Arvoden år 2021
Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård för vård av barn under 18 år från
(fastställda av socialnämnden 30.1.2012 § 5)
Förutom de i lagen och förordningen om stöd för närståendevård och social- och
hälsovårdsministeriets handbok 2005:31 (Stöd för närståendevård, handbok för kommunala
beslutsfattare) gäller följande kriterier och betalningsklasser utgående från hur krävande och
bindande vården är. Betalningsklasserna är indelade i en a-del och b-del där man i a-delen
beaktar hur krävande och bindande vården är och i b-delen beaktar att bundenheten är
mindre än i a-delen.
Betalningsklass 1
År 2021

År 2020

a) 939,16 €/månad
925,60 €/månad
- Barn som på grund av svår långtidssjukdom eller bestående gravt
handikapp behöver kontinuerlig hjälp för att reda sig i det dagliga livet och
behöver mycket vård och omsorg (betydligt mycket mera hjälp, stöd och
handledning än jämnåriga barn med att sköta hygien, vid måltider, på/avklädning, wc-besök, rörlighet, socialt aktiviteter)
- Behöver vård och omsorg även nattetid
- Barnet kan inte alls lämnas utan tillsyn
- Vården förutsätter full/krävande insats fortgående varje dag och barnet är
beroende av en annan person för att klara de dagliga funktionerna i
jämförelse med ett friskt jämnårigt barn (vårdaren bör vara beredd att
vårda barnet dygnet runt)
b) 657,41 €/månad
647,92 €/månad
a-delens arvode sänks med 30 % om barnet i huvudsak under året är borta
från hemmet/ har dagvård i hemmet en del av dagen (7 tim./dag eller mera)
eller om vårdaren är borta från hemmet 7 tim./dag eller mera. Barnet kan
t.ex. vara i dagvård, skola, daglig verksamhet eller vårdaren kan
förvärvsarbeta. Om barnet är hemma 1 månad och då vårdas helt av
närståendevårdaren kan fullt arvode betalas för den månaden.
Betalningsklass 2
a) 646,97 €/månad
637,63 €/månad
- Barn som på grund av svår långtidssjukdom eller bestående gravt
handikapp behöver betydligt mera hjälp än jämnåriga barn för att reda sig i
det dagliga livet och rätt mycket vård/övervakning och omsorg
- Vården är krävande och binder vårdaren dygnet runt

-

Barnet behöver kontinuerlig hjälp eller övervakning med de dagliga
personliga sysslorna såsom hygien, måltider, på-/avklädning, wc-besök,
sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter, uträtta ärenden)

b) 452,88 €/månad
446,34 €/månad
- a-delens arvode sänks med 30 % om barnet i huvudsak är borta från
hemmet/ har dagvård i hemmet en del av dagen barnet (7 tim./dag eller
mera) t.ex. i dagvård, skola, daglig verksamhet eller om vårdaren är borta
från hemmet 7 tim./dag eller mera. Barnet kan tillbringa en del av
dagen/vissa dagar i veckan på dagvård, skola, daglig verksamhet. Om
barnet är hemma 1 månad och vårdas helt av närståendevårdaren kan fullt
arvode betalas för den månaden.
Betalningsklass 3 - Vårdarvode under tung behandlingsfas
1016,74 €/månad
-

1002,06 €/månad

den vårdbehövande har ett större behov av vård och omsorg än normalt
under denna fas
vårdtiden kan omspänna ungefär ett halvt år, ofta kortare tid
vårdaren är förhindrad att arbeta under denna tid
den vårdbehövande är beroende av konstant sammanhängande personlig
vård dygnet runt och kan inte alls vara ensam
vårdaren har inte rätt till specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen
vårdaren har inte rätt till alterneringsersättning enligt lagen om
alterneringsledighet

Om vårdaren anför särskilda skäl kan vårdarvodet betalas ut till ett lägre belopp än det
beviljade arvodesbeloppet.

