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Kimitoöns kommuns kriterier för 
beviljande av vårdplats inom 
effektiverat serviceboende och 
institutionsvård  
 

 

1. Inledning 
 
 
Det är viktigt att kommunen har tydliga och gemensamt godkända kriterier för beviljande av service 
och olika tjänster inom socialvården. Kriterierna i det här dokumentet gäller personer mantalsskrivna 
i Kimitoöns kommun som ansöker om vårdplats inom effektiverat serviceboende, institutionsvård 
och intervallvård. Kriterierna gäller även ansökan om betalningsförbindelse eller servicesedel för vård 
anordnad av privat serviceproducent. Klient som ansöker om vårdplats med stöd av socialvårdslagens 
16 a § (1378/2010) och socialvårdslagens 60 § (1301/2014) från/till annan kommun omfattas också av 
kriterierna. 
 
Till principerna som styr förverkligandet av långvarig vård och omsorg hör att kommunen ska 
säkerställa att arrangemangen för långvarig vård av en äldre person är bestående. Bestående 
vårdarrangemang innebär i det närmaste att klientens vårdform eller vårdplats är bestående. När en 
äldre person har flyttat från sitt eget hem till exempel till en enhet för effektiverat serviceboende 
med heldygnsomsorg, bör han eller hon kunna leva där utan rädsla för att förlora den bekanta 
livsmiljön och de mänskliga relationer som hör till den. Vårdarrangemangen kan i alla fall ändras om 
den äldre personen själv önskar det eller om det är nödvändigt på grund av en förändring i hans eller 
hennes servicebehov. Byte av vårdenhet kan komma i fråga till exempel om högkvalitativ vård av en 
äldre person inte längre kan garanteras i den enhet där han eller hon bor (Promemoria om 
verkställighet och tolkning av äldreomsorgslagen 28.6.2013). 
 
Arbetet med Kimitoöns kommuns kriterier för beviljande av vårdplats inom effektiverat 
serviceboende och institutionsvård påbörjades sommaren 2016 som ett utvecklingsprojekt. 
Kimitoöns kommuns SAS-grupp har fungerat som praktisk styrgrupp. SAS-gruppen består av samtliga 
förmän inom äldreomsorgen, hälsocentralsjukhusens avdelningsskötare samt biträdande 
avdelningsskötare, äldreomsorgschefen och vårdkoordinatorn. Hela SAS-processen i Kimitoöns 
kommun finns beskriven i bilaga 2. Omsorgsnämnden har utsett tre representanter från nämnden 
samt äldrerådets ordförande till den så kallade politiska styrgruppen.  
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2. Effektiverat serviceboende/beskrivning av servicen och kriterier 

 

2.1 Beskrivning av servicen 
 
Servicen kan vara kommunalt producerad eller produceras av privata aktörer och beviljas inom 
ramen för köptjänstavtal eller servicesedel till klienten. 

Effektiverat serviceboende innebär boende i lägenhet/rum inom en service-enhet och baserar sig på 
socialvårdslagens 21 § (1301/2014). Serviceboende grundar sig på ett hyresförhållande. Inom 
Kimitoöns kommuns serviceboende uppgör äldreomsorgschefen hyresavtalet.  Serviceproducenten 
uppgör hyresavtalet om det är fråga om ett privat servicehem. Klienten bör ha ett effektiverat, 
fortlöpande vård- och omsorgsbehov och vara i behov av övervakning dygnet runt.  

Inom serviceboende finns inga i lag eller avgiftsförordning fastställda regler eller direktiv för beslut om 
avgifter för hyra, måltider, vård och förnödenheter eller service. Uppgifter om de kommunala 
avgifterna fås från äldreomsorgens kansli. Den privata serviceproducenten besluter själv om sina 
priser. 

Effektiverat serviceboende är den sista i kedjan av öppna vårdens serviceformer. Utgångspunkten är, 
att all tillgänglig service och hjälp som stöder hemmaboendet har utretts och prövats innan klienten 
beviljas vårdplats inom effektiverat serviceboende. Omsorgsnämnden har fastställt kriterier och 
riktgivande Rava-index inom socialvårdens olika serviceformer i Kimitoöns kommun (bilaga 1).  

 

Effektiverat serviceboende är en servicehelhet, som täcker följande delområden i klientens vardag: 

� Planering, koordinering, förverkligande och dokumentering av klientens vård och omsorg 

� Nödvändig rådgivning och handledning till klienten och de närstående  

� Nutritionen (mat och dryck) samt medicinering 

� Den personliga hygienen, påklädningen och klientens eventuella specialfunktioner 

� Sysselsättning och aktivitet  

� Sömn och vila 

� Städning och klädvård 
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Utgångspunkten är att klienten bor i sin boende-enhet till livets slut, förutsatt att vården inte kräver 
fortlöpande medicinsk uppföljning eller fortlöpande specifika sjukvårdsåtgärder. Servicen grundar sig 
på klientens individuella behov och de egna resurserna tas till vara genom att stöda klientens egen 
aktivitet och funktionsförmåga. I vård- och serviceplanen antecknas klientens resurser och 
hälsohinder samt hur man ämnar bemöta dem. 

Målet är att klienten ska kunna fortsätta leva enligt sin egen livsrytm och att klienten ska kunna delta i 
aktiviteter utomhus samt delta i inom boende-enheten anordnad sysselsättning enligt individuell 
funktionsförmåga. Man strävar till att beakta klientens självbestämmanderätt. Om klientens kognitiva 
funktionsförmåga är avsevärt försämrad kan man vara tvungen att begränsa självbestämmanderätten. 

Klienterna är huvudsakligen 65 år fyllda personer, som inte längre kan bo i sitt eget hem trots 
effektiverade hemvårdstjänster och vars funktionsförmåga har sjunkit på grund av fysiska, psykiska, 
sociala och kognitiva orsaker. Klienterna behöver vård, omsorg, trygghet, övervakning och stöd 
dygnet runt. Personal måste finnas till hands 24 h/dygn. 

I första hand beviljar kommunen vårdplats till effektiverat serviceboende inom kommunens egen regi 
och i andra hand till privata serviceproducenter.  

Klienten har inte en subjektiv rätt till en vårdplats inom ett specifikt effektiverat serviceboende, men i 
mån av möjlighet beaktas klientens önskan. Då kommunen anvisar en vårdplats till patient intagen på 
hälsocentralsjukhus, kan patienten inte bli kvar på hälsocentralsjukhuset och vänta på en annan ledig 
vårdplats. Patienten kan bli kvar på hälsocentralsjukhuset endast om han eller hon har medicinska 
orsaker till sjukhusvård.  

 
2.2 Beskrivning av ansökningsprocessen 
 
 
Ansökan om service inom effektiverat serviceboende görs helst skriftligt. Ansökningsblankett finns på 
kommunens hemsida, men kan även fås från äldreomsorgens kansli. Om ansökan lämnas muntligt är 
myndigheten (kommunens tjänsteman) skyldig att dokumentera de uppgifter som behövs för att 
registrera ansökan. I ansökan utreds klientens boende, behov av vård och omsorg, hälsotillstånd vid 
ansökningstillfället och hur klienten klarar sig i vardagen. Ansökan behandlas i SAS-gruppen (från 
finskans selvitä – arvioi - sijoita) och beslut om beviljande av service görs av äldreomsorgschefen. 
Beslutet kan även vara negativt, d.v.s. vårdplats beviljas inte. 
 
 

2.3 Kriterier för beviljande av vårdplats inom effektiverat serviceboende 
 

Som stöd för bedömning av hälsotillstånd och funktionsförmåga används Rava/Ravatar, MMSE och 
Cerad minnestest och möjligtvis screening för depression hos äldre GDS-15. Förutom dessa görs 
alltid en individuell utvärdering av servicebehovet.  
 
För en klient som placeras inom effektiverat serviceboende är 

• riktgivande Rava/Ravatar index > 2,7 eller 

• riktgivande testsvar för minnessjukdom MMSE < 17. 
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I enlighet med dessa riktgivande index/testsvar 
 

� har klienten fysisk, psykisk, kognitiv och/eller social sänkt funktionsförmåga till den grad att 
klienten behöver vård, omsorg och övervakning dygnet runt, 
 

� klarar sig klienten inte i sitt eget hem med hjälp av effektiverad hemvård och övriga 
stödtjänster, 

 
� behöver klienten en annan persons hjälp i så gott som alla dagliga funktioner flera gånger per 

dag och hjälpbehov finns även under natten,  
 

� har klienten inte ett medicinskt vårdbehov av sjukhuskaraktär och/eller 
 

� har en klient med minnessjukdom ett fortlöpande behov av personalens närvaro. Klientens 
minnesfunktion är svårt eller medelsvårt nedsatt och klienten har svår/medelsvår 
diagnostiserad demenssjukdom, till sjukdomen hörande rymningsbenägenhet och behöver 
därför övervakad boendeservice. 

 

3. Institutionsvård/beskrivning av servicen och kriterier 
 
 
Den höga andelen institutionsvård inom äldrevården i Kimitoön har länge varit en utmaning. 
Kommunen har aktivt arbetat mot målet att minska andelen institutionsvård och på lång sikt flytta 
tyngdpunkten till närståendevård, vård i hemmet och effektiverat serviceboende med 
dygnetruntövervakning. 
 

3.1 Beskrivning av servicen 
 
 
Institutionsvård inom äldreomsorgen erbjuds som kommunalt producerad service. 

Institutionsvård inom äldreomsorgen baserar sig på socialvårdslagens 22 § (1301/2014). Service på en 
institution kan ordnas kortvarigt eller fortgående, dagtid, nattetid eller dygnet runt. Långvarig vård 
och omsorg får tillhandahållas på institution bara om det med hänsyn till personens hälsa eller 
säkerhet är motiverat, eller om det finns en annan i lag särskilt föreskriven grund för det. Klientens 
livsmiljö ska om möjligt ordnas så att den är trygg, hemlik och stimulerande samt möjliggör ett 
privatliv och främjar rehabilitering, initiativkraft och funktionsförmåga (1301/2014 § 22). 
 
Inom institutionsvård strävar man till att stöda klientens egen aktivitet och funktionsförmåga. I vård- 
och serviceplanen antecknas klientens resurser och hälsohinder samt hur man ämnar bemöta dem. 
 
Målet är att klienten ska kunna delta i aktiviteter inomhus och utomhus enligt individuell 
funktionsförmåga. Klienten kan i allmänhet vårdas inom äldreomsorgens institutionsvård till livets slut, 
förutsatt att vården inte kräver fortlöpande medicinsk uppföljning på hälsocentralsjukhus eller akut 
sjukhusvård. 
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Inom institutionsvården baserar sig vårdavgiften på klientavgiftsförordningen inom social- och 
hälsovården och avgiftens grunder justeras regelbundet utgående från statsrådets beslut. Vårdavgiften 
inom institutionsvård är 85 % av klientens nettoinkomster och 42,5 % av ett pars gemensamma 
nettoinkomster. Åt klienten lämnas varje månad en liten summa för eget bruk. Institutionsvård 
inbegriper totala kostnaden för uppehälle, måltider, vård, sjukvård, läkemedel, vårdförnödenheter och 
sjuktransport. 
 

3.2 Beskrivning av ansökningsprocessen 
 
 
Även ansökan om service inom institutionsvård görs helst skriftligt. Ansökningsblankett finns på 
kommunens hemsida, men kan även fås från äldreomsorgens kansli. Om ansökan lämnas muntligt är 
myndigheten (kommunens tjänsteman) skyldig att dokumentera de uppgifter som behövs för att 
registrera ansökan. I ansökan utreds klientens boende, behov av vård och omsorg, hälsotillstånd vid 
ansökningstillfället och hur klienten klarar sig i vardagen. Ansökan behandlas i SAS-gruppen (från 
finskans selvitä – arvioi - sijoita) och beslut om beviljande av service görs av äldreomsorgschefen. 
Beslutet kan även vara negativt, d.v.s. vårdplats beviljas inte. 
 

3.3 Kriterier för beviljande av vårdplats inom institutionsvård 
 
Som stöd för bedömning av hälsotillstånd och funktionsförmåga används Rava/Ravatar, MMSE och 
Cerad minnestest och möjligtvis screening för depression hos äldre GDS-15. Förutom dessa görs 
alltid en individuell utvärdering av servicebehovet.  
 
För en klient som placeras inom institutionsvård är 

• riktgivande Rava/Ravatar index > 3,3 eller 

• riktgivande testsvar för minnessjukdom MMSE < 17. 
 

I enlighet med dessa riktgivande index/testsvar 
 

� är klientens akuta sjukdomstillstånd omskött, 
 

� har alla tjänsterna inom öppen vård prövats och utvärderats. Rehabiliterande åtgärder 
möjliggör inte fortsatt öppenvård,  
  

� är klientens vårdbehov kliniskt omfattande och förutsätter vård dygnet runt, 
 

� är klienten i ett kontinuerligt behov av medicinsk vård och/eller omfattande sjukvårdsbehov 
som inte kan ges på effektiverat serviceboende eller motsvarande enhet, 
 

� behöver klienten huvudsakligen hjälp av två vårdare vid förflyttning och vård och/eller 
 

� är klienten en multisjuk långvårdsklient, vars funktionsförmåga är avsevärt försämrad, men 
som ännu gynnas av en hemlik miljö. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Rava-index 

Bilaga 2: SAS-processen i Kimitoöns kommun 
 
 

Källförteckning 
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster 
för äldre (980/2012). 
 
Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014 – 2017 – Äldrepolitiskt program för Kimitoöns 
kommun. 
 
Socialvårdslag 1301/2014 och 1378/2010 
 
”Äldreomsorgslagen” Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- 
och hälsovårdstjänster för äldre. Promemoria om verkställighet och tolkning av lagen 28.6.2013. 
 
Pärmbild: Centralförbundet för de gamlas väl rf. Värdig ålderdom – mänsklig rättighet. Alltid. 2014  


