Stöd för närståendevård – Vad är det?
Stöd för närståendevård är av lagstadgad socialservice, som
kommunen ska anordna inom ramen för sina budgetanslag (Lag
om stöd för närståendevård, 937/2005). Kommunen beslutar om
nivån på stödet och kriterierna för beviljande av stöd.
Med stöd för närståendevård vill man stöda äldres, handikappades
och långtidssjukas möjlighet att bo hemma. Kommunen kan ordna
vården genom att ingå ett avtal med vårdaren. Vårdaren kan vara
en anhörig, en släkting eller någon annan närstående person som
är lämplig för uppgiften. Vårdarens hälsa, funktionsförmåga och
resurser ska svara mot de behov som närståendevården ställer.
Stöd för närståendevård består av ett vårdarvode för
närståendevårdaren samt service och stöd som ges till både
vårdaren och vårdtagaren.
Förutsättningar för stödet
Stöd för närståendevård kan beviljas om vårdtagaren behöver
omfattande och kontinuerlig hjälp för att reda sig i det dagliga livet i
sitt eget hem. Stödet kan även fås om den vårdbehövande har ett
större behov av vård och omsorg än normalt under en kortare
period.
Bedömning av vårdbehovet
Vårdbehovet utreds alltid individuellt. Utredningen inleds med ett
hembesök då den sökandes funktionsförmåga utreds och bedöms.
Beslut och avtal
Socialnämnden har fastställt kriterier för beviljande av
närståendevård. Utgående från kriterierna besluts om stöd för
närståendevård. Om stödet beviljas görs en vård- och serviceplan
upp tillsammans med vårdtagaren, vårdaren och kommunen.

I planen antecknas:
- Omfattningen och innehållet i den vård som
närståendevårdaren ger.
- Omfattningen av och innehållet i andra social- och
hälsovårdstjänster som den vårdbehövande behöver.
- Omfattningen och innehållet i socialvårdstjänster till
stöd för närståendevårdarens vårduppdrag.
- Hur vården av den vårdbehövande ordnas under
vårdarens ledighet, besök som hänför sig till hälso- och
sjukvård eller annan frånvaro.
Därefter ingår kommunen och närståendevårdaren ett avtal om
stöd för närståendevård. Storleken på arvodet som betalas till
närståendevårdaren bestäms utgående från hur bindande och
krävande vården är.
Avtal om närståendevård innehåller:
- Vårdarvode och utbetalning av arvode vid avbrott.
- Rätt till lediga dagar och ordnande av ledigheten.
- Avtalstyp (fortlöpande eller tidsbundet).
Att ansöka om stöd för närståendevård
Stöd för närståendevård ansöks skriftligt. Ansökningsblankett fås av
ledaren för närståendevården, tfn 327 7229. Blanketten finns även
på kommunens webbsida. www.korsholm.fi >> Vård&Omsorg>>
Äldreomsorg>>Stöd i hemmet>>Stöd för närståendevård
Till ansökan bifogas läkarintyg eller motsvarande intyg.
Ansökan och bilagor sänds till adressen
Korsholms Kommun
Ledaren för närståendevården
Gamla Karperövägen 15 B
65610 Korsholm
Mera information
Ledaren för närståendevården, tfn 327 7229
Telefontid vardagar kl. 8.30–10.30

