
 

        ANSÖKAN OM NÄRSTÅENDEVÅRDSTÖD 

               

            Ankomstdag                                            

VÅRDBEHÖVANDE                   

Namn                   Personbeteckning     

Postadress                             

Postnummer och -anstalt                 Telefon       

Hälsotillstånd/sjukdom:                           

                             

                              

Hjälpbehov  (x)      
 

(x)  Rörelseförmåga, hjälpmedel:   

påklädning     vid WC-besöken          

hygien     på nätterna               

med mediciner                     

Använder ni någon av följande service?          

hemvård/hemsjukvård     hur ofta?                                     

intervallvård     var?                                                         

stödservice     vad?                                                        

Får ni vårdbidrag från FPA?             

  ja       nej          

Ger ni samtycke till att behövliga uppgifter får hämtas från patientjournalen?    

  ja       nej         

                              

FÖRSLAG TILL VÅRDARE            

Namn                       Personbeteckning     

Postadress                             

Postnummer och -anstalt                     Telefon    

Släktskapsförhållande till den vårdbehövande                 

                              

I arbetsliv ja       nej          

                              

Vasa        /         20                         Vårdarens underskrift                                                                               

               

Bifoga vid behov läkarutlåtandet till ansökan och skicka dessa till:   

Vasa stad               

Stöd för närståendevård/Dammbrunnet         
PB 241               

65101 Vasa               

 



 
 
STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 
 
Med stöd för närståendevård avses ordnande av vård och omsorg för seniorer, personer med 
funktionsnedsättning eller sjuka i hemmiljö med hjälp av en anhörig eller annan närstående person för 
den vårdbehövande. Stöd för närståendevård är en anslagsbunden socialservice, vars beviljande baserar 
sig på kommunens övervägande. Med stöd för närståendevård avses en helhet som bildas av det 
vårdarvode, de ledigheter och den service som stöder närståendevården. 
 
Stöd för närståendevård kan beviljas om personen på grund av nedsatt funktionsförmåga, 
långtidssjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak har behov av vård och omsorg i hemmet. 
Vårdbehovet bör finnas dygnet runt eller kontinuerligt och behövas dagligen. Vården bör vara mer 
bindande och krävande än vad familjeomsorg normalt innebär. Vårdtagaren behöver hjälp i sina dagliga 
aktiviteter (förflyttning, personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning, ätande). Stödet beviljas ej för 
hushållsarbete (städning, matlagning mm.). 
 
Som vårdare kan vara en anhörig, släkting eller annan närstående person som den vårdbehövande vill ha 
som sin vårdare. Den person som söker sig till att vara närståendevårdare bör vara 18 år fylld och i en 
livssituation, där hälsan och funktionsförmågan lämpar sig för att fungera som närståendevårdare. 
Personen i fråga bör kunna bära helhetsansvar över den vårdbehövande. Stöd för närståendevård 
beviljas inte, ifall vårdaren missbrukar rusmedel eller ifall vårdarens hälsotillstånd begränsar denne från 
att fungera som närståendevårdare, trots att man vid sidan om kunde ordna en tillräcklig mängd service 
och stöd för den vårdbehövande.  
 
Närståendevårdstöd betalas enligt hur krävande och bindande vårdarbetet anses vara. Därvid beaktas 
även i vilken mån andra social- och hälsovårdstjänster utnyttjas. Stödet beviljas inte om den 
vårdbehövande bor i social- och hälsovårdens offentliga eller privata verksamhetsenheter. Stödet är en 
skattepliktig inkomst och genererar pension. Närståendevårdarens pensionsskydd regleras i kommunala 
pensionslagen och närståendevårdaren omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. 
 
Närståendevårdaren har rätt till tre dygns lediga dagar per månad. Vasa stad sköter om ordnandet av 
vård för den vårdbehövande under den tid närståendevårdaren håller ledigt. Vården kan ordnas i 
intervallvård, genom servicesedlar, genom närståendevikariering eller i form av dagvård. 
 
Beslutet om stödet görs för en viss tid eller tillsvidare och förhållandena följs upp vid behov eller minst 
varje år. För klienten uppgörs en vård- och serviceplan där det framgår vårdbehovet och vem som 
förverkligar vården. Ett avtal om närståendevård görs mellan kommunen och närståendevårdaren. 
Avtalet är ett uppdragsavtal och närståendevårdaren är inte i enlighet med arbetsavtalen i ett 
arbetsförhållande till varken staden, den vårdbehövande eller dennes vårdnadshavare. Vårdaren har 
skyldighet att meddela angående förändringar i vårdsituationen till närståendevårdstödet. 
 
 
Närmare information: 
Vasa stad 
Ledarna för närståendevård 
tel. 06 325 2362 eller 06 325 2371 (kl. 9-11) 


