrivbordet behöver du inte använda ”sök person” i denna ruta. 
6. Fakturan visas och kan vid behov skrivas ut. 

 

 
 

 
I exemplet ovan kan man se att patienten har fått en faktura på HSL-insats som pågått under 
perioden 2010-12-01 till 2010-12-31. 
För att se vilka insatser som pågått under angiven tidsperiod och hur mycket tid det handlar 
om får man lämna fakturabilden och övergå till vårdåtagandet och öppna bilden för respektive 
beslut. 

 

Översikt insatser 
För att få en översikt över pågående och avslutade insatser gör så här: 

1. Dubbelklicka på vårdåtagandet 
2. I nedre delen av fönstret finns pågående beslut, markera ett beslut i taget ock klicka på 

Välj! 



 
 
3. Insatserna under valt beslut visas nu i fönstret och det framgår då av varje beslut om 

det är en pågående insats eller om insatsen är avslutad. 
I exemplet nedan finns 2 pågående insatser. 

 
 
4. Datum, tid och frekvens på en insats kan även visas i ytterligare ett fönster, kallad 

”Åtgärdsfönster”. Du markerar insatsen och klickar på Välj för att komma till detta 
fönster 

 

Vad ska meddelas avgiftshandläggare 
Följande uppgifter måste meddelas till avgiftshandläggare Annika Åhberg. 

• Avslutas insatser tillbaka i tiden så att avslutande datum hamnar på föregående 
månad eller tidigare. Meddela då aktuell insats, vilket beslut det var kopplat till 
och avslutningsdatum 

• Ska insatser utföras på patient från annan kommun, t.ex. då någon tillfälligt 
vistas i Tibro. I dessa ärenden ska avgiftshandläggaren informeras innan insatserna 



påbörjas eftersom faktureringsunderlag ska göras upp med hemkommunen före vi 
påbörjar några insatser. 

 
Kontaktuppgifter: 

⇒ Maila i groupwise annika.ahberg@tibro.se 
⇒ Via TRESERVA eller 
⇒ Via telefon: 8290 
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