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VÖRÅ KOMMUNS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV HEMVÅRD
Med hemvård avses den helhet som bildas av hemservice och de hemsjukvårdsuppgifter som
omfattas av 25 § i hälso- och sjukvårdslagen (2010/1326). Enligt socialvårdslagens (1301/2014)
19 § ordnas hemservice åt personer som bor hemma och som på grund av sjukdom, förlossning
eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller
livssituation behöver hjälp för att klara sina dagliga uppgifter och funktioner. Barnfamiljer har
rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift om det
inte är möjligt att trygga barnens välfärd på annat sätt.
Hemsjukvård ges åt över 18 åriga i kommunen bosatta personer som behöver sjukvård och inte
kan ta sig till hälsovårdscentralen eller annan sjukvårdsmottagning på grund av sjukdom eller
annan funktionsnedsättning. Hemsjukvården ordineras av läkare och ges i klientens hem av
vårdpersonal eller läkare på ett planerat sätt i överenskommelse med klienten.
För beviljande av hemservice åt äldre förutsätts att klientens helhetssituation uppfyller
kriterierna för att få hemservice. Därtill tar hemserviceledaren ställning till mera specifika
kriterier baserade på RAVA-, ADL- och CDR- alternativt RAI-bedömning samt enligt behov
minnestest MMSE och/eller CERAD i samråd med hemsjukvården med flera. Mätarna fungerar
som verktyg vid behovsbedömningen för att göra beslutsfattandet tillförlitligt och objektivt.
Bedömning och beslut grundar sig ändå på en professionell helhetsbedömning som görs i dialog
med klienten och de anhöriga/närstående/intressebevakaren.
RAVAklass

RAVAindexvärde

RAVA-klass

Vårdrekommendation

1

1,29–1,49

Tillfällig

2

1,50–1,99

Vård med assistans

3

2,00–2,49

Tillsyn

Hemma självständigt eller med hjälp av
anhörig eller närstående
Hemma självständigt eller med hjälp av
anhörig eller närstående
Hemvård

4

2,50–2,99

Tillsyn

Hemvårdsenhet

5

3,00–3,49

Vård med omsorg

6

3,50–4,03

Helt beroende av hjälp

Effektiverat serviceboende
Äldreomsorgens vårdavdelning

RAVA mäter klientens funktionsförmåga och hjälpbehov.

RAI Oulu Screener bedömning

Vårdrekommendation

Enligt MAPLe_5-skalan
ADL: > 0 finns det skäl att utreda orsaken.
IADL: Om klienten har svårigheter inom något
område, som det inte går att avhjälpa med
stödtjänster som svarar mot servicebehov.
CPS: > 0 finns det skäl att utreda orsaken.

Hemvård

Kriterierna är godkända av Omsorgsnämnden den § 131/16.11.2016 och tillämpas fr.o.m. den
1.1.2017.
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VÖRÅ KOMMUNS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖDTJÄNSTER
Stödtjänst

Innehåll

Kriterier

Butikskasse

Matvaror och/eller färdig
mat inköpt i närbutik.
Leverans hem en gång per
vecka.



Lunchservering i matsal kan
ordnas
vid
hemvårdsenheterna.



Lunchservering i
matsal

Om klienten inte har möjlighet, att
handla själv i närbutik eller inte kan
tillreda mat själv.
Förutsätter överenskommelse med
närbutik samt kundkonto vid närbutiken.



Klienten bor nära eller har tillgång till bil
och kan komma och hämta/äta en varm
lunch på en servicepunkt med
lunchservering.
Intyg krävs för specialdieter.


Måltidsservice

Hemtransporterad lunch.
Kan beviljas enligt följande
alternativ:
3 dagar/vecka: mån, ons, fre
5 dagar/vecka: mån-fre
7 dagar/vecka: mån-sön
Måltidsservice 7 dagar per
vecka
förutsätter
att
klienten är beviljad daglig
hemservice.










Grunden för beviljande av måltidsservice
är att klienten inte kan använda sig av
matkasse hemkörning, lunchservering i
matsal (ej tillgång till bil) och kan inte
själv tillreda mat.
Klientens hälsa utsätts för risk utan
regelbundna måltider, som t.ex.
diabetiker
och
personer
med
minnessjukdom.
Intyg krävs för specialdieter.
Veckor där söckenhelger infaller (t.ex.
påsk) garanteras måltidsservice enligt
antal beviljade dagar.
Kan kombineras med butikskasse service

Trygghetsservice
(trygghetstelefon
och
dörrvaktssystem)

Trygghetsservice
dygnet
runt, för > 75 åringar och
personer med funktionsnedsättningar.

 Behovet av trygghetsservice baserar sig
på klientens hälsa.
 Klienten själv bör vara villig att ha
trygghetstelefon och förstå hur denna
används.
 Trygghetstelefonen är personlig.
 Ifall
hemservice
fungerar
som
kontaktperson
vid
trygghetslarm
förutsätts att hemservicen får en nyckel
till bostaden. Nyckeln förvaras i
hemservicens kansli eller på ett tryggt
ställe vid bostaden.
 Trygghetstelefoner som inte används
returneras och då upphör fakturering av
avgifter.

Klädservice

Klädvård utförs utanför det
egna hemmet i kommunens
eget tvätteri på Tallmo
vårdcenter.

 Klienten klarar inte av klädvården själv
eller
saknar
ändamålsenliga
tvättmöjligheter hemma.
 Anhöriga/närstående har inte möjlighet
att ta hand om klädvården.
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VÖRÅ KOMMUNS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV HEMSERVICE FÖR
BARNFAMILJER
Socialvårdslagen (2014/1301) fastställer att barnfamiljer har rätt att få sådan hemservice som
är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift, om det på grund av sjukdom, förlossning,
skada eller liknande funktionsnedsättning inte är möjligt att trygga barnets välfärd utan
hemservice. Detta gäller även om det vid en särskild familje- eller livssituation behövs hjälp för
att trygga barnets välfärd. Hemservice är en målinriktad verksamhet, ett tidsbundet stöd för
föräldraskapet i vardagen, vilket utförs tillsammans med familjen och samarbetsaktörer. Den
centrala målsättningen är att stärka familjens egna resurser.
Hemservice för barnfamiljer är alltid tillfällig till sin natur och utgår från en behovsutredning.
Allmänt taget erbjuds tjänsterna en gång i veckan, på vardagar och 2–4 timmar i gången under
högst 3 månader. Hemtjänsten för barnfamiljer fokuserar på handledning, stöd och rådgivning
i familjens vardagsbestyr. Tjänsten omfattar också hjälp med vård av barn och hemskötsel.
Hemservice för barnfamiljer är huvudsakligen avsedd för familjer med barn under skolåldern,
men kan utvidgas till att omfatta barn under 18 år, för att trygga minderårigas situation.
Hemservice kan beviljas i följande situationer:
 I familjen finns minderåriga barn


Barnets förälder är handikappad eller har en långvarig sjukdom



Föräldern har insjuknat plötsligt eller någon annan kris har drabbat familjen



Förälderns utmattning



En svår livssituation



Plötsliga förändringar i livet



Handledning gällande barnens vård och uppfostran



Kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner



Stöd för familjens egen funktionsförmåga i en förändringssituation



Stöd för förälderns och barnets kommunikation i en förändringssituation



Stöd och handledning för familjer som löper risk för utslagning



Barnets skada och långvariga sjukdom

Hemservice beviljas inte i följande situationer:
 För vården av ett barn som insjuknat plötsligt, om föräldern har rätt att stanna hemma
och sköta sitt barn


Långvarigt, daglig vård av ett barn



Enbart för städning



Föräldrars distansarbete hemma, studier eller fritidsintressen



Vid behov av personlig assistans

Kriterierna är godkända av Omsorgsnämnden den § 131/16.11.2016 och tillämpas fr.o.m. den
1.1.2017.

