
KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÄRD OCH

TILLAMPNINGSANVISNINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN

l KIMITOÖNS KOMMUN

Godkänd i omsorgsnämnden 29/6 2015

(arvoden och avgifter uppdaterade 20 17)

^ KIMITOÖN
KEMIÖNSAARI

KimitoÖns kommun/Kemiönsaaren kunta

www.kimitoon. fi/www.kemionsaari. fi

tel. /puh. (02) 426 00

o
1



Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och
tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen.

Stödet för närståendevård är en form av lagstadgad social service, som kommunen ska anordna
inom ramen för sina anslag (Lag om stöd för närståendevård 937/2005). Med stöd för
närståendevård avses en sammansatt helhet, som omfattar dels närståendevård för den

vårdbehövande, dels annan social- och hälsovårdsservice enligt vad som fastslås i vård- och
serviceplanen.

Enligt 3 § i lagen om stöd för närståendevård kan kommunen bevilja sådant stöd om
- någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller av någon annan

motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden
- en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära är
beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service
- vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer
- närståendevården tillsammans med andra behövliga social- och hälsovårdstjänster är tillräcklig
med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet
- den vårdbehövandes hem till sina sanitära förhållanden och övriga förhållanden är lämpligt för
den värd som skall tillhandahållas där

- beviljande av stöd bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa.

Stödet för närståendevård är en förmån som beviljas efter prövning inom ramen för anslaget i
kommunens budget. Avtalen om stöd för närståendevård ingås i regel tills vidare. Av särskilda skäl
kan avtal även ingås för viss tid.
Stödet beviljas utgående från en bedömning av närståendevårdarens och den vårdbehövandes
funktionsförmåga och resurser. Bedömningen består av observationer vid hembesök, intervjuer
med den vårdbehövande och närståendevårdaren samt en prövning av funktionsförmågan. För
personer över 65 år görs prövningen med hjälp av en RaVa-mätare och vid behov MMSE-test (Mini
Mental State Examination, ett minitest för bedömning av kognitiva funktioner). "Hur man klarar
vardagen"- profil är också ett test som används vid bedömning av funktionsförmåga och resurser.
För alla ålderskategorier används utlåtanden av läkare (C-läkarintyg) och vid behov av andra
experter för bedömning av funktionsförmågan och vårdtyngden.
Stöd för närståendevård beviljas endast vårdbehövande med behov av vård dygnet runt eller
fortlöpande varje dag. Stödet för närståendevård utbetalas tidigast från början av
ansökningsmånaden. Stödet beviljas inte retroaktivt.

AVTAL OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Med ett avtal om närståendevård avses ett uppdragsavtal om ordnande av närståendevård som
ingåtts mellan vårdaren och den kommun som svarar för ordnandet av vården (2 § i lagen om stöd
för närståendevård). En vård- och serviceplan ska bifogas avtalet (8 §). Avtalet ska innehålla
uppgifter om vårdarvode och betalningssätt, rätt till ledighet enligt 4 § l mom. i lagen, avtalstid för
tidsbegränsade avtal och utbetalning av vårdarvodet när vården avbryts av orsaker som beror på
vårdaren eller av andra orsaker än hälsoskäl som beror på den värdbehövande.
Den vård- och serviceplan som bifogas avtalet anger omfattningen av och innehållet i den vård som
närståendevårdaren ger och omfattningen av och innehållet i andra social- och hälsovårdstjänster
som den vårdbehövande behöver.
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Planen tar även upp omfattningen av och innehållet i socialvårdstjänster 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 (§ 7i lagen om stöd för
närståendevård).
Stödet för närståendevård kontrolleras i regel en gång per år. En kontroll görs också varje gång
som den vårdbehövandes vårdbehov eller något annat i situationen ändras. Vid kontrollen av
stödet kartläggs om den vård som den närstående ger och den eventuella övriga stödservicen är
tillräckliga.
Vid behov begärs ett nytt läkarutlåtande och vård- och serviceplanen uppdateras.

NÄRSTÅENDEVÅRDARE

Vårdaren ska vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den
vårdbehövande nära och ska ha en hälsa och funktionsförmåga som svarar mot de krav som
vården ställer. En person kan vara vårdare, om han eller hon är lämplig för uppdraget i fråga om
ålder, kondition och livssituation, och om den vårdbehövande har godkänt personen.
Kravet är att närståendevårdaren ska vara lämplig för uppdraget i fråga om hälsa, vårdfärdigheter,
anpassbarhet, resurser och livssituation. Om närståendevårdaren har en demensframkallande
sjukdom, psykiska problem eller missbruksproblem, eller om vårdarens ålder eller
funktionsförmåga begränsar möjligheterna an vara vårdare, kan kommunen avslå eller dra in stödet
för närståendevård.

Kommunen kan kräva att få ett utlåtande om vårdarens lämplighet för vårdarbetet av en läkare
eller någon annan expert inom hälso- och socialvård.
Vårdaren har inte ett arbetsavtal med kommunen eller den vårdbehövande. Vårdarens

pensionsskydd följer lagen om kommunala pensioner (549/2003). Kommunen har tecknat en
försäkring för närståendevårdarna enligt 57 § l mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),
dvs. en så kallad frivillig olycksfallsförsäkring. Stödet för närståendevård kan ha effekter på
förmåner från Folkpensionsanstalten och arbetskraftsbyrån. Vårdaren ska själv kontrollera vilka
effekter stödet har på andra förmåner.

ANSÖKAN
Stöd för närståendevård ska sökas skriftligt. Blanketter kan fås från äldreomsorgschefen på tfn (02)
4260 601 (Eva Manelius) eller på Kimitoöns kommuns webbplats på www.kimitoon.fi (Social- och
hälsovård/Aldreomsorgen/Blanketter). Ansökningarna ska lämnas in till
Kimitoöns kommun

Stöd för närståendevård

Vretavägen 19
25700 Kimito

GRADERING AV STÖDET
Stödet för närståendevård är graderat i två klasser efter behovet av vård och omsorg.
Under 2017 är värdarvodena följande i de olika klasserna:

Grupp l värdarvode 392, 00  /män.
RaVa index 1, 65-3, 49 och/eller
MMSE < 21/30
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Grupp II vårdarvode 784, 01  /mån.
RaVa index 3, 5-4, 02 (i huvudsak terminalvård eller korttidsvård) och/eller
MMSE< 13/30

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD

Vid ansökan om stöd för närståendevård är det vanligen ett villkor att den vårdbehövande redan
har beviljats åtminstone vårdbidrag för pensionstagare av FPA. Detta är dock inte ett krav när stöd
för närståendevård söks för exempelvis terminalvård eller annan kortvarig vård. Om vårdbidrag
inte har sökts, uppmanas klienten ansöka om förmånen från FPA.
l båda klasserna påverkas prövningen av stödet för närståendevård av vem som har huvudansvaret
för vården. Om vården uppfyller kriterierna för bindande och krävande närståendevård, men
ansvaret för vården i huvudsak vilar på någon annan än närståendevårdaren, kan kommunen sänka
stödet för närståendevård till en lägre klass eller helt avslå stödet.

Vårdtyngdsklass l RaVa-index 1, 65-3,49 och/eller MMSE < 21/30
Den vårdbehövande behöver i de lägre poängtalen inte vård dygnet runt, men behöver mycket
assistans i dagliga, personliga aktiviteter som rör vården och omsorgen eller assistans på grund av
nedsatt psykisk funktionsförmåga och minnesfunktioner. l de högre poängtalen behöver klienten
värd och omsorg dygnet runt. Arbetet är dagligt och bindande för närståendevårdaren. Klienten
kan inte bo ensam, men kan klara sig i några timmar utan kontinuerlig närvaro och tillsyn av en
annan person. Närståendevården är ett alternativ till effektiverat serviceboende/långvarig
institutionsvård, l praktiken har det visat sig att klienter med höga RaVa-index har beviljats
vårdbidrag med förhöjt belopp av Folkpensionsanstalten.

Vårdtyngdsklass II RaVa-index 3, 5-4, 02 och/eller MMSE < 13/30
Till denna klass räknas klienter som befinner sig i en särskilt tung övergångsfas när det gäller vård
och omsorg (behöver vård dygnet runt) och som inte kan bo ensamma, t.ex. klienter som får
terminalvård hemma i enlighet med den vårdbehövandes och dennas anhörigas och närståendes
vilja.
Avtalet gäller huvudsakligen för viss tid (3 mån.) och ska genomgå kontroll när tiden gått ut.
Vårdaren är på grund av en övergångsfas i vården kortvarigt förhindrad att arbeta eller studera på
heltid. Enligt 5 § i lagen om stöd för närståendevård gäller inte rätten till förhöjt belopp om
vårdaren under denna tid har arbetsinkomster som inte är ringa. Rätten till förhöjt belopp gäller
inte heller om vårdaren under samma tid har rätt till bidrag som ska ersätta förlorad
förvärvsinkomst.

LAGSTADGAD FRITID FÖR VÅRDAREN - OMFATTNING OCH ORGANISERING

Enligt 4 § i lagen om stöd för närståendevård har en närståendevårdare rätt till minst tre (3) dygns
ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit
bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården
dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social-
och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering.
Vårdaren kan välja att ta ut förtjänad ledighet regelbundet varje månad eller spara lediga dagar och
ta ut dem i en längre period. De lediga dagarna ska användas under samma kalenderår, eller senast
före utgången av mars följande år.
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Överenskommelsen om vårdarens lediga tid tar även upp frågan om vilken vårdform som
lämpligen kan ersätta närståendevården i den vårdbehövandes och vårdarens individuella situation.
Under vårdarens ledighet kan den vårdbehövande ges kortvarig vård på bäddavdelning/åldringshem
eller i dagverksamhet l gång per vecka vid centret för dagverksamheten. De lediga dagarna kan
också ordnas sä an det antal timmar som ledigheten motsvarar delas upp på flera perioder som är
kortare än ett dygn. En vikarierande vårdare kan även ta hand om den vårdbehövande under
vårdarens semester, ersättning till vikarien är då 49,87  /dygn. Detta arrangemang förutsätter an
vårdaren själv hittar en lämplig vikarie. Att ta ut lagstadgad ledighet minskar inte vårdarvodets
belopp. Det är inte möjligt att byta ut lagstadgad ledighet mot en penningersättning.
Kommunen fattar alltid beslut om avgifter för service som den ger till stöd för närståendevården.
Avgifterna för servicen kan fastställas utgående från de allmänna bestämmelserna om avgifter. Ar
2017 är klientavgiften för de ersättande tjänsterna vid lagstadgad ledighet för närståendevårdaren
är 11, 50 euro per dygn vid bäddavdelning. (6 b § i lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom
social- och hälsovården, 387/2008)

SÄNKNING AV VÅRDARVODET, AVBROTT OCH INDRAGNING AV
UTBETALNING

Regelbunden periodisk vård gör närståendevården mindre bindande och krävande. Kortvarig vård
dygnet runt i en vecka, följt av närståendevård hemma i tre veckor per månad sänker inte arvodet.
Regelbunden kortvarig vård dygnet runt i medeltal två veckor följt av närståendevård hemma i
minst två veckor per månad sänker arvodet med 30 procent per månad. Om de regelbundna
vårdperioderna är så ofta återkommande, att hemmavistelsen underskrider 50 % av månadens
dygn, berättigar hemmavistelsen inte till arvode för stöd för närståendevård. Om den
vårdbehövande är intagen på sjukhus eller vårdinstitution i mer än en månad avbryts utbetalningen
av värdarvodet tillfälligt efter en månad. Om vårdaren blir sjuk avbryts utbetalningen av
vårdarvodet efter 7 dygn. Då är kommunen skyldig att ordna vård för den vårdbehövande. Den
vårdbehövande betalar normal klientavgift för vården under vårdarens sjukdomstid. Förhandlingar
om en eventuell fortsättning för stödet ska föras med den stödansvariga.

Kommunen kan säga upp ett avtal om närståendevård sä att det upphör tidigast två månader efter
uppsägningen, och närståendevårdaren så att det upphör tidigast efter en månad. Lagen om
närståendevård fastställer inga särskilda kriterier för uppsägningen. Avtalet om närståendevård kan
sägas upp, om den vårdbehövandes intressen inte längre tillgodoses och dennas hälsa eller
säkerhet äventyras av vården. En muntlig uppsägning ska bekräftas skriftligt. Stödet för
närståendevård upphör, när villkoren för stödet inte längre uppfylls, beroende på antingen den
vårdbehövande eller vårdaren.

Närståendevårdaren är skyldig att omedelbart underrätta kommunen om ändringar i förhållandena
som inverkar på utbetalningen av stödet. När villkoren för stödet inte längre uppfylls på ett
permanent sätt, betalas stödet ut högst till slutet av månaden för förändringen. Avtalet upphör att
gälla vid utgången av den månad då vården blivit obehövlig till följd av förändringar i den
vårdbehövandes hälsotillstånd.
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