
Närståendevård 
i Sjundeå 

SIUNTIO 

SJUNDEÅ 



Vad är närståendevård? 

Närståendevård betyder att vården och skötseln av en åldring, handikappad eller på annat 

sätt sjuk person ordnas i hemmet med hjälp av den vårdbehövandes anhöriga eller på      

annat sätt närstående. 

Närståendevårdare 

Vårdaren ska vara den vårdbehövandes anhöriga eller på annat sätt närstående, vars hälsa 

och funktionsförmåga är lämplig för de krav som närståendevårdandet förutsätter. Som vår-

dare passar en person som den vårdade har godkänt som vårdare och som i fråga om ålder, 

kondition och livssituation är lämplig för uppdraget. Vid uppgörandet av beslut för närstå-

endevård utvärderas helhetsmässigt om vårdaren klarar av de uppgifter som närstående-

vården förutsätter. 

Utvärdering av vårdbehovet 

Stödet beviljas utgående från en bedömning av den vårdbehövandes och närståendevårda-

rens funktionsförmåga och resurser. Bedömningen består av observationer vid hembesök, 

intervjuer med den vårdbehövande och vårdaren samt en prövning av funktionsförmågan. 

Utvärderingen av vårdbehovet utvärderas i en mångprofessionell grupp. 

Närståendevårdsstöd i barnfamiljer utvärderas barnspecifikt. Närståendevård är hjälp utgå-

ende från personliga vård- och servicebehov, och inte endast för utförandet av ärenden  

utanför hemmet eller hemvårdsuppgifter. Vid utvärdering av funktionsförmågan och vård-

behovet krävs alltid ett C-läkarutlåtande.  

Förutsättningar för och utbetalning av stödet 

Stöd för närståendevård kan beviljas när den vård som sker hemma ersätter vård på anstalt- 

eller sjukhusnivå. Vårdbehovet ska finnas dygnet runt eller kontinuerligt och behövas dagli-

gen. Vården ska vara mera bindande och krävande än vad normal familjeomsorg innebär.  

Med ett avtal om närståendevård avses ett uppdragsavtal om ordnandet av närståendevård 

som ingåtts mellan vårdaren och den kommun som svarar för ordnandet av vården. En   

vård- och serviceplan ska bifogas avtalet. Avtalet ska innehålla uppgifter om vårdarvode och 

betalningssätt. 

Stödet för närståendevård kontrolleras minst en gång per år i samband med hembesök. 

Kontrollen görs också alltid när den vårdbehövandes vårdbehov eller något annat i         

situationen förändras. I samband med kontrollen uppdateras också vård- och serviceplanen. 

Stödet för närståendevård ska sökas skriftligt. Ansökan finns på webbplatsen 

www.sjundea.fi samt kan avhämtas från kommunhuset. 



Vårdarvode 

Stödet för närståendevård är graderat i fyra klasser efter behovet av vård och omsorg och 

vårdarvodena för 2021 är följande i de olika klasserna: 

Grupp Vårdarvode €/mån * indexgranskning årligen i december. 

 1  413,45*              

 2  577,58*              

 3  836,14*              

 4  1381,10* 

Regelbunden intervallvård minskar på vårdarvodet enligt följande: 

 Vid vård tre veckor hemma och en vecka annanstans sänks arvodet med 25%. 

 Vid vård två veckor hemma och två veckor annanstans sänks arvodet med 50%. 

Stöd för närståendevård är en beskattningsbar inkomst. För vårdare under 65 år samlas 

pension. Stödet för närståendevård grundar sig på lagen om stöd för närståendevård 

(937/2005). 

Vårdarens rätt till ledigt 

Närståendevårdaren har rätt till tre dygns ledig tid per sådan kalendermånad under vilken 

han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fort-

gående varje dag.  

Vårdaren kan välja att vara ledig regelbundet varje månad eller spara lediga dagar och ta ut 

dem i en längre period.  

Vårdaren ges möjlighet till fritid på något av följande sätt: 

 Intervallvård eller kortvarig vård på vårdhem eller institution. 

 Dagverksamhet 1 gång/vecka vid centret för dagverksamhet. 

 Lediga dagar för närståendevårdare till utvecklingsstörda ordnas i regel med hjälp av 

 de egna tjänsterna inom omsorgen för utvecklingsstörda, t.ex. korttids- och veckosluts

 platser och anställandet av vårdare hem. 

 De lediga dagarna kan också ordnas så att det antal timmar som ledigheten motsvarar 

 delas upp på flera perioder som är kortare än ett dygn.  

 De lediga dagarna kan ordnas genom uppdragsavtal på 68,00 €/dygn. 

De lediga dagarna i närståendevården ska användas under samma kalenderår eller senast 

före utgången av februari påföljande år. 



 

Mervi Lahtinen (över 65-åringar) 

                                  e-post: mervi.lahtinen@siuntio.fi 

Tfn 050 386 0839 

Andreas Jankes (barn och handikappade)  

e-post: andreas.jankes@siuntio.fi 

Tfn (09) 2606 1272 telefontid må-on kl. 12-13 

 

 

Ansökningar med bilagor skickas till adressen 

Sjundeå kommun / Närståendestöd 

Parkstigen 1 

02580 Sjundeå 
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