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År 2022 höjs såväl avgifterna som förmånerna inom hälso- och sjukvården 
 

Flera olika ändringar i social- och hälsovården trädde i kraft vid årsskiftet. Vilka är de största 

förändringarna detta år för den som lever med en sjukdom? 

 

Förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjdes i början av året med 2,1 %. 

Minimibeloppen av bland annat sjukdagpenning och rehabiliteringspenning samt 

handikappbidragen har höjts.  

 

Från början av detta år inräknas fler avgifter än tidigare i det årliga avgiftstaket för hälso- och 

sjukvård, bland annat avgifter för mun- och tandvård och tillfällig hemsjukvård. Avgiftstaket är 

692 euro. När avgiftstaket har nåtts, är de avgifter som räknas in i avgiftstaket i regel avgiftsfria 

för klienten till utgången av kalenderåret.  

 

Hälsovårdsavgiften för studerande är 35,80 euro per termin. Avgiften är obligatorisk för alla 

närvaroanmälda högskolestuderande. 

 

I år är årssjälvrisken, det så kallade takbeloppet, för läkemedelskostnader är 592,16 euro. När 

årssjälvrisken är betald, betalar klienten under resten av året en självrisk på 2,50 för varje 

ersättningsgillt läkemedel. Ersättningsrätten och initialsjälvrisken på 50 euro förblir oförändrade. 

 

FPA ersätter avgifter för resor till hälso- och sjukvård enligt det billigaste färdsättet, vilket i regel 

är ett allmänt färdmedel. Den som använder taxi behöver ett intyg från hälso- och sjukvården. 

Sedan årets början finns det i varje landskap två serviceproducenter som ordnar de taxiresor som 

ersätts av FPA. För att få ersättning för sin resa, bör klienten beställa sin resa från någondera av 

dem. Då betalar klienten en självriskandel på högst 25 euro per enkelresa. 

 

I fortsättningen kan klienten även bland annat välja att få ett textmeddelande när en taxi har 

godkänt beställningen. I textmeddelandet står även chaufförens telefonnummer. Framöver 

kommer uppgifter om klientens långvariga rätt att använda taxi och uppgifter om hur 

årssjälvrisken på 300 euro uppfylls att förmedlas från FPA direkt till serviceproducenten. 

 

FPA fortsätter att ersätta kostnader för resor som görs för att ta coronavaccination till och med 

30.6.2022. Resor i samband med coronatestning ersätts också. FPA-ersättningen för coronatest 

som utförts inom den privata hälso- och sjukvården är 100 euro. 

 

Från och med detta år beviljar FPA inte längre rehabiliteringspenning för den tid en person deltar 

i en anpassningsträningskurs som finansieras med vinstmedel från Veikkaus. Resekostnader i 

anslutning till dessa ersätts inte heller. 

 

En lagändring har genomförts för att förebygga långvarig arbetsoförmåga. FPA kommer 

framöver även att utreda rehabiliteringsbehovet när en person har fått sjukdagpenning i 150 och 

230 dagar. De tidigare kontrollpunkterna har endast infallit vid 30, 60 och 90 sjukdagar.  

 

Mer information om ändringarna hittar du hos FPA samt social- och hälsovårdsministeriet och 

din egen kommun. 
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