Förutsättningar för närståendevård











Närståendevård
för över 65åringar

Vörå kommun, äldreomsorgen

En äldre person som behöver vård och
omsorg
i
hemmet
p.g.a.
nedsatt
funktionsförmåga, sjukdom, handikapp etc.
En anhörig/närstående som är beredd att
ansvara för vården och omsorgen med
behövlig service.
Den vårdbehövande godkänner närståendevårdaren och vårdformen närståendevård.
Närståendevårdarens hälsa 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 är lämpligt för den
vård som skall ges där.
Beviljande av stöd bedöms vara förenligt
med den vårdbehövandes bästa.

Allmänna kriterier för närståendevård
Hjälp med ärenden och sysslor i hemmet
berättigar inte till stöd för närståendevård.
 Stöd beviljas inte om den vårdbehövande
bor i en offentlig eller privat
verksamhetsenhet inom social- och
hälsovården.
 Stödbeloppet påverkas av vem som har
huvudansvaret för vården, t.ex. mellan
närståendevårdaren och hemvården.


Närståendevård är en anhörigs
eller närståendes vård och
omsorg av en äldre person.
Verksamhetens riktlinjer
Stöd för närståendevård är en lagstadgad
social service som kommunen ordnar inom
ramen för sin budget. Det finns ingen
subjektiv rättighet utan det är en
behovsbaserad service.
 Lagen om stöd för närståendevård
 Kommunens
kriterier för stöd för
närståendevård, www.vora.fi
Individuell behovsbaserad bedömning av
handläggaren


Nivåerna för vårdarvode?
Grundstöd 408,09 €/mån – 31,95€/dygn
 Förhöjt stöd 543,63 €/mån – 63,82 €/dygn
 Omfattande stöd 909,55 €/mån – 95,77


€/dygn

Hur ansöker du om närståendevård?
Ansök via äldreomsorgschefen
 Blanketter hittas på kommunens hemsida
www.vora.fi eller fås via äldreomsorgens
servicehandledning eller via äldreomsorgschefen.
 Bedömning av ditt och den vårdbehövandes
omsorgsbehov sker utgående från er hälsa
och funktionsförmåga.

Närståendevård



Meddela om avbrott
Vad kan du få hjälp med?
Förberedande utbildning och
hälsoundersökningar via hälsocentralen.
 Vårdarvode till närståendevårdaren
 Lagstadgad ledighet 2-3 dygn/
kalendermånad
 Vikarierande närståendevård, hemservice
och intervallvård.




Meddela avbrott i närståendevården som
sträcker sig över 30 dagar, när t.ex. den
vårdbehövande får annan vård än
närståendevård.

Äldreomsorgens närståendevård
arbetar för en klientinriktad,
högklassig och jämlik vård och
omsorg.

Kontakta oss
Handläggare av närståendevård
Äldreomsorgschef
Tel. 050-352 0742,
Vardagar under tjänstetid
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Hälsocentralens telefon- och
sjukvårdsrådgivning
Tel. (06) 3852 200, kl. 8-16

Varifrån får du socialt stöd och
rekreation?
Föreningar för närståendevårdare
 Folkhälsans Anhörig café x1/månad


Äldreomsorgen
Öurvägen 31

66800 Oravais

