
 

AVLASTNING 

 

 

För barn och unga inom specialomsorgen kan 

vården och omsorgen under närståendevårdarens 

ledighet ordnas med hjälp av specialomsorgens 

tjänster. Dessa är bl.a. korttids- och 

veckoslutsplatser.  

Närståendevårdarens ledighet kan också ordnas 

genom en ersättande vårdare.  

Ifall ingen av dessa former av avlastning är lämplig 

kan man tillsammans med handikappservicen söka 

en lösning som fungerar bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Handikappservice 

tel. 019 289 2000 (växel) 

Telefontid: kl. 9-10 mån, ons.-fre. 

handikappenheten@raseborg.fi 

 

Ansökan om stöd för närståendevård för 

barn och unga (under 18år) skickas eller 

inlämnas till: 

Raseborgs stad / Handikappenheten 

Raseborgsvägen 37, Torpet 

10650 Raseborg 

Till ansökan bifogas läkarutlåtande. 

 

 

 

 

NÄRSTÅENDEVÅRD 

 

 

 

 

Närståendevården i Raseborg för barn 

och unga under 18 år 
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Vad är närståendevård? 

Med närståendevård för barn och unga avses vård 

och omsorg av ett handikappat eller sjukt barn i 

hemmiljön med hjälp av en familjemedlem eller 

annan anhörig. 

Förutsättningar för stödet 

Stödet beviljas den vårdbehövande då hen är i 

behov av vård dygnet runt eller fortlöpande varje 

dag. Vården bör vara mer bindande och krävande 

än normal familjeomsorg. 

Vem kan vara närståendevårdare? 

Vårdaren kan vara en familjemedlem eller annan 

anhörig. Vårdarens hälsa och funktionsförmåga 

bör vara tillräcklig för uppdraget. Hen behöver 

även vara beredd att ansvara för vården och 

omsorgen med hjälp av annan behövlig service. 

Bedömning av vårdbehovet 

Vårdbehovet utreds individuellt och vårdarens och 

den vårdbehövandes situation ses som en helhet 

där barnets ålder, den sociala omgivningen samt 

den vårdbehövandes fysiska och psykiska tillstånd 

NÄRSTÅENDEVÅRD 
FÖR BARN & UNGA 

 

ingår. Barnets behov av hjälp, omsorg, 

handledning och tillsyn jämförs med ett barn 

eller en ungdom i samma ålder. Stödet 

förutsätter ett hembesök då det görs en 

kartläggning samt en vård- och serviceplan. 

Ur vård- och serviceplanen framgår 

vårdbehovet och hur vården verkställs i 

praktiken. Vid förändringar justeras planen. 

Rätt till ledighet 

Närståendevårdaren har rätt till minst två 

lediga dagar i månaden ifall vården är 

bindande dygnet runt eller fortgående varje 

dag. Det är möjligt att spara lediga dagar till 

en längre ledighet om närståendevårdaren så 

önskar. Att ta ut den lagstadgade ledigheten 

minskar ej på vårdarvodets belopp. 

 

Utbetalning av stödet 

Vårdarvodets storlek är beroende av hur bindande 

och krävande vården är. Stöd för närståendevård är 

en beskattningsbar inkomst som berättigar till 

pension för vårdare under 65 år. 

Vårdarvodet är minst 413,45 € per månad (2021). 

Vårdarens förmåner 

Närståendevårdare i Raseborg erbjuds en 

hälsogranskning med två års mellanrum. De får även 

simma i stadens simhall till priset  

1 € / gång samt har möjlighet att delta i förberedande 

utbildning (Öppna dörrar). 

 

Stödet för närståendevård baseras sig på lagen om 

stöd för närståendevård (937/2005) 

 

 

 

   

 


