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1.1.2020 
 
 
 
 

Beviljande av stöd för närståendevård och kriterierna för arvodesklass 
 

 

Vad är stöd för närståendevård? 
Med stöd för närståendevård avses i enlighet med lagen om närståendevård (937/2005) 

vårdarvode som betalas för vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person i 

hemförhållanden samt tjänster som fastställs i vård- och serviceplanen. 

 
Stödet för närståendevård omfattar främst de personer som behöver mest vård och vars 

funktionsförmåga och hälsa är så nedsatt att de för att kunna bo kvar hemma behöver fortgående 

personlig vård och omsorg. En förutsättning är att alternativet till att erhålla stödet är kommunens 

hemvårdstjänster eller anstaltsvård. 

 
Som stöd för närståendevård beviljas ett vårdarvode till närståendevårdaren och dessutom 

eventuellt tjänster som stöd för närståendevårdaren. Som tjänster kan beviljas i vård- och 

serviceplanen fastställda tilläggstjänster i anslutning till personlig vård och omsorg, i regel som 

servicesedlar. 

 
Närståendevård är alltid hjälp i anslutning till personlig vård och omsorg, inte enbart ärenden utanför 

hemmet och hushållsarbete. 

 
Stöd för närståendevård beviljas inte om övriga tjänster tryggar vården och omsorgen på ett bättre sätt 

än stödet för närståendevård.  

 
Den som ansöker om stödet har inte subjektiv rätt att erhålla stöd. Förmånen är tidsbunden och 

beviljandet grundar sig på kommunens prövning. 

 
När ett avtal om närståendevård ingås förbinder sig vårdaren till att meddela frånvaro och förändrade 

förhållanden. Förändringar meddelas till den handledare som sköter om frågor i anslutning till 

närståendevården eller till servicehandledaren. Stöd för närståendevård är inte en tjänst som erbjuds 

utomlands. Om vistelsen utomlands överstiger tre veckor avbryts betalningen. Om vistelsen utomlands 

överstiger tre månader sägs avtalet upp.   

 

Oberoende av uppsägningstiden upphör avtalet i slutet av den månad under vilken vården av 

vårdtagaren inte behövs på grund av förändrat hälsotillstånd. Avtalet upphör att gälla i slutet av den 

månad vårdtagaren flyttar bort från Åbo, överförs till anstaltsvård, boendeservice, vård dygnet runt, 

hemvårdens tjänster eller avlider. 

 
Avtalet om stöd för närståendevård kan hävas omedelbart om en fortsättning av avtalet riskerar 

vårdtagarens eller närståendevårdarens hälsa eller säkerhet. 
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Den vårdbehövande 

Stöd för närståendevård kan beviljas om vårdtagaren till följd av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, 

skada eller annan motsvarande orsak behöver daglig vård och omsorg som kan ordnas med hjälp 

av stöd för närståendevård. Den vårdbehövandes hem, i fråga om sanitära och andra 

omständigheter lämpar sig för den vård som ges där. 

 
Den vårdbehövande personens hemort ska vara Åbo. 

 
Närståendevårdare 

Med närståendevårdare avses den vårdbehövandes anhöriga eller närstående som har ingått ett avtal 
om stöd för närståendevård. 

 
Närståendevårdaren ska vara minst 18 år. Närståendevårdarens hälsa och funktionsförmåga ska 

uppfylla de krav som har fastställts i 3 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005), för att han eller 

hon ska klara av helhetsansvaret för den vårdbehövande samt kunna säkerställa en vederbörlig och 

säker vård. Vårdarens förutsättningar för vårdarbetet kan vid behov utvärderas med hjälp av olika 

mätare av funktionsförmågan. 

 
Vid beviljandet av stöd för närståendevård utvärderas om vården är i den vårdbehövandes intresse 

och man tar hänsyn till den vårdbehövandes åsikter. 

 
Om vårdaren inte uppfyller de kriterier som ställs för närståendevården kan den 

vårdbehövandes välbefinnande tryggas med ändamålsenliga social- och hälsovårdstjänster i 

stället för med stöd för närståendevård. 

 
Närståendevårdaren bor i samma hushåll som den vårdbehövande eller bor tillräckligt nära för att den 

dagliga vården och omsorgen ska kunna genomföras. 

 
Arvodesklasser 

Det vårdarvode som betalas till vårdaren fastställs enligt hur bindande och krävande vården är. 

Arvodesklasserna är tre. Behovet av vård och omsorg utreds individuellt från fall till fall. Vårdarvodet 

justeras enligt kalenderår enligt löneindex. 

 
Kriterierna för arvodesklasserna finns på nästa sida i denna bilaga. 

 

 

Ansökan och behandling av stöd för närståendevård 

 
Ansökan 
Man ansöker om stöd för närståendevård genom att fylla i en ansökan, till vilken bifogas ett högst sex 

månader gammalt läkarintyg eller en epikris eller aktuell rehabiliteringsplan, av vilken framgår den 

vårdbehövandes funktionsförmåga. Av ovan nämnda handlingar tas kopior som bilagor till ansökan. 

Ansökan med bilagor ska inlämnas till den adress som finns på ansökan. Ansökan kan inte behandlas 

utan nödvändiga bilagor. Bilagorna till ansökan ska inlämnas inom tre månader eller inom en separat 

överenskommen tidsfrist för att ett beslut ska kunna fattas.
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Utvärdering 

En utvärdering av om kriterierna uppfylls görs alltid genom ett besök i den vårdbehövandes hem. Som 

hjälp används de handlingar som har inlämnats med ansökan. Utvärderingen i en sakkunniggrupp 

görs enligt helhetsintrycket, inte utifrån enskilda kriterier. 

 
Den vårdbehövandes hem ska till sina förhållanden stöda den vårdbehövandes hälsa och välfärd. 

Dessutom ska hemmet till sina förhållanden möjliggöra den vård som ska ges. 

 
Ett hembesök möjliggör hänvisning till de tjänster som svarar mot vårdarens och den 

vårdbehövandes behov. Man berättar om de förmåner och tjänster inom social- och hälsovården 

som erbjuder stöd vid närståendevård samt om de tjänster som den tredje sektorn erbjuder. 

 
Beslut 

Beslutet om stöd för närståendevård fattas av en tjänsteman och en ändring av beslutet kan sökas. 

Stödet för närståendevård beviljas i regel som tills vidare. Av särskilda skäl kan beslutet fattas som 

tidsbundet. 

 
Avtal om närståendevård 

Kommunen och närståendevårdaren uppgör ett avtal om stöd för närståendevård, till vilket en vård- 

och serviceplan ska bifogas. 

 
Närståendevårdaren är inte enligt arbetsavtalslagen (55/2001) i något anställningsförhållande till 

kommunen, den vårdbehövande eller hans eller hennes vårdnadshavare. Närståendevårdarens 

pensionsskydd regleras i lagen om kommunala pensioner (549/2003). Den kommun som har ingått 

ett avtal om stöd för närståendevård bör ta en försäkring för vårdaren enligt 3 §, 1 mom. i lagen om 

olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). 

 

Vård- och serviceplan 
Den som ska vårdas och närståendevårdaren utarbetar tillsammans en vård- och serviceplan. Vård- och 

serviceplanen innehåller omfattningen av och innehållet i den vård som närståendevårdaren ger, 

omfattningen av och innehållet i andra social- och hälsovårdstjänster som den vårdbehövande behöver, 

omfattningen av och innehållet i tjänster till stöd för närståendevårdarens vårduppdrag samt hur vården 

av den vårdbehövande ordnas under vårdarens ledighet, besök som hänför sig till hälso- och sjukvård 

eller annan frånvaro.  

Med hjälp av planen försäkrar man sig om att vården genomförs så att närståendevården 

tillsammans med andra tjänster inom social- och hälsovården tryggar tillräcklig service med tanke 

på välbefinnandet, hälsan och säkerheten för den som ska vårdas. 

 
Man strävar efter att utvärdera planen en gång om året. Avtalet justeras när 

vårdomständigheterna ändrar samt vid behov på den vårdbehövandes eller 

närståendevårdarens begäran. 
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Betalning av arvode för stöd av närståendevård 

Arvodet för stöd av närståendevård betalas till närståendevårdaren. Betalningsdagen är den sista 

vardagen i varje månad. Stödet för närståendevård är beskattningsbar inkomst och 

närståendevårdaren är skyldig att inlämna ett gällande skattekort. Om ett skattekort inte lämnas in 

avdras en skatt om 60 procent på arvodet. 

 

Skicka skattekortet till 
adressen:  

Sarastia/Åbo 
verksamhetsställe 

Lemminkäinengatan 14–18 A,  

3:e vån.  

20520 Åbo 

 
Anmälningsskyldighet gällande frånvaro och förändrade förhållanden 

När ett avtal om närståendevård ingås förbinder sig vårdaren till att meddela frånvaro och 

förändrade förhållanden. Förändringar meddelas till den handledare som sköter om frågor i 

anslutning till närståendevården eller till servicehandledaren. 

 
Meddelandet lämnas in i de fall vården hemma avbryts, till exempel på grund av sjukhusvistelse, studier 

på annan ort, semesterresor utomlands eller när vården helt upphör. Även övriga förändringar, till 

exempel byte av vårdare, vårdrelationens upphörande, adressändring, mer utomstående hjälp, osv. ska 

anmälas till den serviceleverantör som sköter om frågor i anslutning till ert stöd för närståendevård eller 

till serviceleverantören. 

 
Den vårdbehövandes och vårdarens alla resor utomlands ska meddelas. Stöd för närståendevård är 

inte en tjänst som erbjuds utomlands. Om vistelsen utomlands överstiger tre veckor avbryts 

betalningen. Om vistelsen utomlands överstiger tre månader sägs avtalet upp.   

 
Uppsägning, upphörande och hävning av avtalet 

Vad gäller stöd för närståendevård har kommunen en uppsägningstid på två månader och vårdaren 

en uppsägningstid på en månad. Avtalet sägs upp om den vårdbehövandes funktionsförmåga har 

förbättrats, vårdens bundenhet har minskat, vårdsituationen i hemmet har ändrat, kriterierna för stöd 

för närståendestöd inte längre uppfylls eller avtalet om närståendevård inte följs, till exempel om 

anmälningsskyldigheten försummas. 

 

Oberoende av uppsägningstiden upphör avtalet i slutet av den månad under vilken vården av 

vårdtagaren inte behövs på grund av förändrat hälsotillstånd. Avtalet upphör att gälla i slutet av den 

månad vårdtagaren flyttar bort från Åbo, överförs till anstaltsvård, boendeservice, vård dygnet runt, 

hemvårdens tjänster eller avlider.  

 
Avtalet om stöd för närståendevård kan hävas omedelbart om en fortsättning av avtalet riskerar 

vårdtagarens eller närståendevårdarens hälsa eller säkerhet. 
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Ledigheter inom stöd av närståendevård 

 
Lagstadgad ledighet och ledighet enligt behovsprövning 

Närståendevårdaren har rätt till minst två dagars ledighet per kalendermånad. 

En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad, om han eller hon 

oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. 

Lagstadgad ledighet minskar inte vårdarvodets belopp.  

Upplupen lagstadgad ledighet används under det innevarande kalenderåret. 

 
Kommunen kan, om det är möjligt, ordna ledighet enligt behovsprövning för närståendevårdaren utöver 

den lagstadgade ledigheten. Ledighet enligt behovsprövning, som beviljas utöver den lagstadgade 

ledigheten, minskar vårdarvodets belopp. 

 

För närståendevårdarens medicinska rehabilitering och för boende träning för att möjliggöra 

vårdtagarens självständiga boende kan beviljas lediga dagar enligt prövning som inte minskar 

vårdarvodets belopp.  

 
Intervallvård 

Med intervallvård avses att vården av vårdtagaren turvis genomförs av närståendevårdaren och 

turvis i en enhet för kortvarig vård. 
 

Om närståendevården avbryts regelbundet enligt en på förhand uppgjord plan för sammanlagt 6–14 

dygn (7–15 dagar), anses vårdtagaren ha överförts till intervallvård. Intervallvården minskar vårdarvodet 

för frånvarodagarna, med undantag för de lagstadgade lediga dagarna. 

Om vård dygnet runt regelbundet behövs för mer än 14 dagar per månad, beviljas inget stöd för 

närståendevård, utan tjänsterna ska tillhandahållas på annat sätt. 

 
Ett avtal om intervallvård ingås alltid med vårdaren. 

 
Tjänster som stöder närståendevården 

Den vårdbehövande har rätt till avgiftsfri hemsjukvård, om han eller hon inte kan sköta sina 

ärenden på en hälsostation eller om vårdsituationen för den vårdbehövande på annat sätt är 

krävande. 

 

Utöver stöd för närståendevård kan tjänster som stöder närståendevårdaren och den 

vårdbehövande beviljas, i regel med servicesedlar. Tjänstens innehåll fastställs i vård- och 

serviceplanen. 
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Kriterier för att bevilja tjänster som stöder närståendevården 

 
- Tjänster som stöder närståendevården beviljas i regel som servicesedlar. 

 
- Tjänsten är avsedd för kunder som har beviljats stadens stöd för närståendevård. 

 
- Tjänsterna beviljas alltid utgående från behovsprövning. Den handledare som behandlar frågor 

inom närståendevården gör ett hembesök för att utvärdera behovet. När behovet eller 

förhållandena ändras kan tjänsterna upphöra. 

 
- Tjänsterna beviljas huvudsakligen som tidsbundna. 

 
- Syftet med tjänsterna är att stöda den vårdbehövandes resurser och att bo hemma 

samt närståendevårdarens ork och välbefinnande. 

 
- Tjänsterna beviljas för vård och omsorg av den vårdbehövande. Serviceproducenten kan då 

ta över ansvaret för vården av den vårdbehövande, vilket betyder att närståendevårdaren inte 

behöver vara på plats. 

 
- Enligt prövning kan tjänsterna beviljas för vårdarens enskilda behov, till exempel 

hälsovårdsrelaterade åtgärder, familjeförhållanden och begravningar. 

 
- Den beviljade tjänstens omfattning:  

 
• arvodesklass 1: 1–16 timmar i månaden 

 • arvodesklass 2 och 3: 1–35 timmar i månaden 

 
- Tjänster som stöder närståendevården beviljas inte för städning eller andra hushållssysslor.  

 
- Servicesedlar som stöd för närståendevården beviljas inte för sjukvårdsrelaterade 

tjänster, hemvården i området eller en sjuksköterska vid hälsocentralen sköter om 

sjukvårdsrelaterade tjänster.
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Kriterier för arvodesklass  för stöd av närståendevård som beviljas personer över 18 år 

 
1. Arvodesklass 408,11 €/mån 

• Alternativ till daglig hemvård. 

• Vårdmottagaren behöver dagligen personlig omsorg för att sköta näringsintag, 

medicinering och personlig hygien. 

• Av fysiska, kognitiva eller psykiska orsaker är det nödvändigt att övervaka vårdmottagaren varje 
dag. 

• Vårdmottagaren och vårdaren behöver inte bo i samma hushåll. 

• Vårdaren kan även arbeta utanför hemmet. 

• Möjlighet att dessutom beviljas tjänster som stöder närståendevården, i regel med 

servicesedlar, för 1–16 timmar vård och omsorg per månad i enlighet med vård- och 

serviceplanen. 
 

 
2. Arvodesklass 773,72 €/mån 

• Alternativ till anstaltsvård (åldringshem, långtidssjukvård) 

• Vårdmottagaren kräver fortgående personlig vård, hjälp och övervakning dygnet runt. 

Vårdmottagaren kan vara en del av dagen ensam. 

• Vårdaren kan inte arbeta utanför hemmet. 

• Möjlighet att dessutom beviljas tjänster som stöder närståendevården, i regel med 

servicesedlar, för 1–35 timmar vård och omsorg per månad i enlighet med vård- och 

serviceplanen. 
 

 
3. Arvodesklass 1230,65 €/mån 

• Vårdmottagaren har ett kortvarigt behov av personlig vård eller omsorg dygnet runt (högst cirka 

6 månader). 

• Det är frågan om ett terapeutiskt tungt övergångsskede (till exempel att återhämta sig efter en 
svår operation) eller vård i livets slutskede. 

• Vårdaren är under det terapeutiskt tunga övergångsskedet för en kort tid förhindrad att utföra 

eget eller annans arbete. 

• Vårdarens inkomster överstiger inte ett ringa belopp för denna tid och vårdaren har inte rätt till 
alterneringsersättning i enlighet med 13 § i lagen om alterneringsledighet (1302/2002). 

 Om det är frågan om vård i livets slutskede kan en pensionerad person fungera som 

vårdare. 

 Möjlighet att dessutom beviljas tjänster som stöder närståendevården, i regel med 

servicesedlar, för 1–35 timmar vård och omsorg per månad i enlighet med vård- och 

serviceplanen.
 


