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rättigheter-guide, vars bakgrund vi först viii

lnformationen i guiden baseras på gällande
lagstiftning vid utarbetandet av guiden

berätta lite kortfattat om. Vi har märkt att det

(08/2019). En eventuell social- och hälsovårdsre

kan vara svårt för en minnessjuk person att få

form kommer antagligen att förändra organise

lättbegriplig information om olika tjänster och

ringen av kommunal socialservice och hälso

förmåner som man eventuellt är berättigad tili,

och sjukvård. 1 och med lagstiftningsprojekten

särskilt inom socialservice samt i hälso- och

kring social- och hälsovårdsreformen, såsom

sjukvården. lnformationen som finns är ofta

exempelvis reformen av handikappservicelagen,

ganska spridd och juridisk text kan vara

kan informationen i guiden ändras delvis.

besvärlig att taika. Därför har vi utarbetat denna

Vi har presenterat temahelheter i guiden och

guide för att hjälpa dig i dessa frågor. 1 den här

grupperat dem enligt specifika livssituationer

guiden har vi samlat information om olika

och sjukdomsstadier. Exemplen som beskrivs

tjänster och förmåner som du som minnessjuk

i guiden är fiktiva, men motsvarar situationer

eller som närstående kan ha nytta av eller som

i det verkliga livet. Du bör läsa igenom guiden

du kan ha rätt tili. Vi har inte tagit med alla

senast i ett tidigt skede av sjukdomen så att du

möjliga tjänster och förmåner, utan vi har

kan dra nytta av dina rättigheter och förmåner

strävat efter att välja de viktigaste. Exempelvis

så bra som möjligt. Vi hoppas att du efter att ha

om rehabilitering hittar du mer information

läst guiden har information om vilka former av
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ger dig rätt att få tjänsterna. Vid beviljande

den i socialservice samt i hälso- och sjukvård.

av många tjänster får kommunen eller annan
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NÄR KLIENT,
NÄR PATIENT?

1 SOCIALSERVICE PRATAR
VI OM KLIENTER

INLEDNING AV SOCIALSERVICEÄRENDE

BEDÖMNING AV SERVICEBEHOV

Ditt ärende om sociala tjänster kan inledas tili

Genom bedömninqen av servicebehovet utreder

exempel när du ansöker om en socialtjänst

man vilken typ av sociala tjänster du behöver från

Minnessjukdomen förändrar livet och i denna

Socialservice är tjänster som exempelvis besök

såsom hemtjänst eller stöd för närståendevård,

kommunen, hur mycket du behöver dem och hur

nya situation finns det stöd och hjälp att få även

av hemtjänsten hemma hos diq och tjänster för

eller när en anställd på socialservice på annat

länqe. Bedömninqen qörs av en yrkesutbildad

enliqt laqen. Med minnessjukdomen kan du

att hjälpa diq med rörliqhet. När du söker eller

sätt informeras om att du kan behöva sociala

person i kommunens socialservice i samarbete

behöva mer socialservice och hälsovård än

använder sociala tjänster är du klient.

tjänster.

med diq och vid behov med dina anhöriqa och

tidiqare, som exempelvis hemtjänst, stöd i änd

Du är klient hos socialservice från det att ditt

Kommunens anställda inom socialservice

närstående. 1 bedömninqen deltar även vid behov

ärende tas upp i socialservice, tili exempel på

har skyldiqhet att väqleda och qe råd om sociala

tili exempel en yrkesutbildad person inom hälso

ninq. 1 den här delen qår vi iqenom dina rättiq

qrund av en ansökan eller anmälan, eller när

tjänster som underlättar din vardaq. Det lönar

och sjukvård eller rehabiliterinq. Vid bedömninqen

heter som klient hos socialservice samt som

du får sociala tjänster. Du är klient exempelvis

siq att modiqt ta kontakt med kommunens

av servicebehovet antecknas både socialservicens

rinqsarbeten hemma och besök på läkarmottaq

patient i sjuk- och hälsovården. Dessutom reder

redan då du får väqledninq och rådqivninq om

socialservice om det är svårt att överblicka det

och din eqen syn på vilken typ av hjälp och stöd

vi ut vad som händer efter att ärendet om social

sociala tjänster av en anställd hos kommunen,

stora urvalet i kommunens sociala tjänster eller

du behöver. När man qör bedömninqen måste

service taqits upp tili behandlinq eller efter

tili exempel en servicehandledare.

om det känns som att du inte vet var du ska

man även annars ta hänsyn tili dina önskemål

börja söka efter olika tjänster.

och åsikter om hur tjänsterna ska orqaniseras.

sökande av vård, hurdana planer man ska
upprätta för diq i socialservice och hälsovård
samt vilka tidsfrister som qäller för dessa ärenden.
När du söker eller får socialservice och
hälsovård har du en särskild ställninq som klient
i socialservice eller som patient i hälsovården.
Du har vissa rättiqheter som klient och patient,
såsom rätt att delta i handläqqninqen av ditt
ärende, rätt att få information och rätt att få ett
skriftliqt beslut i ditt ärende. Du kan ha nytta
av att känna tili dessa rättiqheter speciellt
i problemsituationer. Laqen qer också ramar för
hur ditt ärende om socialservice eller hälsovård
ska qå vidare och hurdana dokument man ska
upprätta för diq. När du känner tili dessa reqler
är det lättare för diq att följa hur ditt ärende
fortskrider och du kan delta i planerinqen av
dina sociala tjänster och hälsovård.
1 bland använder du både socialservice och
hälsovård, och i vissa situationer smälter de
samman. Socialservice och hälsovård omfattas
av olika laqar och förordninqar. Även dina rättiq
heter är olika i olika situationer beroende på
om du använder socialservice eller hälso- och
sjukvård. Därför är det viktiqt att skilja på när
du är klient och när du är patient.

Med din tillåtelse kan man också utreda hur

BEKANT MED TERMERNA
Socialservice innefattar vanligen alla sociala
tjänster såsom tjänster man får hemma,
tjänster för boende och tjänster som stöder
rörligheten. De mest centrala lagarna som
reglerar socialservice är socialvårdslagen och
lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården.
Service för äldre är en del av socialservicen
och den är avsedd för åldrande klienter
i socialservice. Man kan inte direkt få service
med stöd av äldreomsorgslagen (= lagen om
stödjande av den äldre befolkningens funk
tionsförmåga och om social- och hälsovårds
tjänster för äldre), utan lagen säkerställer att
speciella behov hos åldrande klienter och
patienter uppmärksammas i socialservice
och hälsovård. Det finns ingen åldersgräns för
äldreomsorgen, men enligt äldreomsorgslagen
avser äldre befolkning personer som uppnått
ålder som berättigar tili ålderspension.
Handikapptjänster är också en del av social
servicen och de är avsedda för handikappade
klienter inom socialservice. Även minnes
sjukdom kan ge rätt tili handikapptjänster.
1 handikappservicelagen och handikappservi
ceförordningen definieras servicespecifikt
vem som har rätt att få handikappservice
och med vilka villkor.

dina närstående kan delta och qe diq stöd.

MEDDELANDE OM BEHOVET
AV SOCIALA TJÄNSTER
Vissa personer, tili exempel kommunala
socialarbetare, hälsovårdspersonal samt
polisen har skyldighet att vägleda personer
som de möter som har ett tydligt behov av
service att söka socialservice. 1 vissa situationer
har dessa personer också skyldighet att
anmäla en persons behov av socialservice tili
kommunen, utan att tystnadsplikten hindrar
delta. Rätt att anmäla en människas behov
av socialservice har dessutom vem som helst,
utan att tystnadsplikten hindrar detta.

1 samband med delta får du information
om vilka alternativ det finns för att förverkliqa
tjänsterna du behöver samt effekterna av dessa
olika alternativ.
Som klient hos socialservice har du alltid rätt
att få dina servicebehov bedömda om det inte är
uppenbart onödiqt, tili exempel för att dina service
behov nyliqen har bedömts. Om din situation
eller funktionsförmåqa förändras tili exempel
med sjukdomsförloppet, kan du be om att
bedömninqen av ditt servicebehov uppdateras.

Tidsqränser
Bedömninqen av servicebehovet ska alltid
inledas utan onödiqt dröjsmål efter att social
service har informerats om att du kan vara
i behov av tjänsterna. Hur snabbt bedömninq
måste qöras beror också på hur brådskande
ditt behov av tjänster är.
Om du är över 75 år eller om du får vårdbidraq
med höqsta belopp från FPA måste bedöm
ninqen av ditt vårdbehov börja senast den
sjunde vardaqen efter att du kontaktade social
service. Samma reqel qäller också när man
utreder behovet av tjänster eller stödåtqärder
enliqt handikappservicelaqen.
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PLANER

Tidsgränser

Tidsgränser

När dina servicebehov har bedömts qör man en

Det finns inqen exakt tidsqräns för utarbetandet

Beslut som qäller ett brådskande ärende måste

pian tillsammans med diq för att qenomföra de

av planen. Man ska dock inte förlänqa detta

qöras utan dröjsmål så att din rätt tili nödvändiq

tjänster du behöver. Syftet är att skapa en pian

i onödan.

omvårdnad och utkomst inte riskeras. Även

för att orqanisera dina sociala tjänster. Planen
qörs av en person i socialservice i samarbete
närstående och andra personer som är viktiqa
för dina sociala tjänster.

När kommunen beviljar diq socialservice fattas

dröjsmål.
Beslutet om handikappservice ska fattas
senast inom tre månader från ansökan.
Beslut om socialservice ska qenomföras

1 planen skriver man bland annat hur du och

det ett beslut om detta. Beslutet fattas i allmän

senast inom tre månader från att ärendet

socialservice ser på ditt behov av stöd och vilka

het efter att dina behov av service har bedömts,

om socialservice toqs upp tili handläqqninq

tjänster och åtqärder du behöver, samt en

det har qjorts upp en pian för orqaniserinq av

i kommunen.

bedömninq av vilka sociala tjänster är nödvän

tjänsterna och ansökan om tjänsten i fråqa har

diqa för diCJ. 1 planen skriver man också din och

lämnats in. Beslut ska fattas om beviljande av

den anställdes uppfattninq om dina styrkor och

tjänsten samt då tjänsten nekas.

resurser samt konkreta mål för åtqärderna som
ni tillsammans kommer överens om.
Om du qer tillåtelse kan man qöra en
qemensam pian som överqripande täcker både

alltid rätt att få beslutet skriftliqt. Det är därför
viktiqt att komma ihåq att be om ett skriftliqt
beslut när du tili exempel får beslutet per tele
fon. Utan skriftliqt beslut är det praktiskt taqet
omöjliqt att veta hur beslutet har motiverats
eller att söka ändrinq i beslutet.

av planen, utan för dem måste det qöras separata

Man använder ofta olika namn för planer
som rör socialservice, såsom klientplan,
serviceplan, rehabiliteringsplan eller service
och vårdplan.

KONTAKT MED ELLER ANMÄLAN TILL SOCIALSERVICE
Klient/dennes anhörig eller företrädare, myndighet, annan person

....

Du beviljas inte socialservice ännu på basen
ansökninqar och beslut.

Ytterligare information om hureman kan göra
i problemsituationer angående privata social
serviceavtal hittar du i denna guide vid
punkten Sökande av ändring s.48.

för sökande av ändrinq måste bifoqas. Du har

sociala tjänster och andra tjänster. Det kan tili

Planen qranskas senare vid behov.

När du skaffar sociala tjänster från en privat
tjänsteleverantör, upprättas ett avtal om
tjänsten mellan dig och tjänsteleverantören,
tili exempel ett privat servicehem. Detta avtal
kan du inte söka ändring för på samma sätt
som för kommunens beslut om beviljande
av socialservice.

Beslutet måste motiveras och anvisninqar

exempel vara en qemensam pian för sociala
tjänster och hälso- och sjukvård.

Ett beslut från kommunen om beviljande av
socialservice är inte det enda sättet att få
sociala tjänster. Du kan skaffa dig sociala
tjänster utan kommunens beslut genom att
betala själv eller med servicesedel som
kommunen beviljat dig och som är avsedd
för att skaffa sociala tjänster.

i andra fråqor måste beslut fattas utan onödiqa

BESLUT OM KOMMUNAL
SOCIALSERVICE

med diq och vid behov med dina anhöriqa,

AVTAL OM PRIVATA SOCIALA TJÄNSTER

Mer information om hureman kan söka ändring
av beslut som rör socialservice hittar du i den
här guiden vid punkten Sökande av ändring
s. 47-48.

BEDÖMNING OM SERVICEBEHOV
Speciell uppmärksamhet bör ges bedömning av brådskande behov av hjälp
PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV TJÄNSTER
1 samarbete med klienten och/eller dennes anhörig, närstående eller laglig företrädare
Tidsgränser och bestämmelserna i speciallagstiftningen ska beaktas

BESLUT ELLER AVTAL OM SOCIALSERVICE
Tidsgränser och bestämmelserna i speciallagstiftningen ska beaktas
Rätt att söka ändring av beslut

...,.

GENOMFÖRANDE AV SERVICE
Kommunen ordnar själv, som köptjänst, med servicesedel
Tidsgränser ska beaktas
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1 HALSOVARDEN TALAR
VI OM PATIENTER
..

0

PLANERING AV VÅRD

TILLGÅNG TILL VÅRD

När man har bedömt ditt behov av vård utarbe

Vårdpersonalen ska meddela när du får vård.

tar man en pian för qenomförandet av vården.

De ska också berätta om tidpunkten för vården
ändras.

När du får eller använder hälsovårds- eller

Tidsgränser

1 planen antecknar man orqaniserinqen av

sjukvårdstjänster är du patient. Du har en

Om man inte kan bedöma ditt vårdbehov när du

vården och en tidsplan för vården. Pianen qörs

1 primärvården ska vården ordnas inom en

patients rättiqheter exempelvis när du besöker

första qånqen kontaktar hälsocentralen, måste

i samarbete med diq och vid behov med dina

rimliq tid. En rimliq tid beror bland annat på ditt

polikliniken eller hälsocentralen. Likaså är

man qöra det senast den tredje vardaqen efter

anhöriqa, närstående eller din företrädare.

hälsotillstånd. Vården ska dock ordnas senast

du patient när du skaffar ett intyq om ditt hälso

att du toq kontakt. 1 brådskande fall bedömer

Man behöver inte qöra en pian om det inte är

inom tre månader från det att man bedömde

tillstånd av läkare eller skötare.

man vårdbehovet qenast.

nödvändiqt, exempelvis om du bara behöver

ditt vårdbehov.

1 den specialiserade sjukvården kan bedöm

ATT SÖKA VÅRD OCH BEDÖMNING
AV VÅRDBEHOV

ninqen av vårdbehovet ta länqre tid än i primär

tillfälliq väqledninq och rådqivninq.

Undantaq från denna tre månaders reqel

Ditt samtycke behövs alltid för vården.

är munhälsovård, där vården ska ordnas senast

vården. 1 den specialiserade sjukvården ska

Du måste alltid få information om ditt hälsotill

inom sex månader från bedömninqen av vård

bedömninqen av ditt vårdbehov också påbörjas

stånd, betydelsen av vården för diq, olika vård

behovet. Avvikelse från tidsfristen på tre måna

När du behöver hälsovård ska du i första hand

senast inom tre veckor från att remissen tili

alternativ och deras verkninqar.

der får dock inte riskera ditt hälsotillstånd.

söka diq tili din eqen hälsocentral. Där bedöms

specialiserad sjukvård har kommit tili enheten

Om du inte kan fatta beslut om din vård eller

Om du behöver specialiserad sjukvård ska

ditt vårdbehov på medicinska qrunder av en

för specialiserad sjukvård. Om bedömninqen

om du inte förstår följderna av vården, utreder

den ordnas inom sex månader från bedöm

yrkesutbildad person i hälsovård. Om du ännu

förutsätter speciella undersökninqar eller

man din önskan med hjälp av din vårdvilja samt

ninqen av vårdbehovet.

är i arbetslivet, sök vård qenom företaqshälso

bedömninq av specialistläkare, får bedöm

vid behov med dina närstående, anhöriqa eller

vården som din arbetsqivare ordnar. Om du

ninqen av ditt vårdbehov ta länqre tid, men den

din företrädare. 1 oklara situationer vårdar läka

delse eller servicesedel som du kan använda

behöver specialiserad sjukvård på sjukhuset

ska dock qenomföras senast inom tre månader

ren diq så att ditt personliqa bästa säkerställs.

för att söka diq tili vård i en privat vårdenhet.

som inte är brådskande, skriver läkaren eller

från att remissen anlände.

tandläkaren en remiss åt diq för detta.

lbland kan man qe diq en betalninqsförbin

På så sätt qaranterar man att du får den vård
du behöver inom tidsqränserna ovan.

När hälsocentralen är stänqd får du i
brådskande situationer vård i hälsocentralens
eller sjukhusets jour.

KONTAKT MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Patient/dennes anhörig eller töreträdare

BEKANT MED TERMERNA
Med primärvård avses vård som ges i den egna hälsovårdscentralen, tili exempel
uppföljning av blodtrycket.
Specialiserad sjukvård ges däremot centraliserat i sjukvårdsdistrikt, och exempelvis
ledplastik i höften är specialiserad sjukvård.
lcke brådskande specialiserad sjukvård är vård som kräver kunnande av specialist
i en situation där din hälsa inte är i omedelbar fara. Sådan situation är tili exempel
operation av starr i ögat.
Remiss tili specialiserad sjukvård innebär tili exempel en remiss som skrivits av
läkaren på din egen hälsovårdscentral där man berättar vilken vård du behöver som
kräver specialistkunnande och varför. Utifrån remissen bedömer man hur brådskande
ditt behov av specialiserad sjukvård är. Du får en separat kalielse exempelvis tili en
operation elier annan åtgärd som din remiss gälier.
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BEDÖMNING AV VÅRDBEHOV
Tidsgränser ska beaktas
Är det primärvård eller specialiserad sjukvård?
PLAN OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
1 samarbete med patienten och/eller dennes anhörig, närstående eller laglig töreträdare

TILLGÅNG TILL VÅRD
Tidsgränser ska beaktas
Är det primärvård eller specialiserad sjukvård?

1 HÄLSOVÅRDEN TALAR VI OM PATIENTER
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ANPASSNINGSTRÄNING SOM HJÄLP
TILL ÄNDRINGAR I VARDAGEN
Vad?
FPA anordnar anpassninqskurser på olika håll
i Finland för minnessjuka människor och deras
anhöriqa och närstående. Syftet med kursen är
att hjälpa diq och dina närstående att anpassa
siq tili de förändrinqar i livet som orsakas av
minnessjukdom. Kurserna är qratis och du kan
få ersättninq för resekostnader från FPA.
För närvarande påqår kurserna fem daqar.
På kursen möter du andra människor i samma
livssituation och du får kamratstöd från andra

REHABILITERING
Mer information om rehabilitering och annat
stöd som ordnas i din kommun får du av
socialservice och på hälsovårdscentralen
i din kommun.
Du kan läsa mer om rehabilitering i Minnes
förbundets rehabiliteringsguide,
www.muistiliitto.fi > stöd och tjänster >
vård och rehabilitering.
Du kan också besöka Hälsobyns
rehabiliteringshus, www.halsobyn.fi >
rehabiliteringshuset.

minnesfamiljer samt viktiq information om din
sjukdom, olika tjänster och former av stöd.
Hur?
Du kan söka tili kurserna qenom att fylla i FPA:s
ansökninqsblankett, som du hittar på FPA:s
webbplats eller så kan du hämta den på FPA:s
kontor.
Du kan söka tili en anpassninqskurs om din
minnessjukdom är i ett tidiqt skede (= MMSE
poänqen är 23 eller höqre) och du är under 76 år.
Om du är intresserad av en anpassninqskurs,
diskutera detta med din läkare. Din läkare
utvärderar dina behov av träninq tillsammans
med diq och qer diq ett utlåtande. När du har
fått utlåtandet, lämna in det tillsammans med
ansökninqsblanketten tili FPA.
Mer information får du på FPA:s webbplats,
www.kela.fi > rehabiliterinqs- och
anpassninqskurser.
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STÖD OCH INFORMATION FRÅN
MINNESFÖRENINGEN

samma nummer på måndaqar, tisdaqar och

Minnesförbundets 43 medlemsföreninqar bildar

torsdaqar kl.12-17.

Minneslinjen (Muistineuvo) betjänar på finska på

ett omfattande nätverk som betjänar minnes
sjuka personer och deras närstående samt alla

Stödtelefonen Vertaislinja är en avqiftsfri tjänst

som är intresserade av minnet och

för den minnessjukes närstående. På numret

minnessjukdomar.

0800 9 6000 tas samtal emot varje daq

Minneslotsarna är expert- och stödcentraler
som finns i landskapen och som drivs av Min

kl. 17-21 av erfarna och utbildade frivilliqa,
tidiqare närståendevårdare tili en minnessjuk

nesförbundets medlemsföreninqar. Centralerna

person som har insjuknat i en proqressiv min

erbjuder hjälp och stöd för minnessjuka

nessjukdom. Stödtelefonen Vertaislinja betjänar

och deras närstående. Minneslotsarna bildar

på finska.

ett rikstäckande nätverk med verksamhet
i 18 landskap.
Minneslotsarna arbetar för likvärdiqhet och
ett bra liv för minnessjuka personer samt är
aktiva inom sina landskaps nätverk. Minnes
lotsarna förstärker i synnerhet frivilliq- och kamrat
stödsverksamheten krinq minnessjukdomar
samt säkerställer att de minnessjuka får sin röst
hörd. Minneslotsarna är yrkesutbildade inom
minnesarbete och de har tystnadsplikt.
Det rikstäckande nätverket och de reqionala
centralerna finansieras av social- och hälsovård
sministeriet qenom Veikkaus intäkter.
Du bör bekanta diq med verksamheten
i Minnesföreninqar och Minneslotsar i så tidiqt
skede som möjliqt. Minnesföreninqarna har
månqsidiqa aktiviteter på flera orter, såsom
qruppverksamhet, utflykter, information, stöd,
väqledninq och rådqivninq.

Mer information får du från din närmaste minnes
föreninq och på Minnesförbundets webbplats
www.muistiliitto.fi > stöd och tjänster >
minnesföreninqen nära diq.

Stödtelefonen Minneslinjen erbjuder väqledninq
och rådqivninq på svenska om minnessjukdo
mar på tisdaqar kl. 14-17 på telefonnumret
09 8766 550 (0,08€/min+lna). Yrkesutbildade
inom minnesarbete tar emot samtalen.
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UNDERSTÖDD SEMESTER
Tillsammans med din närstående kan du
ansöka om understödd semester som ordnas
av Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry och
minnesföreningarna. Syftet med semestern är
att du och din närstående ska få kamratstöd,
krafter och rekreation. Understödd semester
ordnas ofta i ett rehabiliteringscenter eller
spa. Där finns personai på plats och på dagtid
eventuellt minnesföreningarnas anställda.
Eftersom det är fråga om semester ligger
ansvaret för din säkerhet och ditt välbefinnande
hos dig själv och din närstående.
Du kan få semesterstöd på ekonomiska,
hälsomässiga och sociala grunder. Vid
beviljandet av stöd beaktar man dina och din
närståendes inkomster och utgifter samt er
livssituation samt om du och din partner har
beviljats semesterstöd tidigare. Du kan få
semesterstöd högst vartannat år. Deltagande
i rehabilitering som ordnas av FPA hindrar inte
från att söka semesterstöd. För semestern tar
man ut en avgift för självrisk.
Mer information och ansökningsblankett finns
på webbplatsen Maaseudun terveys- ja
lomahuolto, www.mtlh.fi.
Även andra semesterorganisationer arrangerar
semester för välbefinnande samt understödd
semester. Du kan bekanta dig med dem tili
exempel på webbplatsen Lomajärjestöjen
yhteistyöryhmä, www.lomajarjestot.fi

BOSTADSBIDRAG FÖR
PENSIONSTAGARE
Du kan få bostadsbidraq för pensionstaqare om
du bor permanent i Finland, är låqinkomsttaqare
och får pension. Bostadsbidraq kan du få för
stadiqvarande hyresbostad eller äqarbostad.
Både dina boendeutqifter och dina eqna inkom
ster inverkar på bostadsbidraqets belopp.
Bostadsbidraq för pensionstaqare ansöks
hos FPA.

ATT SÖKA STÖD HOS FPA
Stöd som beviljas av FPA kan sökas antingen
via internet i FPA:s e-tjänst elier genom att
fylia i en blankett i pappersform och skicka
den tili FPA:s servicestälie.
Ytterligare information tili exempel om du
kan få något stöd som beviljas av FPA får du
genom att kontakta FPA:s kundtjänst per
telefon elier genom att personligen besöka
FPA:s servicestälie.

LÄKEMEDELSERSÄTTNINGAR
OCH TAKBELOPP
Du får ersättninq från FPA för köp av recept
belaqda mediciner, för kliniska närinqspreparat
och bassalvor. Ersättninqen betalas efter att din
självriskandel (50 euro per år) har överskridits.
1 allmänhet beaktar man ersättninqen redan
när du betalar produkterna på apoteket.
Du får ersättninq när du köper medicin för höqst
3 månader i taqet.
Takbeloppet för läkemedel, dvs. årssjälvrisken,

Ytterligare information om bostadsbidraq för

avser beloppet som du höqst måste betala

pensionstaqare får du på FPA:s webbplats

per år för alla receptbelaqda preparat som är

SKATTEAVDRAG

ersättninqsqilla hos FPA. Takbeloppet för läke

Under vissa förutsättninqar kan du qöra olika

medel år 2020 är 577,66 euro. När du nått takbe

Om du inte är berättiqad tili bostadsbidraq för

avdraq iedin beskattninq som anknyter tili minnes

loppet för kalenderåret behöver du under resten

pensionstaqare, ta reda på vilka möjliqheter

sjukdom eller en annan lånqvariq sjukdom eller

av året betala endast självrisken 2,50 euro för

du har att få allmänt bostadsbidraq från FPA.

skada. Sådana är exempelvis invalidavdraq och

varje ersättninqsqillt läkemedel.

Mer information om allmänt bostadsbidraq får

avdraq för nedsatt skattebetalninqsförmåqa.

www.kela.fi > bostadsbidraq för pensionstaqare.

du på FPA:s webbplats www.kela.fi > allmänt
bostadsbidraq.

VÅRDBIDRAG FÖR PENSIONSTAGARE

Hushållsavdraq kan du qöra för en del av

Ytterligare information om läkemedelsersättninqar

kostnaderna för arbete som du låter utföra

och takbelopp får du på FPA:s webbplats,

hemma. Underhålls- och renoverinqsarbeten

www.kela.fi > läkemedel.

i bostaden eller fritidsbostaden samt vanliqt
hushålls-, omsorqs- och vårdarbete kan qe rätt

Du kan få vårdbidraq för pensionstaqare om

tili hushållsavdraq. Även vissa tjänster i service

du är pensionerad och minnessjukdomen har

hus kan qe rätt tili hushållsavdraq om man inte

försvaqat din funktionsförmåqa i minst ett år.

har beviljat servicesedel för dessa tjänster.

Dessutom krävs att du behöver hjälp i dina
personliqa sysslor, tili exempel med den person

Mer information om skatteavdraq får du från

liqa hyqienen, påklädninq eller kommunikation,

Skatteförvaltninqen. Du kan exempelvis rinqa

eller väqledninq eller tillsyn såsom påminnelser,

tili Skatteförvaltninqens kundtjänstnummer

uppmuntran eller uppsikt i samband med olika

eller bekanta diq med Skatteförvaltninqens

daqliqa aktiviteter. Vårdbidraqets belopp beror

webbplats, www.vero.fi.

på hur mycket hjälp, väqledninq eller tillsyn
du behöver. När din situation eller funktionsför
måqa förändras kan du söka höqre vårdbidraq.
Vårdbidraq för pensionstaqare söks hos FPA.

Mer information om beviljande av vårdbidraq
för pensionstaqare får du på FPA:s webbplats,
www.kela.fi > vårdbidraq för pensionstaqare.
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3. ATT FÖRBEREDA
SIG JURIDISKT
11

Jaq fick nyliqen diaqnosen
minnessjukdom som enliqt läkaren
ännu är i en lindriq fas. Jaq fick veta att senast
nu är det daqs att ordna mina anqeläqenheter
för framtiden. Hur qör man det och var kan
jaq börja? Är det alls nödvändiqt för miq
att vara förutseende? Hittills har mina barn
hjälpt miq i mina bankärenden och andra
saker som jaq har behövt hjälp med."

INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT
Vad?

När?

lntressebevakninqsfullmakt är ett dokument

För att du ska kunna qöra en qiltiq intressebe

som qörs för framtiden. Med hjälp av den kan

vakninqsfullmakt ska du vara fullvuxen och

du bestämma i förväq vem som sköter dina

ha förmåqa att fatta beslut. Förmåqa att fatta

ärenden i en situation då du inte kan sköta dem

beslut innebär att du förstår vad en intressebe

själv på qrund av tili exempel sjukdom. lntresse

vakninqsfullmakt och dess följder innebär, och

bevakninqsfullmakten kan även vara tili hjälp

du har förmåqa att fatta beslut om att utarbeta

för dina närstående, eftersom de vet vem som

en fullmakt. Minnessjukdomsdiaqnosen betyder

sköter dina ärenden vid behov. lntressebevak

inte automatiskt att du inte länqre skulle kunna

ninqsfullmakten är också ett lättare sätt för

qöra en qiltiq intressebevakninqsfullmakt. Det

fullmäktiqe att sköta ärenden jämfört med att

kan ännu vara möjliqt att qöra en qiltiq intresse

den fullmäktiqe skulle utses tili intressebevakare.

bevakninqsfullmakt tili exempel i en lindriq fas

1 intressebevakninqsfullmakten väljer du en

av minnessjukdomen. Om du qör en intressebe

eller flera personer som kan börja sköta dina

vakninqsfullmakt först efter diaqnosen om

ärenden när tili exempel en minnessjukdom

minnessjukdom, är det bra att bifoqa ett läkarin

fortskrider. Du kan själv bestämma bland annat

tyq tili fullmakten där läkaren konstaterar att du

i vilka situationer fullmäktiqe får företräda diq,

var kapabel att fatta beslut när fullmakten skrevs.

vilka som är fullmäktiqe och vem du viii ska

lntressebevakninqsfullmakten träder inte

sköta vilket ärende. Du kan dela uppqifterna

i kraft qenast när du skriver den, utan först när

mellan fullmäktiqe exempelvis så att en fullmäk

du blir oförmöqen att sköta dina ärenden. Då

tiqe sköter dina ekonomiska anqeläqenheter

skaffar den som du har utsett tili fullmäktiqe ett

och en annan sköter dina hälsovårdsfråqor.

läkarintyq om att du inte länqre kan sköta dina

Det kan också vara bra att i förväq fundera

ärenden. Läkarintyqet lämnas tili maqistraten

på möjliqheten att valda fullmäktiqe inte kan

tillsammans med det ursprunqliqa dokumentet

sköta sina uppqifter. Därför kan du också välja

för intressebevakninqsfullmakt. Fullmakten träder

andrahandsfullmäktiqe samt ersättare. Sådana

i kraft först när maqistraten har fastställt den.

situationer kan uppkomma exempelvis på qrund
av förändrad livssituation för intressebevak

Hur?

ninqsfullmäktiqe eller på qrund av att fullmäk

Formen i intressebevakninqsfullmakten är strikt

tiqe kan vara förhindrad enliqt laqen att före

reqlerad i laqen. Den måste upprättas skriftliqt

träda diq, tili exempel vid uthyrninq av bostad

och den måste innehålla namnen på fullmakts

mellan nära släktinqar eller vid köp av

qivare och fullmäktiqe, avsikten med fullmakten

sommarstuqa.
Maqistraten övervakar fullmäktiqes verk

samt fullmäktiqes uppqift. Fullmaktsqivare är
den person som qer en annan person fullmakt

samhet efter att intressebevakninqsfullmakten

att sköta de eqna ärendena, och fullmäktiqe är

har fastställts. Fullmäktiqe måste exempelvis

den som får fullmakten att sköta en annans

skicka en förteckninq tili maqistraten över hela

ärenden. Dessutom ska intressebevakninqsfull

den förmöqenheten som får skötas med full

makten undertecknas av fullmaktsqivaren och

makten. 1 princip behöver fullmäktiqe inte

bestyrkas av två opartiska personer. Det är viktiqt

redoqöra för maqistraten varje år hur ärenden

att du kommer ihåq att dina nära släktinqar eller

har skötts, men fullmäktiqe ska på beqäran qe

deras makar inte kan bestyrka din intressebevak

maqistraten en redoqörelse för hur uppqiften

ni nqsful lmakt. 1ntressebevakninqsfu 1 1 makten

har skötts.
16
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ska även innehålla så kallat villkor för ikraftträ

form på Minnesförbundets webbplats,

dandet, dvs. uppqift om att fullmakten träder

www.muistiliitto.fi > förmåner och rättiqheter >

i kraft först när fullmaktsqivaren blir oförmöqen

rättsquide.

att själv sköta sina ärenden tili exempel på
qrund av sjukdom. Om de formella bestämmel

1 quiden " Hur tryqqar jaq att min vilja blir
respekterad?" av Finlands minnesspecialister

serna som stiftats i laqen inte uppfylls är intresse

rf hittar du mycket värdefull information

bevakninqsfullmakten inte qiltiq och den kan

om hureman kan förbereda siq juridiskt:

inte fastställas i maqistraten. Därför bör man

www.muistisasiantuntijat.fi > julkaisute>

använda en expert för att upprätta intressebe

verkkojulkaisut.

vakninqsfullmakten, tili exempel en jurist som
är insatt i detta.
lnnehållet och villkoren i intressebevak

lnformation om fastställande av intressebe
vakninqsfullmakt hittar du på maqistraternas
webbplats, www.maistraatti.fi > tjänster >

ninqsfullmakten kan du upprätta på månqa

förmyndarverksamhet > intressebevakninqs

olika sätt. Du har stor valfrihet när det qäller

fullmakt.

exempelvis vad din fullmäktiqe får qöra, hur
dina ärenden ska skötas samt hur verksam
heten ska övervakas. Det viktiqaste är att full
makten som du upprättar motsvarar just dina
behov. En färdiq modell motsvarar tili exempel
inte nödvändiqtvis just dina önskemål och
behov När du använder en expert för att upp
rätta en intressebevakninqsfullmakt kan exper
ten qe diq råd om hurdana bestämmelser just
din fullmakt bör innehålla.
En jurist hittar du tili exempel i en privat
jurist- eller advokatbyrå eller på banken. Om du
har små inkomster kan du rådfråqa rättshjälps
byrån om du kan få rättshjälp för att upprätta
en intressebevakninqsfullmakt.
lnnan du upprättar intressebevakninqsfull
makten är det bra att diskutera med personen
som du qer fullmakten om hur du viii att dina
ärenden sköts och hurdant ansvar denne har
när intressebevakninqsfullmakten i sinom tid
fastställs.
Mer information och bra länkar om intressebevak
ninqsfullmakt finns på Minnesförbundets webb
plats: www.muistiliitto.fi > förmåner och rättiq
heter > intressebevakninqsfullmakt.
Minnesförbundet har publicerat en rätts
quide för minnessjuka personer och deras
närstående. Den finns tili exempel i elektronisk
18
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Magistraterna övergår från början av år 2020
tili att bli en del av den nya Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata. Kontrollera
då den nya myndighetens kontaktuppgifter.

60 å r och
11 }J 88CJCJ harb l i r usnar�
p p rattat e n

i ntressebeva k n i n(Jsfu l l ma kt fö r m i n
s o n . J a CJ h a r d iskute rat m e d m i n
s o n o m frå (J o r a n (J å e n d e m i n framtid
och jaCJ sku l l e vilja att han i fö rsta
h a n d sköte r både m i na e ko n o m iska
ä re n d e n och frå (J o r o m m i n vå rd .
1 i ntressebeva k n i n(Jsfu l l ma kten h a r
ja(J bestä mt att m i n son har rätt att
sä lja m i n s o m m a rstu (J a . JaCJ har Q ett
a nvisn i n (J a r om att stu (J a n ska säljas
när ja(J i nte l ä n (J re ka n sova d ä r, och
fö r i ntä kte rna frå n fö rsä lj n i n (J e n ska
m a n sä ke rstä l l a att ja(J få r bo h e m m a
s å l ä n (J e som m öj l i (Jt. Utöve r m i n
son har ja(J bett m i n systerd otte r
att b l i a n d ra h a n dsfu l l m ä kti (J e .

ANDRA ARRANGEMANG

Utöver intressebevakningsfullmakt kan du
genom andra arrangemang försäkra dig om
att någon sköter dina ärenden när du inte
kan göra det själv.

VÅRDVILJA
Vad?
Med en vårdvilja uttrycker du din önskan om
vård och omsorq. Med hjälp av vårdviljan vet
man din önskan om vård och omsorq även i en
situation där du inte länqre själv kan uttrycka

Med en vanlig fullmakt kan du bemyndiga
en annan person att sköta dina ärenden.
1 fullmakten kan du fritt definiera vad den
gäller, vem du bemyndigar och hur personen
får företräda dig. När man handlar med en
vanlig fullmakt förutsätter man att du själv
kan övervaka den bemyndigade personens
verksamhet Därför är det inte nödvändigtvis
ett sätt som tillräckligt väl säkerställer att alla
ärenden sköts tili exempel när minnessjukdo
men fortskrider. Det är exempelvis inte säkert
att bankerna godkänner en vanlig fullmakt om
den har skrivits väldigt allmänt eller om man
vet att du som fullmaktsgivare är minnessjuk.

den tili exempel på qrund av en lånqt qånqen

Genom avtal om olika arrangemang för
bankkonto kan du ordna att en annan person
sköter dina ekonomiska angelägenheter. Med
banken kan du tili exempel komma överens
om att en annan person har rätt att ta ut och
överföra pengar från ditt konto. Räkningar kan
ändras tili e-betalningar eller avtal om direkt
betalningar. En förutsättning även för dessa
arrangemang är att du som kontoinnehavare
förstår innebörden av åtgärderna. lnformation
om olika möjliga arrangemang får du bäst
genom att ta kontakt med din bank.

om din vård eller vem får fatta beslut för din

minnessjukdom.
1 vårdviljan kan du berätta om din önskan
för arranqemanq om vården. Du kan förbjuda
en viss typ av vård, vilket binder vårdpersonalen.
Förbudet kan tili exempel qälla återupplivninq
eller andninqsstöd i vissa situationer. Du kan
också berätta om dina önskemål qällande
vården, om din livsstil och dina värderinqar, och
därmed kan man ordna din vård efter möjliqhe
terna så att den mer liknar diq. 1 vårdviljan kan
du också berätta vem som kan få uppqifter
del anqående vården i en situation där du inte
länqre kan qöra det själv.
Vårdviljan binder vårdpersonalen, och man
får inte qe diq vård som du har förbjudit i din
vårdvilja. 1 socialservice är önskemål om vård
i vårdviljan inte lika bindande, men även när
du får sociala tjänster ska en qiltiq vårdvilja
beaktas som ett uttryck för din önskan.

När?
Vårdviljan ska qöras så att du fortfarande förstår
dess innebörd. Även som minnessjuk kan du
ännu skriva en qiltiq vårdvilja. Förutsättninqen
är att du förstår vad vårdviljan qäller, att du
förstår innebörden av vårdviljan för diq själv,
du förstår följderna av olika lösninqar och att
du klarar av att utifrån detta fatta beslut om
din vård.
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Hur?
Du kan uttrycka vårdviljan både muntligt och
skriftligt. För tydlighetens skull är det dock bra
att uttrycka den skriftligt. Du måste inte ha
vittnen inskrivna i vårdviljan, men detta kan
vara bra senare. Vittnena kan nämligen vid
behov hjälpa genom att berätta om du exempel
vis var kapabel att förstå när du skrev vårdviljan.
Om du muntligt berättar om din vårdvilja för
vårdpersonalen, tili exempel för läkaren,
gör man en anteckning om detta i dina
patienthandlingar.
Vårdpersonal måste få veta om din vårdvilja
för att kunna ta hänsyn tili den när de vårdar
dig. Det är viktigt att vårdviljan finns antecknad
i dina patienthandlingar eller att någon av dina
anhöriga, din intressebevakare eller fullmäktige
känner tili din vårdvilja och att de hittar vårdvilje
handlingen. Ett bra sätt är att skriva in uppgiften
om vårdviljan i den elektroniska tjänsten
Mina Kanta. Den finns på webbplatsen
www.kanta.fi > omakanta. Du kan också fylla
i ett vårdviljekort som berättar om din vårdvilja
och ha det med dig tili exempel i plånboken.
Kortet kan beställas från Minnesförbundet eller
skrivas ut från Minnesförbundets webbplats.

Mer information På Minnesförbundets webbplats
finns en blankett för vårdvilja på finska, svenska
och engelska, www.muistiliitto.fi > förmåner
och rättigheter > vårdvilja.
1 guiden " Hur tryggar jag att min vilja blir
respekterad?" av Finlands minnesspecialister
rf hittar du mycket värdefull information om
rättslig planering: www.muistisasiantuntijat.fi >
julkaisute> verkkojulkaisut.
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N ä r j a q fått m i n d ia q nos
hä nvisa d es j a q ti l i
e n m i n n es ko o rd i nato r. J a q
fi c k mycket i nformat i o n o m
p l a n e ri n q a v fra m t i d e n : o m
p e rso n l i q re h a b i l ite ri n q s p l a n ,
a n pass n i n qsträ n i n q , l ivsst i l e ns
b etyd e lse sa mt rätts l i q a åtq ä rd e r,
d ä r j a q a n s e r att vå rdv i l j a o c h
i ntress e b eva k n i n qsfu l l ma kt ä r
vi kt i q ast. 1 vå rdvi l j a n h a r j a b l a n d
a n nat skrivit vi l ka kläd e r o c h tav l o r
j a q vi i i t a m e d m i q h e m ifrå n ti l i
s e rvi c e h uset, h u r j a q vi i i att m a n
vå rd a r m i q o c h vi l ke n mat j a q tyc ke r
s p e c i e l lt mycket o m . J a q vi i i q å
ut o c h titta på få q l a r så ofta s o m
m öj l i q t o c h j a q vi i i sj u n q a n ä r d et
b a ra ä r m öj l i qt, fö r m u s i k h a r a l l t i d
va rit e n kä r h o b by fö r m i q ! M i na
n ä rstå e n d e kä n n e r t i l i m i n vå rdvi lj a ."

1 början av minnessjukdomen kanske du inte

exempelvis fråqor som qäller boende, funktions

upplever att du behöver så månqa tjänster eller

förmåqa eller barnomsorq och uppfostran.

så mycket stöd i ditt liv. Det är dock bra att i qod

Med hjälp av hemtjänsten kan du bo

Hemtjänsten beviljas efter kommunens
överväqande. Delta överväqande påverkas även
av hur mycket kommunen har reserverat penqar

Vad?

tid ta reda på hur du kan fortsätta att bo hemma

hemma, trots att du skulle behöva mer stöd

även när du behöver mer stöd. Du kan behöva

i ditt liv. Hemtjänst ska ordnas enliqt dina behov

lite hjälpmedel för att bo hemma, och man kan

av stöd. Man kan få hemtjänst dyqnet runt vid

Mer information får du från socialservicen iedin

beten måste qöras i din bostad så att du kan bo

utföra ändrinqsarbeten hemma för att underlätta

behov, sju daqar i veckan.

hemkommun.

hemma som tidiqare. Enliqt laqen ersätts rimliqa

Var o c h h ur?

lkätalo, www.terveyskyla.fi > ikatalo.

HEMTJÄNSTEN HJÄLPER
1 VARDAGEN HEMMA

Minnessjukdomen kan medföra att ändrinqsar

Du kan också bekanta diq med Hälsobyns

ditt liv. Du kan också få tjänster från kommunen
som hjälper diq i dina vardaqliqa sysslor.

för att ordna hemtjänst.

E rsätt n i n q s o m b e v i l j a s av
ko m m u n e n fö r ä n d ri n q s a r b e t e n
i b osta d e n .

kostnader för dessa arbeten tili fullt belopp om
din rörliqhet eller andra självständiqa sysslor

Hemtjänst ordnas av kommunen. Om du viii ta

hemma medför särskilda svåriqheter för diq tili

reda på om du kan få hjälp hem, ta kontakt med

exempel på qrund av minnessjukdom och du

Vad?

behov du har. Kommunens yrkesutbildade

ÄNDRINGSARBETE I BOSTADEN OCH
HJÄLPMEDEL FRÄMJAR BOENDE
HEMMA

Hemtjänsten stöder och hjälper när du, på qrund

person i socialservice utreder tillsammans med

Redan i ett tidiqt skede av minnessjukdomen är

automatiskt rätt tili ersättninqar, utan rätten

av minnessjukdom, behöver hjälp hemma för

diq vilka tjänster du behöver, planerar dem med

det bra att ta reda på hureman kan renovera eller

tili ersättninq bedöms enliqt din individuella

att klara av vardaqliqa sysslor. Hemtjänstens

diq och fattar beslut om vilka tjänster som ska

ändra ditt hem så att du kan bo där tryqqt även

situation.

anställda är huvudsakliqen hemvårdare, hem

beviljas diq. En klientavqift kan debiteras för

i framtiden. Samtidiqt kan du ta reda på vilken

hjälpare och närvårdare.

hemtjänsten.

typ av stöd du kan få för kostnaderna av repara

Hemtjänsten kan omfatta tili exempel mål

tili exempel kommunens servicehandledare
inom socialservice och berätta hurdana service

Kommunen kan ordna hemtjänsten själv,

tids- och städtjänster, hjälp med personli(J hyqien

köpa den av en privat tjänsteleverantör eller

och säkerhetstjänster. Du kan också få hjälp med

bevilja en servicesedel för att köpa hemtjänsten.

tioner och ändrinqar.
På qrund av minnessjukdomen kan du

Anslagsbunden förmån avser en tjänst eller ett stöd som organiseras tili exempel av kommunen inom
ramen för de anslag som den har reserverat för att organisera denna tjänst eller detta stöd. Kommunen
kan överväga om den beviljar sådan service eller sådant stöd. Om det gäller en tjänst eller ett stöd som
kommunen ansvarar för enligt lagen ska kommunen reservera tillräckliga anslag för detta ändamål.
En subjektiv rätt tili en viss tjänst eller ett visst stöd innebär att om de lagstadgade villkoren för att få
service eller stöd uppfylls i ditt fall, har du rätt att få denna tjänst eller detta stöd och kommunen måste
bevilja dig det. Tili skillnad från en anslagsbunden tjänst eller förmån kan kommunen inte fatta beslut om
att inte bevilja tjänsten eller stödet. Exempelvis många handikapptjänster för personer med funktionsned
sättning är sådana.
Beviljandet av en servicesedel innebär att kommunen åtar sig att betala kostnaderna för en viss tjänst, tili
exempel hemtjänst, upp tili ett belopp som bestäms i förväg. Du får ett beslut om beviljad servicesedel.
1 beslutet bestämmer kommunen värdet på servicesedeln, det vii i säga hur mycket kommunen maximalt
betalar för denna tjänst. Om tjänsten kostar mer än så får du själv betala den överstigande delen. Dessutom
definierar kommunen i sitt beslut vad pengarna får användas tili. När du har fått en servicesedel kan du
köpa en hemtjänst från en privat tjänsteleverantör som godkänts av kommunen, tili exempel ett företag
eller en organisation.
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Diaqnosen minnessjukdom qer diq inte

Ändrinqsarbeten som ersätts kan tili exem
pel vara en bredare dörr, byqqande av ramper,
installation av wc och vattenledninq samt
ändrinq av fasta möbler och byqqnads- och

också behöva olika hjälpmedel och apparater

inredninqsmaterial. Tili ändrinqsarbeten räknas

som underlättar livet. Du kan få ekonomiskt

även planerinq av arbete och avläqsnande

stöd även för sådana kostnader.

av hinder i omedelbar närhet av bostaden.

BEKANT MED TERMERNA
Hemtjänsten består av tjänster inom hemservice-och hemsjukvård.

behöver ändrinqsarbeten för att kunna klara av
ett vanliqt liv.

Varifrån o c h h ur?

HJÄLPMEDEL FÖR MEDICINSK
REHABILITERING
När minnessj ukdomen framskrider kan du
också behöva hjälpmedel för medicinsk
rehabilitering, såsom en duschstol som
underlättar tvätt, eller en rullstol tili stöd för
rörligheten. Sådana kan du få gratis till låns för
en kortare eller längre tid från din egen kom
mun. Om du behöver hjälpmedel för medicinsk
rehabilitering kan du kontakta hjälpmedels
servicen i din kommun eller din egen läkare.
För mer information om hjälpmedel för
medicinsk rehabilitering samt om rehabilite
ring hittar du i Minnesförbundets guide ' Livet
med en minnessj ukdom' och i andra publika
tioner av Minnesförbundet samt i Hälsobyns
Rehabiliteringshus, www.halsobyn.fi >
rehabiliteringshuset.

Ansökan om ersättninq för kostnader skickas tili
kommunen. Om du viii ta reda på om du kan få
ersättninq för ändrinqsarbeten kan du kontakta
kommunens servicehandledare inom social
service eller en anställd inom handikappservice.
Diskutera i förväq om ersättninq för ändrinqsar
beten med en anställd inom kommunens social
service, innan ändrinqsarbetet börjar. Ersättninq
ska sökas inom sex månader från att kostnaderna
har uppkommit.

Hur mycket?
Enliqt laqen ska rimliqa kostnader ersättas.
När man bedömer vad som är rimliqt beaktar
man i ändrinqsarbetet bland annat hurdant
behov du har för ändrinqsarbetena och vad

HJÄLP S O M F I N N S ATT FÅ H E M
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som är standardnivå för kvaliteten. Om du

Varifrån, h ur?

uppfyller laqens kriterier för ersättninq måste

Kommunen ansvarar för ersättninq av kostna

kommunen ersätta kostnaderna för

derna för de flesta hjälpmedel, maskiner och

ändrinqsarbetet.

apparater. Om du viii ta reda på om du kan få
ersättninq för hjälpmedel, maskiner och appara

Mer information får du från socialservice eller

ter kan du kontakta kommunens servicehandle

handikappservice i din hemkommun.

dare inom socialservice eller en anställd inom

Du kan också bekanta diq med T HL:s hand

handikappservice och berätta om ditt behov av

bok om funktionshinderservice > www.thl.fi >

hjälpmedel eller apparat. Delta är bra att qöra

Handbok om funktionshinderservice > Stöd och

innan du köper hjälpmedlet eller apparaten.

service.

Under alla omständiqheter ska ersättninq för

E rsätt n i n q f rå n ko m m u n e n fö r kö p
a v h j ä l p m e d e l , m a s k i n e l l e r a p p a ra t

del, maskiner och apparater för annan rehabili

d e m i q d å l iqt. 1 e n sto r buti k ku n d e j a q q å
11 Tivi lsed i q aorec håtj a jqa qköoptec h tvätta
nästa n a l l t i d b a ra e n l iter fi l mj ö l k o c h kött b u l l a r,

eft e rs o m vä q e n ti l i d essa hyl l o r va r b e ka nt. J a q d us c h a d e a l lt m e r sä l l a n
eft e r att j a q i nte h itta d e två l hyl l a n i m itt lj usa ba d ru m o c h j a q ta p p a d e två l e n
på q o lvet. Ti l i fö l j d a v d etta h a l ka d e j a q på d et h a l a q o lvet o c h b ö rj a d e b l i
rä d d fö r att h a l ka p å nytt. Vi p rata d e o m m i n situati o n t i l lsa m ma ns m e d
s e rvi c e ha n d l e d a re n o c h h o n fö res l o q m å l t i dss e rvice fö r m i q o c h e n re n ove ri n q
a v m itt bad ru m . N u ä r m i n d a q l i q a kost m e r va ri e ra d n ä r j a q o c kså äte r
q rö nsa ke r. Det ä r o c kså ro l i q a re att tvätta s i q n ä r d usch h ö rnet ä r fö rsett m e d
ett rött h a n dtaq s o m j a q s e r o c h ka klet ä r o c kså m e r fä rq q l att v i d två l hyl l a n ."

kostnader för inköp och modifierinq av hjälpme
terinq än medicinsk sådan beqäras senast sex
månader efter att kostnaden har uppkommit.

Minnessjukdomen kan medföra att utrustninq

behov av tjänster och man qör upp en pian samt

U n d e rst ö d fö r re p a ra t i o n a v b o sta d
s o m b e v i l j a s av A RA

och apparater måste skaffas tili ditt hem för att

fattar ett beslut om huruvida du får ersättninq.

Vad?

personer som du bor stadiqvarande med, såsom

du ska kunna bo där tryqqt. Sådana är tili exem

lstället för ersättninq kan du också få ett hjälp

Du kan få reparationsunderstöd från ARA, dvs.

din eqen familj. För att få reparationsunderstöd

Vad?

Efter att du har taqit kontakt bedöms dina

Utqifterna i hushållet som du tillhör inverkar på
understödet. Med hushåll avser man vanliqen de

pel lyftutrustninq, larmanordninqar och andra

medel eller en apparat avqiftsfritt tili ditt förfo

Finansierinqs- och utvecklinqscentralen för

måste inkomsterna i ditt hushåll liqqa under den

liknande apparater och fast utrustninq som

qande från kommunen.

boendet för reparationer i ditt hem som qör

anqivna inkomstqränsen, och du får inte ha nåqon

det möjliqt att bo hemma tryqqt trots åldrande,

annan förmöqenhet som man skulle kunna qöra

H ur mycket?

sjukdom eller funktionshinder. Du kan få repara

reparationer med. lnformation om de aktuella

om din rörliqhet eller andra självständiqa sysslor

Om du uppfyller villkoren i laqen har du rätt att

tionsunderstöd tili exempel för att förbättra

inkomstqränserna får du tili exempel på ARA:s

hemma orsakar särskilda svåriqheter för diq att

få ersättninq för fasta maskiner och apparater

tillqänqliqheten i ditt hem, skaffa köksmöbler

(Finansierinqs- och utvecklinqscentralen för
boendet) webbplats www.ara.fi.

installeras i ditt hem. Enliqt laqen ersätts rim
liqa kostnader för dessa arbeten tili fullt belopp

qenomföra på qrund av tili exempel minnessjuk

som är nödvändiqa för att du ska kunna leva ett

som är lätta att använda eller för att byqqa

dom, och om du därför behöver utrustninq och

vanliqt liv. Kommunen måste då ersätta rimliqa

toaletter och badrum i bostadsvåninq.

apparater för att kunna leva ett normalt liv.

kostnader tili diq helt och hållet. Rimliqheten

Du kan också behöva andra hjälpmedel och

bedöms tili exempel enliqt hur ändamålsenliqa

Du kan få reparationsunderstöd om du är

Varifrån o c h h ur?

över 65 år, eller om du har särskilda svåriqheter

Reparationsunderstödet beviljas av Finansie

apparater för ditt daqliqa liv än de som skaffas

maskinerna och apparaterna är och vilket deras

att utföra vanliqa aktiviteter i livet på qrund av

rinqs- och utvecklinqscentralen för boendet

för hemmet. Du kan få ersättninq även för dessa

marknadspris är.

en skada eller sjukdom. Du måste bo i bostaden

ARA. Sök understöd antinqen via ARA:s webb

året runt och äqa byqqnaden eller bostaden eller

plats eller qenom att fylla i och skicka en pappers

de aktier som qer rätt tili besittninq av bostaden.

blankett. Du måste få ett officiellt beslut om

om du på qrund av sjukdom eller funktionshin
der har särskilda svåriqheter att utföra vanliqa

Hälften av kostnaderna kan ersättas för annan
utrustninq och andra maskiner och apparater.

Betalninq av understöd förutsätter också att

beviljande av stöd eller ett löfte om att börja

aktiviteter i livet. Dessutom förutsätter man att

Nödvändiqa ändrinqar av standardutrustninq,

hjälpmedlet, maskinen eller apparaten som

maskin eller apparat som funktionshindret förut

du bor i bostaden som ska renoveras i fem år

reparationerna innan du kan börja reparera

skaffas är nödvändiq för din rörliqhet, kommuni

sätter kan ersättas helt. Kommunen kan överväqa

efter beviljandet av stödet. Om du överlåter

i läqenheten.

kation eller personliqa funktioner hemma eller

om ersättninq beviljas för kostnader för andra

bostaden tili användninq av en annan person,

Renoverinqsrådqivarna i Centralförbundet för

i fritidsaktiviteter. Utöver inköp av ny utrustninq

hjälpmedel och utrustninq. Vid överväqandet

måste personen uppfylla villkoren för understö

de qamlas väl hjälper diq att kartläqqa, planera

kan du också få ersättninq för kostnader som

beaktas bland annat anslaqet som kommunen

det vid tidpunkten för överlåtelsen. ARA kan

och att anhålla om renoverinqsunderstöd.

uppstår vid modifierinq av en apparat på det

har reserverat för detta ändamål.

sätt som du behöver.

Mer information får du från socialservice eller
handikappservice i din hemkommun.
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befria från beqränsninqen vad qäller använd

Kontaktuppqifter för renoverinqsrådqivarna

ninq om det skulle vara orimliqt att beqära

finns på webbplatsen för Centralförbundet

med tanke på dina omständiqheter.

för de qamlas väl, www.vtkl.fi >etoimimmee>
korjausneuvonta.
HJÄLP SOM FINNS ATT FÅ HEM
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0m du redan har fått ersättninq från kom
munen för ändrinqsarbete i din bostad kan du
inte få reparationsunderstöd för samma änd
rinqsarbete från ARA.

Hur mycket?
Det beviljade understödet är höqst 50 procent
av de faktiska kostnaderna. Man kan ersätta
höqre kostnader, höqst 70 procent, om du utan
renoverinq omedelbart skulle tvinqas att perma
nent flytta från ditt hem på qrund av rörelse
hinder eller för att du inte kan få de sociala
tjänster och den hälso- och sjukvård som du
behöver. Ett höqre understöd kan också beviljas
om en frontveteran eller änka tili frontveteran
bor i samma hushåll. Ett höqre understöd kan
också beviljas om man bedömer att det är
nödvändiqt på qrund av hushållets ekonomiska
ställninq.

Mer information Finansierinqs- och utvecklinqs
centralen för boendet ARA, www.ara.fi
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Minnessjukdomen kan påverka hur du själv
ständigt kan sköta dina ärenden, ha fritidsaktivi
teter eller röra dig utanför hemmet. Bilkörning

EN PERSONLIG ASSISTENT HJÄLPER
TILL ATT FÖRVERKLIGA EGNA VAL
I VARDAGEN

tili exempel måste du avstå från i något skede
av ditt liv. Då måste du hitta andra sätt att

Om du viii ta reda på om du är berättigad

att du behöver service för att kunna uträtta

tili en personlig assistent, kontakta din lokala

ärenden eller på grund av något annat behov

handikappservice och berätta om ditt behov av

i det dagliga livet.

personlig assistent. Om du enligt lagen uppfyller

Vad?

kraven för personlig assistans kan kommunen

Tili exempel kan ingen klientgrupp uteslutas
från tjänster som stöder rörlighet på grund av en

röra dig utanför ditt hem. Genom kommunens

Personlig assistans är en tjänst där en personlig

inte neka den. Personlig assistans är en kost

viss sjukdom eller ålder, utan behovet av tjänster

social-och handikappservice är det möjligt att

assistent hjälper dig i dagliga aktiviteter hemma

nadsfri tjänst för dig.

måste bedömas för varje klient. Antalet tjänster

få hjälp och stöd för sådana situationer.

och utanför hemmet, i arbete och studier,
hobbyer, samhälleligt deltagande eller umgänge

VILKEN HANDIKAPPSERVICE?
Personlig assistans och färdtjänst är handi
kappservice. Det innebär att de beviljas enligt
handikappservicelagen och förordningen om
service och stöd på grund av handikapp.
En del av de tjänster som beviljas enligt
handikappservicelagen och -förordningen är
sådana att vissa människor har en subjektiv
rätt tili dem. Delta innebär i sin tur att om de
vilikor som fastställs i lagen och förordningen
uppfylis, måste kommunen bevilja dig tjäns
ten. Kommunen kan med andra ord inte utöva
sin befogenhet att överväga och låta bli att
bevilja tjänsten, tili skilinad från när det gälier
de anslagsbundna tjänsterna.
Det finns inte en enstaka uppsättning kriterier
för tiligång tili handikapptjänster, utan för
varje tjänst som beviljas enl igt handikap pservice
lagen och -förordningen finns särskilda villkor
som måste uppfylias för att tjänsten ska
beviljas. Detta innebär att även om du har
beviljats färdtjänst enligt handikappservice
lagen och -förordningen, måste du ansöka
separat om tili exempel en personlig assistent
och uppfylla villkoren för delta som fastställs
i lag och förordning.
lngen sjukdom, skada eller diagnos i sig är en
anledning att godkänna eller avslå en ansö
kan om handikappservice, utan avgörande är
bedömningen av hur tili exempel din funk
tionsförmåga har förändrats med minnessjuk
domen och vilken typ av hjälp du därmed
behöver.

som stöder rörlighet samt kvaliteten på dessa

H ur mycket?

bör bero på dina individuella servicebehov.

med andra människor. Du har rätt tili personlig

Personlig assistans för dagliga sysslor, arbete

assistans om du på grund av minnessjukdom

och studier ska ordnas så mycket du nödvändigt

enligt socialvårdslagen. Dessa ordnas inte för

nödvändigtvis och upprepade gånger behöver

behöver. Detta bedöms enligt dina egna service

personer som tili exempel får färdtjänst enligt

en annan persons hjälp med dessa saker.

behov. För hobbyer, samhälleligt deltagande och

handikappservicelagen.

Tjänster som stöder rörlighet organiseras

Hjälpbehovet får inte huvudsakligen bero på

social interaktion ska personlig assistans bevil

sjukdomar och funktionshinder som har att göra

jas minst 30 timmar per månad, såvida inte det

med åldrande. Dessutom måste du själv kunna

nödvändiga behovet av assistans tillgodoses

Kommunen ordnar tjänster som stöder rörlighet

uttrycka vilken typ av hjälp du behöver och hur

med mindre tid.

inom ramarna för de reserverade anslagen.

assistans är att ge dig stöd att förverkliga

Mer information får du från handikappservicen

tjänster.

dina egna vai i vardagen.

i din hemkommun.

Kommunen kan överväga beviljandet av dessa

den ska organiseras. Syftet med personlig

Rätten tili personlig assistans bedöms alltid

Varifrån, h ur?

Du kan också bekanta dig med T HL:s hand

Om du viii ta reda på om du kan få tjänster
som stöder rörlighet, ta kontakt med tili exem

utifrån din individuella situation, och minnes

bok om funktionshinderservice > www.thl.fi >

pel kommunens servicehandledare inom social

sjukdomsdiagnosen innebär inte automatiskt

Handbok om funktionshinderservice > Stöd och

service och berätta hurdana tjänster du behöver.

att du har rätt tili personlig assistans.

service.

annat än en närståendevårdare som vi berättar
närmare om i kapitel 7 i denna guide. 1 allmän
het kan din närstående inte vara din personliga

STÖD OCH HJÄLP FÖR RÖRLIGHET
UTANFÖR HEMMET

assistent.

Tj ä n ste r s o m st ö d e r rö rl i q h e t

Varifrån, h ur?

Vad?

Personlig assistans ordnas av kommunen.

Tjänster som stöder rörlighet är tili exempel

Tjänsten kan ordnas på många olika sätt.

handledning i hur allmänna trafikmedel används

Du kan själv anställa en personlig assistent,

samt handledd träning, ledsagarservice, grupp

då kommunen betalar kostnaderna för delta och

transporter och ersättning för skäliga kostnader

vid behov vägleder och hjälper i frågor som rör

för transport med taxi, invalidtaxi eller ett annat

anställningen av assistenten. Kommunen kan

motsvarande fordon.

också ordna tjänsten personlig assistans själv,
köpa den från en annan offentlig eller privat

Klientavgift kan tas ut för tjänster som stöder
rörlighet.

Observera att en personlig assistent betyder

Mer information får du från socialservicen iedin
hemkommun.

Du kan beviljas tjänster som stöder rörlighet
om du inte kan använda allmänna trafikmedel

tjänsteleverantör eller överlåta en servicesedel

på grund av sjukdom, funktionshinder eller av

för köp av en personlig assistenttjänst.

någon annan liknande orsak som ger nedsatt
funktionsförmåga. En förutsättning är också
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ERSÄTTN I N G FÖR RESEKOSTNADER
FPA betalar ersättning för resor tili en offentlig
elier privat hälsovårdsenhet, tili exempel på
grund av sjukdom. Reseersättning beviljas
för en resa som görs från hemadressen tili
närmaste vårdenhet som ger nödvändig vård,
tili exempel en hälsocentral elier en privat
fysioterapeut.
Du måste omfattas av den sociala tryggheten
i Finland för att få ersättning för resekostnader.
Du kan också få ersättning för resekostnader
som uppkommit för ledsagaren om det var
nödvändigt att ha ledsagare. Resekostnader
för familjemedlem kan ersättas om dennes
resa är nödvändig för deltagandet i din vård.
Reseersättningen beviljas enligt det biliigaste
tiligängliga sättet att resa. Vid bedömningen
beaktar man ditt funktionshinder och din
sjukdom samt trafikförhåliandena.
Om du har rätt tili en taxiresa som ersätts av
FPA, måste du bestälia taxin på det regionala
bestäliningsnumret. Om du bestälier taxin på
annat sätt ersätter FPA inte din resa. Regionala
bestäliningsnummer finns på FPA:s webbplats,
www.kela.fi > så här bestälier du taxi.
Spara kvitton och intyg angående dina
resekostnader.
För mer information om resekostnader,
se FPA:s webbplats, www.kela.fi > resor.

Du har rätt tili färdtjänster enliqt handikapp
servicelaqen om du har särskilda svåriqheter att

Vad?

Mer information får du på Traficoms webbplats,

röra diq och om du inte kan använda kollektiv

Parkerinqstillstånd för personer med funktions

www.traficom.fi > våra tjänster > ansökan om

trafik utan orimliqa svåriqheter på qrund av en

hinder qer diq tillstånd att parkera på fler områ

parkerinqstillstånd för personer med funktions

skada eller sjukdom. Resorna som inqår i tjäns

den eller under en länqre tid än du annars skulle

nedsättninq samt befrielse från skatt.

ten sker inom din hemkommun eller tili

få. Med parkerinqstillstånd får du parkera bilen
• på rullstolsmärkt parkerinqsplats

anqränsande kommuner.

• i område som märkts med skylten parkerinq

Varifrån, h ur?
Färdtjänsterna ordnas av kommunen. Om du
uppfyller de laqstadqade kraven för färdtjänster
måste kommunen qe diq färdtjänst.
Om du viii ta reda på om du är berättiqad
tili färdtjänster enliqt handikappservicelaqen,

förbjuden
• qratis på avqiftsbelaqd parkerinq
• för en länqre tid i område där parkerinqstiden
är beqränsad
• på qårdsqata om parkerinqen inte orimliqt
försvårar rörliqheten där.

vänliqen kontakta handikappservicen i din
kommun och berätta om dina behov av färdtjänst.
Kommunen kan antinqen ordna färdtjänsten
själv, köpa tjänsten av en extern tjänsteleveran
tör eller ersätta resor med taxi eller invataxi

Parkerinqstillståndet utfärdas tili den minnes
sjuke själv och det riktas i reqel tili person, inte
fordon.
Du kan få ett parkerinqstillstånd om sjuk

i efterhand. När kommunen väljer sätt att ordna

dom, skada eller funktionshinder hindrar diq

denna tjänst måste de se tili att det passar dina

från att qå självständiqt utan hjälp av en annan,

behov.

och bestående menet hör åtminstone tili invali
ditetsklass 11. Tillstånd kan beviljas för din

H ur mycket?

transport om du har ett svårt funktionshinder

Om du beviljas färdtjänst måste man inom

eller ett ofta återkommande behov av transport

ramen för denna tjänst ordna nödvändiqa resor

och du inte klarar diq efter transporten utan

för arbete och studier. Dessutom ska man qe

följeslaqare.

Om ditt behov av färdtjänst är större än så

Parkerinqstillstånd kan sökas på internet i
Traficoms elektroniska tjänst eller qenom att

än 18 resor i månaden.

fylla i ett pappersformulär och lämna det på

Färdtjänst är en tjänst enliqt handikappservice

Mer information får du från handikappservicen

tjänsten ska du själv vara den sökande. Vid

i din hemkommun.

Ajovarmas betjäninqsställe kan ansökan också

andra motsvarande skäl.

Du kan också ansöka separat om befrielse
från fordonsskatt efter att du har fått
parkeringstilistånd.
Mer information finns på Traficoms webbplats,
www.traficom.fi > våra tjänster > ansökan om
parkeringstilistånd för personer med funk
tionsnedsättning samt befrielse från skatt.

Ajovarmas betjäninqsställe. 1 den elektroniska

laqen. Den omfattar resor i det daqliqa livet
som är nödvändiqa för arbete, studier, ärenden,

När du ansöker om parkeringstilistånd på
grund av funktionsnedsättning kan du också
ansöka om befrielse från fordonsskatten.
Du kan befrias från fordonsskatten om du
beviljas parkeringstilistånd på grund av
funktionsnedsättning. Befrielsen gälier för
ett fordon, och dess uppgifter ska du ange vid
ansökan om befrielse. Du kan senare överföra
befrielsen tili ett annat fordon.

Varifrån, h ur?

kan kommunen vara skyldiq att ordna mer

Vad?

samhälleliqt deltaqande, rekreation eller av

ANSÖKAN O M BEFRI ELSE FRÅN
FORDO NSSKATT

diq möjliqhet att qöra minst 18 enkelriktade
resor per månad som hör tili det daqliqa livet.

Fä rd tj ä n st e r

Pa r ke r i n q s t i l l s t å n d fö r b i l

Du kan också bekanta diq med T HL:s hand

lämnas in av en annan person för din räkninq.

bok om funktionshinderservice > www.thl.fi >

Ansökan ska åtföljas av en läkares utlåtande för

Handbok om funktionshinderservice > Stöd och

detta ändamål.

service.
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DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE
Vad?
Du kan delta i daqverksamhet för äldre om du
har fyllt 65 år och du bor hemma eller din när
stående tar hand om diq. Daqverksamhet är
förebyqqande och stöder din rehabiliterinq.
Målet är att du kan bibehålla din funktionsför
måqa och självständiqhet så att du kan bo
hemma så länqe som möjliqt. Daqverksam
heten stöder också din närstående, eftersom din
närstående kan använda tiden för sin eqen
hobby eller sköta eqna ärenden.
Daqverksamhet kan ordnas på månqa
olika sätt och innehållet varierar. Aktiviteterna
i daqverksamheten beror på dina och andra
deltaqares önskemål och kapacitet. 1 daqverk
samheten är det ofta möjliqt att tili exempel
motionera lätt, läsa tidninqar, vistas utomhus

Minneskompisen är en utbildad frivillig som
ger minnessjuka personer stöd för att kunna
fortsätta ett liv på egna villkor och uppleva ett
värdigt liv. De sprider glädje och ger upplevel
ser vilket i sin tur inverkar på en minnessjuk
persons upplevelse av ett gott liv och god
rehabilitering.
Minneskompisen kan tili exempel fungera
som en fiskekompis, loppiskompis, teater
kompis, danskompis, skidkompis, jogging
kompis, butikskompis - eller bara som en vän
att tillbringa gemensam tid med. Minneskom
pisen erbjuder vänskap, och ansvarar inte för
saker som hör ihop med vården.
Skulle du vilja ha en Minneskompis? Kontakta
närmaste minnesförening.
Även församlingar och andra organisationer
kan ha stödpersoner och kamratverksamhet.

och att qöra handarbete och träslöjd.
Daqverksamheten hjälper diq att upprätt
hålla sociala relationer, eftersom du kan prata

minnesföreninq och berätta om ditt behov av att

och umqås med andra. Du träffar även andra

delta i daqverksamhet.

personer med en minnessjukdom. Kamratstöd

En kundavqift kan tas ut för daqverksamhet,

kan vara tili hjälp för diq om du funderar på

och vanliqen inkluderar den måltider och ibland

nåqot om din sjukdom eller nåqot har väckt

även transport.

fråqor. Du kan också be personalen i daqverk
samheten om hjälp i dessa fråqor.

Mereinformation får du från din hemkommuns
socialservice och från närmaste minnesföreninq.

Vari frå n , hur?
Daqverksamheten ordnas av kommuner, privata
ordnas vanliqen i kommunens eller företaqets

DAGVERKSAMHET FÖR PERSONER
1 ARBETSFÖR ÅLDER

daqverksamhets- och servicecentraler eller

Vad?

företaq och orqanisationer. Daqverksamhet

i orqanisationens eqna lokaler.
Kommunen kan överväqa hur mycket man

Daqverksamhet för personer i arbetsför ålder är
verksamhet som ordnas utanför hemmet, där

ordnar daqverksamhet och hureman ordnar den.

syftet är att stödja ditt självständiqa liv och öka

Delta överväqande påverkas även av hur mycket

dina sociala kontakter utanför hemmet. 1 daq

kommunen har reserverat penqar för att ordna

verksamheten kan man tili exempel laqa mat,

sådan verksamhet.

motionera eller qöra kreativa aktiviteter, disku

Om du viii ta reda på hur du kan delta
i daqverksamhet, kontakta servicehandledaren
i socialservicen eller tili exempel närmaste

tera eller qöra utflykter.
Du har rätt tili daqverksamhet om du är
arbetsoförmöqen och om du inte har förutsätt
ninqar att delta i arbetsverksamhet på qrund av
A KTIVITETER UNDER DA GARNA
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en mycket svår beqränsninq i funktionsförmå
qan som orsakats av funktionsnedsättninq eller
sjukdom (mer information om arbetsverksamhet
i informationsrutan intill). Dessutom förutsätter
man att din utkomst i huvudsak qrundar siq på
förmåner som beviljats på basis av sjukdomen
eller arbetsoförmåqan.

Varifrån, h ur?
Daqverksamhet för personer i arbetsför ålder
ordnas av kommunen. Kommunen kan antinqen
producera daqverksamhetstjänsten själv, köpa
tjänsten från nåqon annan tjänsteleverantör
eller qe diq en servicesedel. Även om daqverk
samheten skulle ordnas av tili exempel en
orqanisation eller ett företaq, måste man först
få ett beslut om deltaqande i daqverksamhet.
Om du uppfyller förutsättninqarna för daq
verksamhet enliqt laqen måste kommunen
bevilja diq daqverksamhetstjänst. Daqverksam
heten i siq är qratis för diq, men man kaneta ut
en avqift för transport och måltider i anslutninq
tili den.
Daqverksamhet bör ordnas så lånqt som
möjliqt så att du kan delta i den fem daqar
i veckan. Daqverksamheten kan vara mer
sällan, tili exempel om du kan delta i arbets
verksamhet på deltid.

Mer information får du från socialservice eller
handikappservice i din hemkommun.
Du kan också bekanta diq med T HL:s hand
bok om funktionshinderservice > www.thl.fi >
Handbok om funktionshinderservice > Stöd och
service.
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ARBETSVERKSAMHET
Arbetsverksamhet är aktiviteter som upprätt
håller och främjar funktionsförmågan. Arbets
verksamhet kan ordnas på många olika sätt
och innehållet varierar.
Arbetsverksamheten är avsedd att ersätta
arbete och riktar sig tili personer under 65 år.
Man kan ordna arbetsverksamhet för dig om
du är arbetsoförmögen och inte har förutsätt
ningar att delta i sysselsättningsstödjande
verksamhet på grund av funktionshinder.
Dessutom ska din utkomst i huvudsak grun
das på förmåner som beviljats på basis av
sjukdom eller arbetsoförmåga.
Arbetsverksamheten organiseras av kommu
nen. Kommunen kan besluta om den ordnar
verksamheten själv eller om den skaffar den
från andra tjänsteleverantörer. Arbetsverk
samheten kan organiseras i en separat
sysselsättningsenhet eller på en vanlig
arbetsplats i en kommun, ett företag eller en
organisation. Kommunen kan överväga hur
mycket man ordnar arbetsverksamhet och hur
man ordnar den. Detta övervägande påverkas
även av hur mycket kommunen har reserverat
anslag för att ordna sådan verksamhet.
Om du viii ta reda på om man kan ordna
arbetsverksamhet för dig kan du kontakta
servicehandledaren i socialservice och berätta
om dina behov av arbetsverksamhetstjänster.
Arbetsverksamhet är avgiftsfritt för dig som
kund. En avgift kan dock tas ut för transport och
måltider i anslutning tili arbetsverksamheten.
Mer information får du från socialservice eller
handikappservice i din hemkommun.
Du kan också bekanta dig med TH L:s handbok
om funktionshinderservice > www.thl.fi >
Handbok om funktionshinderservice > Stöd
och service.

Delta kapitel handlar om närståendevård och

T i l l v e m?

det har skrivits för den som är närståendevår

Tili stödet för närståendevård hör tjänster för

dare för en minnessjuk person. Därför riktar siq

både diq och din närstående som får vård.
Förutsältninqen för att få stöd för närstående

texten i delta kapitel tili den som vårdar en
minnessjuk närstående. Du kan qå iqenom
innehållet i detta kapitel tillsammans med

vård är alt:
• din närstående behöver vård eller annan
omsorq hemma på qrund av sjukdom,

din närstående.

ATT BEDÖMA SIN EGEN SITUATION ÄR INTE ALLTID LÄTT. DET ÄR
IBLAND SVÅRT ATT IDENTIFIERA NÄRSTÅENDEVÅRD ÄVEN FÖR
PROFESSIONELLA.
Följ ande frå q or hj ä l p er di q att fundera över
om du är n ä rst å e ndevårdar e .

funktionshinder eller annan liknande orsak,
•

NÄRSTÅENDEVÅRD ÄR ETT ALTERNATIV
FÖR ATT ORDNA VÅRDEN AV EN
MINNESSJ U K PERSON

du är beredd alt ta ansvar för vården och
omsorqen av din närstående med hjälp av

Situationen för en nä rstående
• Har din närstående blivit sjuk eller fålt
funktionshinder?

•

Har din nattsömn minskat?

din hälsa och din funktionsförmåqa

•

Har din närståendes karaktär förändrats?

•

Har dilt eqet hälsotillstånd försämrats?

motsvarar de krav som ställs av

•

Är du ofta oroliq för din närståendes och

•

Hamnar dina eqna önskemål och

nödvändiqa tjänster,
•

din eqen

närståendevården,
Vad?

•

Stöd för närståendevård är en helhet av tjänster

sociala tjänster och hälso- och sjukvård är
tillräckliq för din närståendes välbefinnande,
•

den närståendes hem är lämpliqt för vård, och

stående som får vård, vårdarvode som betalas

•

beviljandet av stöd bedöms vara för din
närståendes bästa.

En fun q erande vardaq
• Hjälper du din närstående i vardaqliqa
sysslor?
•
•

uppqiften ska man vid behov ordna handledninq

Stöd för närståendevård beviljas av kommunen.
Stöd för närståendevård är en anslaqsbunden

vid behov ordnas kontroller för ditt välbefin

förmån där kommunen har befoqenhet att

nande och din hälsa samt sociala tjänster och

överväqa beviljande. Man kan fråqa hos den

hälsovård för att stödja dilt välbefinnande och

minnessjukes kommun hureman där ordnar stöd

dina vårduppqifter.

för närståendevård.

Man måste också ordna så alt du får lediqt

0m du svarat ja på månqa fråqor, kan din

Har dilt arbete hemma ökat?

fami lj kan stå inför en si tuation för närstående

Behovet av tjänster och assistans
• Har ärendena tili social- och hälsovården
och byråerna ökat?
•
•

Källa: www.omaishoitajat.fi > omaishoita

Har du varit tvunqen att ordna utrymme för

jalle > tunnista omaishoitotilanne.

hjälpmedel och vårdutrustninq hemma?

Kommunen och du upprältar elt avtal om
stödet för närståendevård. 1 detta avtal ska man
bland annat specificera beloppet för vårdarvodet

Mereinformation får du från socialservice iedin
närståendes hemkommun.

dyqnet runt eller kontinuerliqt daqliqen. Kom

arranqemanqen av lediqheten, avtalets varak

munen ska orqanisera vården av din närstående

tiqhet och hur vårdarvodet ska utbetalas om
vården avbryts av elt skäl som beror på diq eller
din närstående och som är nåqot annat skäl än
hälsoskäl.

Du bör också besöka webbplatsen för Nät
verket för närståendevård, www.omaishoitajat.fi.
Du kan rinqa Närståendevårdens rådqivninq
på numret 020 7806 599 (fast nät 8,35 snt/
samtal + 8,83 snt/min och mobilnät 8,35 snt/

och vars exakta belopp beror på hur bindande

samtal + 22,32 snt/min) från måndaq tili torsdaq

och krävande vården är. Det finns skillnader

kl. 9-15. Närståendevårdens rådqivninq betjänar

mellan kommunerna i vårdarvodets storlek

både närståendevårdare och professionella som

och betalninqsklasser.

arbetar inom närståendevården.
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iedin kommun för alt ta reda på vilka tjänster
ni skulle kunna få som stöd för din familj.

Behöver du skaffa en tillfälliq skötare för

och betalninqssättet, din rätt till lediqhet och

ekonomiskt vårdarvode som ska betalas tili diq,

Kontakta en anställd inom socialservice

din närstående när du inte är närvarande?

säqa om du är bunden tili vården oavbrutet och

Stödet för närståendevård omfaltar även elt

belastar diq?

förändrats?

på hur bindande närståendevården är, det viii

under din lediqhet.

Har du märkt alt det som nämns ovan

vård eller den har redan börjat.
Vari frå n , hur?

och utbildninq för vårduppqiften. Dessutom ska

2-3 dyqn per kalendermånad. Mänqden beror

Har din vänskapskrets blivit mindre?

Har ansvarsfördelninqen i familjen

och tjänster som du har rält tili.
Som stödjande tjänster för närståendevårdar

behov i bakqrunden?
•

hälsa och säkerhet,

vård omfaltar nödvändiqa tjänster för din när
tili diq som närståendevårdare samt lediqhet

livssituation?

vården tillsammans med andra nödvändiqa

för både diq som närståendevårdare och din
närstående som får vård. Stöd för närstående

M itt väl befi nnande
• Har din eqen fritid minskat?

SOM ANHÖRIG TILL EN MINNESSJUK P ERSON
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8. OM DET INTE
ÄR MÖJLIGT ATT
BO HEMMA

KO RTT I D SVÅR D

S E RVI C E B O E N D E

Vad?

Vad?

Korttidsvård innebär att du bor främst i ditt eqet

Serviceboende avser vanliqen socialservice som

hem, men du tillbrinqar en i förväq överenskom

kombinerar boende i en servicebostad samt

men tid i en vårdenhet. Målet med korttidsvård

tjänster enliqt dina behov. Tjänster som ordnas

är att stödja diq så att du kan bo hemma. Under

i samband med boendet kan vara exempelvis

korttidsvården kan man utvärdera din funktions

vård och omsorq, måltids-, klädvårds-, hyqien

förmåqa och det qör det möjliqt för diq att få

och städtjänster, samt tjänster som främjar din

tjänster som tillqodoser dina behov hemma.

funktionsförmåqa, delaktiqhet och social inter

Korttidsvård kan ske reqelbundet, tili exempel

aktion. Helheten orqaniseras alltid enliqt den typ

så att du är en vecka per månad i en vårdenhet,

av tjänster du behöver.

eller så kan korttidsvård vara av enqånqskarak

Serviceboende kan vara på deltid eller heltid.

tär, tili exempel om du rehabiliteras efter en

1 intensifierat serviceboende finns vård och

operation av en höftfraktur.

omsorq tillqänqliq dyqnet runt.

Korttidsvård qer också stöd och enerqi tili

Serviceboende kan orqaniseras enliqt både

din närståendevårdare, eftersom din vårdare har

socialvårdslaqen och handikappservicelaqen

möjliqhet att ta lediqt som vårdaren har rätt tili

och -förordninqen. Du har rätt tili serviceboende

enliqt laqen.

enliqt handikappservicelaqen och -förordninqen

För korttidsvård används flera namn, och tili

om du på qrund av ett funktionshinder eller

exempel intervallvård, skiftvård och periodvård

sjukdom behöver en annan persons hjälp med

betyder samma sak.

att utföra daqliqa sysslor, och detta fortlöpande,
vid olika tidpunkter på dyqnet eller annars i stor

Varifrån, h ur?

utsträckninq.

Kommunen har ansvar för att ordna korttids
vård. Kommunen kan orqanisera tjänsten

Varifrån, h ur?

antinqen själv eller tili exempel som inköps

Boende i en servicebostad baseras i allmänhet

tjänst från andra tjänsteleverantörer eller med

på ett hyresavtal med en tjänsteleverantör.

servicesedel. Kommunen har befoqenhet att

För övriqa tjänster som hör tili boendet fattar

överväqa orqaniserinqen av korttidsvård. Beslu

man ett separat beslut i kommunen eller avtal

tet om att ordna korttidsvård baseras på bedöm

med tjänsteleverantören.

ninq av servicebehovet.
En klientavqift kan debiteras för
korttidsvården.
Om du viii ta reda på om du kan få korttids
vård, kontakta servicehandledaren i kommunal

Kommunen har ansvar för att ordna service
boende. Kommunen kan orqanisera tjänsten
antinqen själv eller tili exempel som inköps
tjänst från andra tjänsteleverantörer eller med
servicesedel. Kommunen har befoqenhet att

socialservice och berätta om behovet av

överväqa beviljande av serviceboende enliqt

korttidsvård.

socialvårdslaqen. Tjänster tili serviceboende
enliqt socialvårdslaqen kan också beläqqas

Mer information får du från socialservicen iedin
hemkommun.

med klientavqift. Om du uppfyller förutsätt
ninqarna för serviceboende enliqt handikapp
servicelaqen måste kommunen alltid ordna
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serviceboende för diq. Tjänster vid serviceboende

I N STITUT I O N SVÅR D

som beviljats enliqt handikappservicelaqen är

Vad?

också helt qratis.

Med institutionsvård avses orqaniserinq av vård

Observera att du inte kan köa i förväq för
plats i serviceboende som ordnas av kommu

och rehabiliterinqsverksamhet i en enhet för
kontinuerliq vård, såsom sjukhus, vårdavdelninq

nen, utan tilldelninqen av plats baseras på en

på hälsocentral eller äldreboende. lnstitutions

bedömninq av din funktionsförmåqa.

vård kan ordnas dyqnet runt och kontinuerliqt,

Om du viii kan du också qöra ett direkt avtal

eller tili exempel endast under daqtid eller på

om serviceboende med ett privat servicehus,

natten. Serviceboende eller intensifierat service

utan kommunens beslut om att orqanisera

boende är inte institutionsvård, trots att det

tjänsterna. Då måste du dock betala alla kost

även där finns persona! dyqnet runt.

nader för serviceboendet själv.
Det är bra att i förväq bekanta siq med de

1 äldreomsorqen strävar man hela tiden efter
att minska institutionsvård, och endast ett fåtal

olika alternativen för serviceboende. Du kan

människor bor länqre tili exempel i ett ålder

använda Minnesförbundets checklista Kriterier

domshem. Utan skäl som qrundas på laqen får

för qod vård för att säkerställa att dina boende

man inte ordna ditt lånqtidsboende som institu

tjänster lämpar siq bättre för dina behov. Check

tionsvård. En sådan qodtaqbar qrund kan tili

listan Kriterier för qod vård hittar du på Minnes

exempel vara skäl som relaterar tili din hälsa

förbundets webbplats, www.muistiliitto.fi > stöd

eller säkerhet eller medicinska skäl.

och tjänster > läsninq och aktiviteter > kriterier
för qod vård.
Om du viii ta reda på om du kan få service

Varifrån, h ur?
lnstitutionsvården ordnas av kommunen. Kom

boende av kommunen, kontakta servicehandle

munen fattar beslut om huruvida man ordnar

daren i kommunens socialservice eller funk

institutionsvård för diq.

tionshinderservice och berätta om behovet av

En klientavqift kan debiteras för institutions

serviceboende. För boendekostnaderna kan

vården. Klientavqiften för institutionsvården

man söka bostadsbidraq för pensionstaqare

inkluderar både ditt underhåll och de avqifter

eller allmänt bostadsbidraq från FPA.

som uppkommer för vården som du får. Klient
avqifterna för institutionsvård påverkas av om

Mer information får du från socialservice eller

du får lånqtids- eller korttidsvård på institution.

handikappservice i din hemkommun.

Lånqtidsvård är institutionsvård dyqnet runt

Du kan också bekanta diq med T HL:s hand

som har påqått eller väntas påqå länqre än tre

bok om funktionshinderservice, www.thl.fi >

månader. Korttidsvård på institution skiljer siq

Handbok för funktionshinderservice > Stöd

från lånqtidsvård på institution.

VAD KOSTAR DET?
Klientavgiften för korttidsvård beror på antalet vårddagar. Avgiften
per vårddag varierar mellan kommunerna. Kontakta socialservice
i din kommun för att ta reda på hur mycket en dag i korttidsvård
kostar i din hemkommun.
En egen klientavgift har fastställts för vård genom avlösare under
närståendevårdarens lagstadgade ledighet. Då får avgiften för
vårdtagaren inte överstiga 1 1 ,40 euro per vårddag (år 201 9).
Avgifterna för serviceboende och intensifierat serviceboende
består av klientavgifter för hyran och de tjänster du behöver.
Avgifterna för tjänsterna varierar mellan kommunerna. Kommu
nerna har också befogenhet att överväga hur mycket pengar du
ska ha kvar att använda per månad efter avgifter för boende och
service. Serviceboende och intensifierat serviceboende ordnas
förutom av kommuner även av privata aktörer och organisationer,
och de har alla sina egna priser för service.
En fast avgift tas ut för varje vårddag i korttidsvård på institution.
Avgiften per vårddag fastställs i förordningen om klientavgifter:
år 201 9 är den 48,90 euro per vårddag. Avgiften får vara högst
22,50 euro per dag om institutionsvården av vårdmässiga skäl
endast sker på dagtid (dagvård) eller endast nattetid (nattvård).
Om du får långtidsvård på institution bestäms avgiften för den
enligt din betalningsförmåga. Bedömningen av betalningsförmå
gan påverkas av dina inkomster och avdrag som görs enligt lagen
såsom underhållsbidrag. Avgiften får vara högst 85 procent av din
på detta sätt beräknade månadsinkomst, och du måste ha minst
1 08 euro kvar per månad efter institutionens avgift (år 201 9).
1 avgiften för långtidsvård på institution kan man också ta hänsyn
tili skillnaderna i inkomst mellan dig och din eventuella sambo
eller maka/make. Om du har en sambo eller en maka/make och
dina inkomster är högre, räknas era inkomster ihop och avgiften
för långtidsvård på institution får vara högst 42,5 procent av dessa
sammanlagda inkomster. Samma månadsbelopp på 1 08 euro
måste du även då ha kvar (år 201 9).

och service, samt Hälsobyns lkätalo,
www.terveyskyla.fi > lkatalo.

Mer information får du från socialservicen iedin
hemkommun.
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M i n m a m m a h a r e n m i n n essj u kd o m i t i d i q t ske d e och j a q va r
m e d h e n n e på hä lsocentra l e ns j o u r n ä r m a n m isstä n kte e n fra kt u r
i h e n nes h a n d l e d ti l i fö ljd a v att h o n ra m lat. J o u rlä ka re n frå q a d e m i q
va d s o m h a d e hä nt, trots att m i n m a m m a fö rsökte o c h mycket vä l h a d e
ku n nat b e rätta o m n ä r h o n ra m l a d e . Lä ka re n titta d e i nte e n e n d a q å n q
m i n m a m m a i ö q o n e n och u p p m a n a d e m i q ti l i s l u t att t a m i n m a m m a ti l i
rö ntq e n . Lyckl i qtvis u p p m ä rksa m m a d e rö ntq ensköta re n m i n m a m m a bättre
i rö ntq e nsituati o n e n , och m a n h ittad e h e l l e r i n q e n fra kt u r i h a n d e n . M a m ma
va r d o c k mycket l e d s e n fö r l ä ka rens sätt att i q n o re ra h e n n e n ä r l ä ka re n
u n d e rsökte h e n nes h a n d . M a m ma h o p pas att l ä ka re n i nte b e m öter a n d ra
pat i e nter på sa m ma sätt och fu n d e ra r n u vad h o n ka n q ö ra åt d etta ."

ANMÄRKNING
Vad?

ten där du märkte missförhållandet. Det kan tili

En anmärkninq är ett officiellt sätt att berätta

exempel vara hälsocentralen där du vårdas eller

om ditt missnöje med service eller bemötande

servicehuset där du bor. En anmärkninq om

Skicka anmärkninqen tili verksamhetsenhe

i socialservice eller hälsovård. En anmärkninq

kommunala sociala tjänster kan också lämnas

förutsätter inte att du har fått ett beslut som kan

tili den kommunala myndiqheten som ansvarar

överklaqas. Du kan också qöra en anmärkninq

för socialservice.

om andra missförhållanden, såsom olämpliqt
språk eller annat otrevliqt bemötande.
En anmärkninq är det första steqet för att

Vem?
En anmärkninq kan qöras av vem som helst,

inqripa i ett missförhållande som du har upp

även tili exempel din närstående eller anhöriq,

levt. Tack vare anmärkninqen qår informationen

din intressebevakare eller fullmäktiqe. Om

om missförhållandet till ledninqen för verksam

anmärkninqen qes av en annan person för din

hetsenheten och det är möjliqt för dem att fixa

räkninq, är det bra att qe personen en fullmakt

det. Enliqt laqen ska verksamhetsenheten

för att qöra en anmärkninq och att ta emot

lämna ett skriftliqt svar på anmärkninqen inom

svaret på anmärkninqen. En sådan fullmakt

rimliq tid. En rimliq tid är ca 1-4 veckor.

bifoqas vanliqen som en del av den färdiqa
anmärkninqsblanketten. En person som qör

H u r, vart?

en anmärkninq för din räkninq utan en officiell

Gör en skriftliq anmärkninq. Du kan använda en

fullmakt kan kanske inte få konfidentiella upp

färdiq blankett för att qöra en anmärkninq, men

qifter om diq i svaret som qes på anmärkninqen,

du kan också upprätta den i fri form. Det viktiqa

såsom uppqifter om din vård.

är att du berättar vad som har hänt, var och när,
varför du är missnöjd med det som hände och

Mer information Socialombudsmannen qer råd

hur du viii att detta hanteras.

och hjälper tili att qöra en anmärkninq om
sociala tjänster och patientombudsmannen
om hälso- och sjukvård. Läs mer detaljerat
om deras uppqifter på s. 49 i denna quide.
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KLAGOMÅL TILL
TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR SOCIAL
OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

0
en färdiq blankett eller skriva den i fri form.

eller qer verksamhetsenheten en anmärkninq.

1 klaqomålet ska du berätta vilken åtqärd, vilket

1 allvarliqa fall kan tillsynsmyndiqheten också

förfarande eller vilket beslut klaqomålet qäller

åläqqa verksamhetsenheten att korriqera sin

Vad?

och varför du anser att förfarandet är felaktiqt.

verksamhet eller tili och med förbjuda eller

Ett klaqomål är ett annat sätt att berätta om

Ju mer exakt du berättar, desto lättare blir

tillfälliqt avbryta en fortsatt olaqliq verksamhet

missförhållanden inom socialtjänsten eller

det för tillsynsmyndiqheten att utreda saken.

med risk för böter.

hälso- och sjukvården. Du kan anföra klaqomål

Berätta om du kan när missförhållandet inträf

både tili en offentliq och privat enhet för sociala

fade och vem klaqomålet qäller (t. ex. myndiq

Vem?

tjänster eller hälso- och sjukvård, tili exempel

het, verksamhetsenhet). Dröj inte med klaqomå

En anmärkninq kan qöras av vem som helst,

hemvård, servicehus eller hälsocentral. Klaqo

let i onödan. över två år qamla klaqomål utreds

även tili exempel din närstående eller anhöriq,

målet skickas tili myndiqheten som övervakar

i allmänhet inte.

din intressebevakare eller fullmäktiqe. Om ett

verksamheten som på så sätt får information

Skicka klaqomålet tili det lokala reqionför

klaqomål som qäller diq qörs av en person som

om missförhållandet och kan inqripa. Ett klaqo

valtninqsverket (AVI) eller Valvira. De flesta

inte annars har rätt att få information om din

mål förutsätter inte att du har fått ett beslut som

klaqomålsärenden qranskas av reqionförvalt

vård, är det bra att qe honom/henne en fullmakt

kan överklaqas. Du kan också anföra klaqomål

ninqsverket. Valvira utreder fall som är principi

för att anföra klaqomålet och för att ta emot

även om du redan har qjort en anmärkninq om

ellt viktiqa eller vittsyftande. Dessutom undersö

beslut om det. En sådan fullmakt bifoqas vanli

samma sak tidiqare.

ker Valvira klaqomål inom hälso-och sjukvård

qen som en del av den färdiqa klaqomålsblan

där det finns misstanke om att vårdfel har lett

ketten. Klaqomålet utreds även utan fullmakt,

tera om missförhållandet som du upplevt med

tili patientens död eller svåra bestående funk

men då kan man inte skicka handlinqar eller

anställda och ledninqen på verksamhetsenhe

tionshinder. Om du skickar klaqomålet tili fel

beslut av tillsynsmyndiqheten tili den som

ten. 1 allmänhet är det bra att också framställa

tillsynsmyndiqhet kommer det att överföras tili

anfört klaqomål för din räkninq.

en anmärkninq före ett klaqomål.

rätt myndiqhet.

lnnan du anför klaqomål är det bra att disku

Tillsynsmyndiqheten qer beslut med motive

H u r, vart?

rinq på klaqomålet. Sam ett resultat av klaqo

Lämna in ett skriftliqt klaqomål. Endast med

målet qer tillsynsmyndiqheten vanliqtvis väq

tillstånd av tillsynsmyndiqheten kan klaqomålet

ledninq och råd tili verksamhetsenheten,

qöras muntliqt. För ett klaqomål kan du använda

qör enheten uppmärksam på kraven i laqen

Mer information Reqionförvaltninqsverket,
www.avi.fi.
Tillstånds- och tillsynsverket för social och
hälsovården Valvira, www.valvira.fi.
Socialombudsmannen qer råd om dina
rättiqheter i sociala tjänster och patientombuds

11

M i n m a ka h a r e n m i n n essj u kd o m o c h d ä rfö r h a r h o n svå ri q h et e r att
u p pfatta vid vi l ke n b uss hå l l p l ats h o n s ka q å av och i vi l ke n ri kt n i n q h o n
s ka q å frå n hå l l p latse n . Vi fi c k ett t i ps o m att vi h a r m öj l i q het att f å fä rdtj ä nst
på q ru n d av m i n n essj u kd o m e n e n l i q t h a n d i ka p ps e rvi c e l a q e n och d ä rfö r q j o rd e
vi e n så d a n a n s ö ka n . D e ri n q d e t i l i m i q frå n ha n d i ka p ps e rvice o c h sa d e att m i n
n essj u ka p e rso n e r i nte bevi ljas fä rdtj ä nst e r o c h att vå r a ns ö ka n i nte h a n d l ä q q s
l ä n q re . Vi u p p ma n a d es att ko nta kta s e rvi c e ha n d l e d a re n i ko m m u n e ns s o c i a l 
s e rvice. Vi fi c k i n q et skrift l i q t b e s l u t , o c h j a q h a r fu n d e rat o m a l lt q i c k rätt t i l i?"

mannen i hälso- och sjukvård. Läs mer detaljerat
om deras uppqifter på s. 49 i denna quide.

PATIENTSKADEANMÄLAN
Du kan söka ekonomisk ersättning för patient
skada genom att göra en skadeanmälan.
Patientskada avser sjukdom, skada, annan
försämring av hälsan elier dödsfali som
orsakats patienten i samband med hälso- elier
sjukvård. Anmälan om patientskada görs tili
Patientförsäkringscentralen genom att fylia
i en skadeanmälningsblankett. Blankett och
anvisningar för att göra en skadeanmälan finns
på Patientförsäkringscentralens webbplats.
Patientombudsmannen kan hjälpa dig och
ge dig råd vid en patientskadeanmälan.
Mer information får du på Patientförsäkrings
centralens webbplats, www.pvk.fi.
Lagstiftningen om patientskador förnyas
1 .1 .2021 , då den nya patientförsäkringslagen
ersätter patientskadelagen.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN OCH
JUSTITIEKANSLERN
Du kan anföra klagomål tili riksdagens
justitieombudsman elier justitiekansler om du
misstänker att en myndighet har agerat i strid
med lagen. Vem som helst kan anföra klago
mål tili justitieombudsmannen elier justitie
kanslern, även om förfarande av myndighet
som gälier en annan person. 1 klagomålet
behöver du inte kunna rättsligt motivera
ditt ärende elier använda en jurist tili hjälp.
Klagomålet ska lämnas skriftligt. Du kan
använda blanketten som finns på justitieom
budsmannens elier justitiekanslerns webb
plats, men du kan också anföra klagomål
i tri form elier per e-post.
Ytterligare information: Riksdagens justitie
ombudsman, www.oikeusasiamies.fi.
Statsrådets justitiekansler, www.okv.fi.
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SOCIALSERVICE: ANMÄRKNING OCH KLAGOMÅL

SÖKANDE AV ÄNDRING
Vad?

MISSNÖJD MED EN TJÄNST ELLER BEMÖTANDE I SOCIALSERVICE

...,
ANMÄRKNING TILL VERKSAMHETSENHET

KLAGOMÅL

Socialombudsmannens hjälp

Regiontörvaltningsverket eller Valvira

...,

...,

Sökande av ändrinq betyder som ordet antyder

Gör beqäran om omprövninq skriftliqt och anqe

att du söker ändrinq av ett beslut som du har

där det beslut som du viii ändra, hurdan ändrinq

fått. Det kan tili exempel qälla ett beslut om

du beqär och motivera ditt krav. Myndiqheten

beviljande av en socialtjänst eller förmån som

som mottar din beqäran handläqqer den och

fattats av en kommunal myndiqhet eller ett

utfärdar ett beslut.

domstolsbeslut. Sökande av ändrinq är den

SKRIFTLIGT SVAR

SKRIFTLIGT BESLUT

Måste motiveras och ges inom rimlig tid

Eventuella påföljder för den som är föremål för klagomålet

lngen rätt att söka ändring

lngen rätt att söka ändring

KLAGOMÅL
OLAGLIGT FÖRFARANDE

kommunens social- eller qrundtryqqhetsnämnd.

tili riksdagens justitieombudsman
elier justitiekansler

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD: ANMÄRKNING, KLAGOMÅL OCH PATIENTSKADEANMÄLAN

Beslut av kommunal myndiqhet qällande

enda process qenom vilken du kan få en änd

beqäran om omprövninq kan i allmänhet över

rinq i beslutet. Tillsynsmyndiqheterna kan tili

klaqas tili förvaltninqsdomstolen. Anvisninqar

exempel inte på qrund av klaqomål ändra

om hureman söker ändrinq ska medfölja beslu

ett beslut som du har fått.

tet. Om du viii söka ändrinq av förvaltninqsdom

För att du ska kunna söka ändrinq måste

stolens beslut behöver du i allmänhet ansöka

myndiqheten qe diq ett beslut som du söker

om besvärstillstånd hos höqsta förvaltninqs

ändrinq i. Enliqt laqen måste ett skriftliqt, moti

domstolen. 1 vissa fall får du dock alltid över

verat beslut alltid utfärdas för att bevilja eller

klaqa ett beslut av förvaltninqsdomstolen tili

avslå tili exempel en kommunal socialtjänst.

höqsta förvaltninqsdomstolen.

Om myndiqheten meddelar tili exempel per
telefon att tjänsten inte har beviljats, kom ihåq

Vem?

att kräva ett skriftliqt beslut. Utan skriftliqt

Beslutet att beqära omprövninq kan fattas av

beslut och motiverinq tili det är det praktiskt

den person som berörs av beslutet eller vars

taqet omöjliqt för diq att söka ändrinq av ett

rättiqhet, förpliktelse eller bästa som omedel

beslut som du har fått.

bart påverkas av beslutet. Beqäran om ompröv
ninq som qäller tili exempel en socialtjänst kan

MISSNÖJD MED EN TJÄNST ELLER BEMÖTANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

...,
ANMÄRKNING TILL
VERKSAMHETSENHET
Patientombudsmannens hjälp

...,
OCH/ELLER PATIENTSKADA

KLAGOMÅL
Regiontörvaltningsverket eller Valvira

...,

...,

Skriftligt svar

Skriftligt beslut

Måste motiveras och
ges inom rimlig tid
lngen rätt att söka ändring

Eventuelia påföljder för den som
är föremål för klagomålet
lngen rätt att söka ändring

Hur, vart?

du qöra om du har ansökt om en socialtjänst tili

Det finns exakta bestämmelser om hur sökande

diq själv. Om du inte kan beqära omprövninq

av ändrinq ska qöras, tili vilken myndiqhet och

själv kan du qe en annan person fullmakt att

inom vilken tid. Om du inte följer dessa reqler

qöra det för din del. Då måste beqäran om

kan ditt sökande av ändrinq lämnas utan hand

omprövninq medföljas av en fullmakt om detta.

läqqninq. Beslut som du får ska alltid åtföljas av

Du behöver inte nödvändiqtvis hjälp av en

Patientskadeanmälan tili
Patientförsäkringscentralen

anvisninqar för sökande av ändrinq av just det

advokat för att qöra en beqäran om omprövninq,

...,

beslutet. Följ dessa anvisninqar. Om du inte har

men du kan be en advokat att hjälpa diq om du

fått dessa anvisninqar, kontakta myndiqheten

viii. Det är bra att ha hjälp av en advokat

som utfärdade beslutet och be om anvisninqar.

åtminstone när du anför ett klaqomål tili förvalt

Beslut om ersättning

Du har alltid rätt att få anvisninqarna skriftliqt.

ninqsdomstolen eller tili höqsta förvaltninqs

Omprövninq är vanliqtvis det första steqet

domstolen. 1 dessa fall kan du också få rätts

i sökande av ändrinq av ett beslut från en kom

hjälp från staten om du är låqinkomsttaqare.

munal myndiqhet. Beqäran om omprövninq av
OLAGLIGT
FÖRFARANDE AV MYNDIGHET
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KLAGOMÅL
tili riksdagens justitieombudsman
elier justitiekansler

HJÄLP I PROBLEMSITUATIONER INOM SOCIALSERVICE OCH I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

ett beslut om tili exempel en kommunal social

Mereinformation och hjälp får du i rätthjälps

tjänst ska du qöra tili det orqan som svarar för

byråerna, www.oikeus.fi > rättshjälp.

sociala tjänster, vilket kan vara tili exempel

HJÄLP I PROBLEMSITUATIONER INOM SOCIALSERVICE OCH I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
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0
BESLUT OM KLIENTAVGIFT
Kommunen måste också fatta beslut om
klientavgifter som tas ut för tjänsten. Du har
därför rätt att få ett skriftligt och överklagbart
beslut även om klientavgifter. Du ska även
få ett beslut om du får sänkt klientavgift på
grund av din ekonomiska situation eller om
man inte tar ut någon avgift alls. Man kan
söka ändring på beslut om klientavgift på
samma sätt som på beslut om att en social
tjänst beviljas.

TJÄNST SOM BETALATS SJÄLV ELLER
KÖPTS MED SERVICESEDEL
När du köper sociala tjänster själv av en privat
tjänsteleverantör eller använder en service
sedel, ingår du ett avtal med denne om tjäns
terna. Detta avtal kan du inte överklaga på
samma sätt som beskrivits ovan. 1 stället
betraktas du som konsument i denna situa
tion, vilket innebär att du skyddas av konsu
mentskyddslagens bestämmelser.
Om du stöter på problem i en sådan situation,
tili exempel om du upplever att social-,
rehabiliterings- eller hälsovårdstjänsten som
du fått inte motsvarar överenskommelsen,
kan du kontakta konsumentrådgivningen.
Där får du hjälp och råd om hur du ska hantera
situationen. Du kan också föra ärendet tili
handläggning av konsumenttvistenämnden.
Kontaktuppgifter tili konsumentrådgivningen
finns på Konkurrens-och konsumentverkets
webbplats, www.kkv.fi >
konsumentrådgivning.
En tvist som rör ett avtal kan i sista hand
prövas av tingsrätten. lnnan du gör detta
rekommenderas du att söka rättshjälp från
rättshjälpsbyrån eller av en privat advokat
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SÖKANDE AV ÄNDRING
ANSÖKAN
tili exempel en kommunal tjänst eller förmån
SKRIFTLIGT BESLUT
Anvisningar för begäran om omprövning bifogas
(va rt och när begäran om omprövning måste göras)

....
BEGÄRAN O M OMPRÖVNING
tili i nstans som ansvarar för kommunal socialservice och
hälso-och sj u kvård (t. ex. grundtrygghetsnämnden)
SKRIFTLIGT BESLUT
Anvisningar för klagomål
(vart och när klagomålet ska göras)

.....
BESVÄR
tili förvaltningsdomstolen
SKRIFTLIGT BESLUT

HJÄLP FRÅN VEM?

Socialombudsmannen

Pat i e n t o m b u d s m a n

Vem?

Vem?

merar och ger råd om ställning och rättigheter

informerar och ger råd om patientens ställning

för en klient hos socialservice och som främjar

och rättigheter samt arbetar för att patientens

att klientens rättigheter inom socialservice

rättigheter uppfylls i hälso- och sjukvården. Om

Socialombudsmannen är en person som infor

SKRIFTLIGT BESLUT

Patientombudsmannen är en person som

förverkligas. Om du är klient hos socialservice

du är patient får du och dina närstående hjälp

ger socialombudsmannen dig råd om frågor

av patientombudsmannen tili exempel för att

som rör din ställning och dina rättigheter samt

göra en anmärkning och patientskadeanmälan

ger råd och hjälper dig att göra en anmärkning.

och informerar dig annars också om patientens

Dessutom informerar socialombudsmannen

rättigheter. Patientombudsmannen kan inte ta

i allmänhet om klienternas rättigheter inom

ställning tili innehållet i din vård eller om ett

socialservice och övervakar att de förverkligas

vårdfel har begåtts i din vård. Patientombuds

i kommunen. Socialombudsmannen varken

mannens tjänster är avgiftsfria.

fattar eller ändrar beslut som gäller dig och
beviljar dig inte tjänster eller förmåner. Social
ombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Var?

Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjuk

vården, liksom alla andra verksamhetsenheter

Var?

som erbjuder hälso-och sjukvårdstjänster,

Varje kommun måste utse en socialombuds

BESVÄRSTILLSTÅND + BESVÄR
tili högsta förvaltni ngsdomstolen

0

ska utse en

man. Samma person kan fungera som socia

patientombudsman. Sådana verksamhetsenhe

lombudsman i flera kommuner, eller fungera

ter är tili exempel hälsocentraler och sjukhus,

som både patient- och socialombudsman.

men även vårdhem som erbjuder hälso- och

Du får vägledning och råd av socialombuds

sjukvårdstjänster. En person kan utses tili

mannen, oavsett om du är klient hos offentlig

patientombudsman för flera verksamhetsenheter.

eller privat socialservice.

Du har rätt att vända dig tili patientombudsman

Många kommuner har information om
kommunens socialombudsman på sin webb
plats. Du kan också be om kontaktuppgifter
tili socialombudsmannen tili exempel genom
att ringa kommunens telefonväxel.

nen oavsett om du vårdas i en offentlig eller pri
vat verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård.
Om du inte är säker på vem som är patient
ombudsman i verksamhetsenheten där du är
patient, fråga personalen. Ofta finns information
om patientombudsmannen på verksamhetsen

Du kan överklaga ett beslut från FPA
enligt anvisningar om sökande av ändring
som medföljer beslutet. Mer information
finns på FPA:s webbplats, www.kela.Ii >
Ändringssökande.

HJÄL P I PRO B LEMSIT UATIO NER INO M SO CIA LSERVICE O C H I HÄLSO- O C H SJ U KVÅR DEN

hetens webbplats.

HJÄL P I PRO B LEMSIT UATIO NER INO M SO CIA LSERVICE O C H I HÄLSO- O C H SJ U KVÅR DEN
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Vad?

Ve m?

lntressebevakninq avser sådan skötsel av dina

Man kan antinqen utse en allmän intressebeva

ärenden som qrundas på domstols- eller maqis

kare som arbetar på en intressebevakninqsbyrå

tratbeslut om att utse en intressebevakare.

eller en annan lämpli(J person för uppqiften, tili

lntressebevakninq skiljer siq från en intresse

exempel din närstående eller anhöriq. Beslutet

bevakninqsfullmakt, och de två omfattas av

om vem som utses tili intressebevakare fattas

bestämmelser i två olika laqar. En intresse

av den myndiqhet som beslutar om intressebe

bevakaren har flera skyldiqheter som en person

vakninq, det viii säqa domstol eller maqistrat.

med intressebevakninqsfullmakt kanske inte

Man måste inte bli intressebevakare om man

har, tili exempel en årliq förpliktelse att redovisa.

inte viii.

lntressebevakaren harei vissa situationer också
mer beqränsad rätt att aqera för din räkninq;

Hur?

intressebevakaren får tili exempel under

1 de flesta fall tar man upp fråqan om att utse en

inqa omständiqheter donera din eqendom.
Oftast utser man en intressebevakare att ta

intressebevakare på qrund av att maqistraten
får in en ansökan eller anmälan om ärendet.

hand om dina ekonomiska anqeläqenheter när

Du kan själv lämna ansökan när du förstår

du inte kan qöra det själv, tili exempel på qrund

innebörden av intressebevakninq och du före

av sjukdom. 1ntressebevakaren kan få även

slår en intressebevakare tili diq själv. Anmälan

andra uppqifter, tili exempel anqående person

om ditt behov av intressebevakninq kan qöras

liqa fråqor om du inte kan förstå innebörden

av vem som helst som är oroliq för hur dina

av beslut som fattas. Sådana personliqa fråqor

anqeläqenheter tas om hand, tili exempel

qäller tili exempel din vård eller ditt boende.

vårdpersonal eller en närstående.

En intressebevakare kan också utses att sköta

Maqistraten utreder ditt behov av intresse

ett enstaka ärende, tili exempel i en situation

bevakninq utqående bland annat från läkarutlå

där fullmäktiqe som du tidiqare har utsett, är

tande om ditt hälsotillstånd och vid behov från

förhindrad att representera diq i en viss situa

socialarbetarens utlåtande eller tili exempel

tion, tili exempel vid arvskifte.

information från utsökninqsmyndiqheten eller

När?

åsikt antinqen qenom att träffa diq personliqen

banken. Maqistratens representant utreder din
Enliqt laqen kan en intressebevakare endast

eller qenom att skicka en blankett för hörande

utses tili diq om du inte kan övervaka dina

där du kan skriva din åsikt anqående utnäm

intressen eller sköta ärenden som qäller diq

nande av intressebevakare. Vid behov skickar

själv eller din eqendom, och dessa ärenden

maqistraten blanketterna även tili dina närstå

kräver att nåqon sköter dem och att de annars

ende. Genom hörandet klarläqqer maqistraten

inte blir skötta.

din situation och hur dina anqeläqenheter ska

Det är alltid den sista utväqen att utse en

skötas och om det finns problem med hante

intressebevakare. Detta innebär att man inte

rinqen av dina ärenden. Samtidiqt utreder

utser en intressebevakare om man kan sköta dina

maqistraten om nåqon av dina närstående

anqeläqenheter på ett enklare sätt, tili exempel

är lämpliq och villi(] att funqera som din

med hjälp av dina närstående eller anhöriqa eller

intressebevakare.

qenom en intressebevakninqsfullmakt.
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Beslutet att utse en intressebevakare fattas
av antingen domstol eller magistrat. Magistra

MINA RÄT TIGHETER -CHECKLISTA

ten kan fatta beslut om intressebevakare endast
då intressebevakningsärendet kommer upp

Redan ordnat!

efter din egen ansökan. 1 annat fall gör magis
traten en ansökan tili tingsrätten om att utse en

Bed ömning av servicebehov s. 5

intressebevakare om man bedömer att du

Servicep lan s. 6

behöver en intressebevakare som sköter dina
ärenden. 1 sådana fall avgörs frågan av tingsrät

Anpassningskurs s. 1 1

ten, som utfärdar ett beslut i ärendet. När ären

Rehab i l itering s . 1 1

det handläggs i tingsrätten får du anlita advokat
och det är möjligt att få rättshjälp i handlägg
ningen av frågan.
Om du är missnöjd med tingsrättens eller
magistratens beslut, kan du överklaga det om

Und erstö d d semester s. 1 2
Bostadsb i d rag för pensionstagare s. 1 4
Vård b i drag för pensionstagare s . 1 4

anvisningar som du får med beslutet och man

S katteavdrag s . 1 4

Mereinformation Från magistraterna får du mer
information om att utse och vara intressebeva
kare: www.maistraatti.fi > tjänster >
förmyndarverksamhet.

E n sak för
framtiden!

Kontakt med minnesföreningen s . 1 2

du viii. Om du överklagar ska du agera enligt
rekommenderar att anlita advokat.

Ordnar det
utan dröjsmå l !

lntressebeva kningsfu l l ma kt s . 1 7 -1 8
Ful l ma kt s. 1 9
Kontoarrang emang s . 1 9
Vårdvi lja s . 1 9-2 0
H emtjänst s . 2 2 -2 3
H j ä l pmedel för med i c insk rehab i l i tering s . 23

Magistraterna övergår från början av år 2020
tili att bli en del av den nya Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata.
Kontrollera då den nya myndighetens
kontaktuppgifter.

Ändringar i bostad en s . 2 3-2 6
Person l i g assistent s. 2 8-2 9
Färdtjänster s. 2 9-30
Parkeringsti l l stånd för bil s . 3 1
S kattebefrielse f ö r fordon s . 3 1
M inneskompis® s . 33
Dagverksamhet s . 33-34
Stöd för närståendevård s . 36-37
Korttidsvård s . 39
Serviceboende s . 39-40
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