
 

 

 

 

 
 

Pleie- og omsorgstjenester 
Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt i henhold til Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester. I tillegg kommer lokale tilpasninger der det er anledning 
for dette.  
 
Vi følger til en hver tid gjeldende statlige satser. Satsene vil kunne bli endret i løpet 
av året i tråd med statlige føringer. Grunnlag for vurdering av betalingsevne 
(maksbeløp) er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag og 
ektefelle/samboer og eventuelt barn under 18 år, ved siste avlagte ligning.  
 

Hjemmetjenesten og praktisk bistand 

 

Tabell 1 Satser hjemmetjenesten 

 
 
Inntekten til den enkelte bruker danner grunnlag for prisen på hjemmetjenester og 

praktisk bistand. Satsene bygger på sentrale føringer for priser under 2 G som ikke 

kan endres av kommunen. Nye satser kommer i mai 2021. Folketrygdens grunnbeløp 

(G) utgjør fra 1. mai 2020 kr 101 351. Grunnbeløpet justeres årlig med virkning fra 

1. mai.  

Satsene er uavhengig av antall timer hjelp en mottar i måneden, med ett unntak. 

Dersom antall timer en mottar tjenester på i en måned blir så få at en kommer 

over selvkost pr. time i den måneden tjenesten leveres, vil bruker i stedet for full 

pris for tjenesten betale timepris ganger faktisk antall timer.  

Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, 

tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av 

timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.  

Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å 
dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. 
  

Tjenester

Pris 2020 

kr/mnd

Pris 2021 

kr/mnd

Prisendring 

kr

Prisendring 

%

Inntekt under 2 G 210 210 0 0,0 %

Inntekt mellom 2 og 3 G 825 847 22 2,6 %

Inntekt mellom 3 og 4 G 1 330 1 366 36 2,6 %

Inntekt mellom 4 og 5 G 1 805 1 854 49 2,6 %

Inntekt over 5 G 2 370 2 434 64 2,6 %
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Matombringing 

Dette er en abonnementsordning hvor brukeren betaler for antall middager som er 
bestilt per måned.  

 
Tabell 2 Satser matombringing 

 
I prisen på matombringing inngår blant annet reelle utgifter til råvarer, pakkeutstyr 
og transport. Strøm og arbeidskostnader inngår ikke. 
 

Trygghetsalarm 

 

Tabell 3 Satser trygghetsalarm 

 

Transport dagsenter/dagopphold 

Prisen for transport til og fra dagsenter/dagopphold baserer seg på husstandens 
inntekt.  

 
Tabell 4 Satser transport 

 
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør fra 1. mai 2020 kr 101 351. Grunnbeløpet 
justeres årlig med virkning fra 1. mai. 
 

  

Tjenester

Pris 2020   

kr  

Pris 2021 

kr/mnd

Prisendring 

kr

Prisendring %

Matombringing, pr. porsjon 88 92 4 4 %

Tjenester

Pris 2020 

kr/mnd.

Pris 2021 

kr/mnd

Prisendring 

kr

Prisendring %

Leie av trygghetsalarm 370 380 10 2,63 %

Oppstartsgebyr trygghetsalarm 1500

Tjeneste
Pris 2020 

kr/mnd

Pris 2021 

kr/mnd

Prisendring 

kr

Prisendring 

%

Inntekt mellom 0 og 2 G 0 0 0 0 %

Inntekt mellom 2 og 4 G 67 69 2 3 %

Inntekt over 4 G 134 138 4 3 %
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Rehabilitering/korttidsopphold 

Egenandel ved korttidsopphold fastsatt i tråd med forskrift om egenandel for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenandelen for dag-/nattopphold ved bo- 
og aktivitetssentra fastsettes uavhengig av inntekt og endres i takt med sentrale 
forskrifter. 

 
Tabell 5 Satser rehabilitering/korttidsopphold (satsene fra staten oppdateres des 2020) 

 

Betaling for korttidsopphold i institusjon følger de til enhver tid anbefalte satser 
fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet. Avlastningsopphold er gratis. Prisene 
over er i tråd med rundskriv I-1/2020 om fribeløp og egenandeler for kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Prisene endres årlig i tråd med sentrale føringer så snart 
disse er kjent.  
 

Langtidsopphold i institusjon 

Vederlag for langtidsopphold følger forskrift om vederlag for opphold i institusjon 
mv. FOR-2011-12-16-1349 Sist endret FOR-2020-09-30-1927. 
 
Med hjemmel i forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester 
fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 % av brukerens 
inntekt, fratrukket et fribeløp pr. år på kr 8 700, der inntekten ikke overstiger 
folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales 
inntil 85 %. For pasienter som kommer på tomannsrom uten å ønske det gis det et 
fribeløp på kr 41 600 pr. år. (2020 tall, oppdateres på våren) 
 

Vaksinering ved Lunner Helsestasjon 

Vaksiner 

Pris    
2020       

kr 

Pris    
2021       

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste 
(Boostrix – Polio) - Revaksinering inkl.         

Konsultasjon for å ta vaksine 516 534 18 3,4 % 
Tabell 6 Vaksinering 

Barnevaksiner er gratis 
 
Vaksine gis kun sammen med Konsultasjon, total pris er kr 534. 

Tjenester

Pris 2020 

kr 

Pris 2021 

kr 

Pris-endring   

kr

Pris-

endring %

Kortidsopphold, pr. døgn 170 170 0 0 %

Dagoppholde 90 90 0 0 %

Avlastningsopphold, pr. døgn 0 0 0 0 %


