STÖDTJÄNSTER

HEMVÅRD
Hemsjukvårdsavgift

Hemservicens stödtjänster?











Hemtransporterad matkasse 12 €/gång
Lunchservering 7 €/portion
Hemtransporterad lunch 8 €/portion
Trygghetstelefon 20 €/månad
GSM-trygghetstelefon 30 €/månad
Trygghetstelefon + dörrlarm 30-40 €/mån
Klädservice 5 €/kg
Duschservice 10 €/gång
Duschservice + transport 20€/gång
Snöplogning (förutsätter bruttoinkomst under
1300 €/mån). Klienten betalar 75% och bidrag
kan beviljas av socialen för 25%

Klienten betalar själv sina läkemedelskostnader.

HEMVÅRDSENHET
Hyra, vatten och el

Hemvård = hemservice + hemsjukvård

Hemservice- & hemvårdsavgift

Hemservice- & hemvårdsavgift

 Tillfällig hemservice 12 €/gång
 Regelbunden hemvård, tabellen nedan
 Uträkning av avgift= bruttoinkomst- självrisk
576 €/mån = summan x procentsats
(besöksantal/vecka, beaktande antalet personer
i hushållet)

Inkomstgräns
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Stödtjänstavgift
Måltidskostnader 11,50/dygn, 345 €/30 dagar
Klädservice 5 €/kg
Övriga stödtjänster enligt användning

Klienten betalar själv sina läkemedelskostnader.

Betalningsprocent
Antal
personer i
hushållet
1

Se texten i kolumnen till vänster

Läkemedelskostnader

Besök/vecka respektive besök/mån

Vörå kommun
Äldreomsorgen

Läkemedelskostnader

Månadsavgifter
 Gullvivan: Hyra + vatten + elektricitet 9,449,56€/m2
 Kastusgården: Hyra+ vatten 8,05€/m2 +
elektricitet till elbolaget enligt förbrukning

HEMVÅRD

Äldreomsorgens
avgifter
2018

 Hembesök av sjukskötare 12 €/hembesök
 Månadsavgift (>3 mån)
 Hembesök av läkare 18,90 €/hembesök
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NÄRSTÅENDEVÅRD
 Lagstadgad ledighet för närståendevårdare (23 dag/månad) då vårdtagare vårdas på enhet
11,40 €/dygn.

EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

Äldreomsorg

Hyra, vatten och el
Månadsavgifter
 kommunala fastigheter: Hyra 10 €/m2 + vatten
10 € och elektricitet 4 €.
 privata (Solrosen): Hyra + vatten + elektricitet =
16,38 €/m2

Äldreomsorgen arbetar för en
klientinriktad, högklassig och
jämlik service.

Serviceavgift
Serviceavgiftens
maxavgift
är
85%
av
nettoinkomsterna, då man först dragit bort
boendekostnader (hyra, vatten och el), för personligt
bruk garanteras klienten minst 108 €/månad, därtill
ytterligare 150 €/månad för att täcka
läkemedelskostnader mm.

Läkemedelskostnader
Klienten betalar själv sina läkemedelskostnader.

VÅRDAVDELNING
Vårdavdelning betyder anstaltsvård
 Dag- eller nattvård 22,50 €/vårddygn
 Kortvarig anstaltsvård 48,90 €/vårddygn. Då
avgiftstaket på 683 €/kalenderår uppnåtts sänks
avgiften till 22,50 €/vårddygn.
 Långvarig anstaltsvård (>3 mån) uppbärs en
avgift som bestäms av betalnings-förmågan.
Maxavgift 85 % av klientens nettoinkomster.
Garanterat medel för personligt bruk 108
€/månad.
 Om klienten omedelbart för vården inletts levt i
gemensamt hushålls i äktenskap eller motsvarande förhållanden och klientens inkomster är
större maka/makas bestäms avgiften på makarnas sammanräknade månadsinkomst. Maxavgift
42,5% av ovannämnda inkomst.

Kontakta oss
INKOMSTER & BIDRAG
Inkomstutredning
Första gången du får hemvård eller en boendeplats
fyller du i en blankett för inkomstutredning, som du
skickar till handläggaren.

Handläggare av hemservice,
stödtjänster och närståendevård
Hemserviceledare
Tel. (06) 3821 421,
Bäst nåbar mån-fre kl. 9-10

Avgifterna baserar sig på
 Servicens omfattning och intervall
 Inkomst, med vissa fasta och inkomstreglerade
avgifter
 Sänkning av vårdavgifter kan sökas via
Omsorgsnämnden.

Handläggare av boendeärenden
Boendeledare
Tel. (06) 3821 420,
Bäst nåbar mån-fre kl. 9-10

Bidrag att söka

Frågor kring inkomstutredning
Tel. (06) 382 1404,
vardagar under tjänstetid



Bostads- och vårdbidrag från FPA

Ersättningar att söka




Läkemedelsersättningar från FPA. Årssjälvrisk för
läkemedelskostnader är 605,13 € år 2018.
Specialersättningar via läkarintyg som sänds till
FPA.
Färdtjänst från kommunen (ej sjukvård) och
reseersättningar från FPA (sjukvård).

Äldreomsorgen
Öurvägen 31
66800 Oravais

