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1 VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL 

Den service som ges i hemmet omfattar hemvård dvs. hemservice och hemsjukhusvård, stödtjäns-

ter som hänför sig till hemvården, dagverksamhet, seniorboende samt distansservicen ALVAR. Ser-

viceboendet utgör en del av boendeservicen, men kriterierna för att beviljas denna service är de 

samma som för hemvården. Den service som ges i hemmet omfattar olika team och verksamhets-

former som bistår basverksamheten. Den här serviceformen omfattar även det stöd som erbjuds i 

samband med närståendevård, men ifrågavarande stöd har egna fastställda kriterier. 

Verksamheten är till för att stöda och stimulera äldre personer och personer med funktionsnedsätt-

ningar genom att erbjuda hjälp och handledning i de aktiviteter som personerna inte själv klarar av 

eller vilka de inte får hjälp med av sina anhöriga eller närstående för att de ska ha ett självständigt, 

tryggt och gott liv. Målet med den service som ges i hemmet är att klienten tryggt ska kunna bo i det 

egna hemmet så länge som möjligt, samtidigt som man strävar efter att förebygga att klienten blir 

tvungen att ty sig till tyngre service. Servicen förverkligas genom att stöda personens välbefinnande, 

hälsa, funktionsförmåga, självständiga aktivitet och delaktighet. I enlighet med den kvalitetsrekom-

mendation som upprättats för trygga servicen för äldre personer använder man sig av arbetsme-

toder som upprätthåller och rehabiliterar deras funktionsförmåga. 

Tack vare att servicebehovet kontinuerligt bedöms kan den service som beviljats klienten aktivt 

minskas, utökas eller avslutas beroende på behovet. Servicen och serviceomfattningen kan variera 

mycket i takt med förändringar i funktionsförmågan. Vid behov ges klienten även rådgivning och 

hänvisas i förebyggande syfte till andra serviceformer som stöder hemmaboende. Vid planeringen 

och förverkligandet av vården beaktas de anhörigas stöd, engagemang och delaktighet. 

Målet är att lansera allt fler teknologiska lösningar som bistår välbefinnandet. Exempelvis distans-

besök kan i fortsättningen fungera som ett komplement till hemvården och den övergripande service 

som ges i hemmet. Teknologi/omsorg som ges på distans är inte ett alternativ för fysiska besök, 

utan dessa prioriteras endast om tjänsteinnehavaren (servicehandledaren) anser att de lämpar sig 

för klienten. 

Tjänster erbjuds i denna ordning: 

1. Läkemedelsautomat + ANJA-tjänsten 

2. Alvar-distansomsorg 

3. Skötarens hembesök 
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2 BEDÖMNING AV SERVICEBEHOV OCH PROCESS FÖR BEDÖMNING AV SERVICEBE-

HOV 

Paragraf 15 i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och 

hälsovårdstjänster för äldre inrymmer kompletterande föreskrifter om utredningen av en äldre per-

sons servicebehov. En äldre persons servicebehov ska utredas heltäckande med hjälp av bedöm-

ningsverktyget RAI om den äldre personen enligt en preliminär bedömning av en yrkesutbildad per-

son behöver regelbunden socialservice för tryggandet av sin vård och omsorg. Dessutom ska be-

dömningsverktyget RAI användas när omständigheterna för en äldre person som får service föränd-

ras avsevärt.  

Bedömningen baserar sig på förutom bedömningsverktyget RAI även på observationer och diskuss-

ioner som förs med de övriga personer som deltar i vården av klienten. RAI-bedömningen genom-

förs i allmänhet i multiprofessionellt samarbete. I den mån det är möjligt involveras även klienten 

och de anhöriga i bedömningen. I social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendation för 

att trygga ett bra åldrande betonas den äldre personens egen delaktighet i planeringen, förverkli-

gandet och bedömningen av servicen. Klientens syn, åsikter och önskemål ska finnas antecknade 

i den uppgjorda service- och vårdplanen. 

RAI-bedömningen används även vid upprättandet och uppföljningen av klient- och serviceplanen, 

varför de klientuppgifter och journalhandlingsuppgifter som uppstår i samband med bedömningen 

bidrar till att säkerställa att planen är adekvat. Vid behov kan även andra bedömningsverktyg an-

vändas. 

Användningen av bedömningsverktyget RAI bidrar till en bättre planering, uppföljning, bedömning 

och utveckling av vården, men också till att arbetsresultatet kan uppföljas på verksamhetsenhets-

nivå, regionalt och nationellt. Med hjälp av RAI-verktyget kan tjänsterna också ordnas mera jämlikt, 

samtidigt som verktyget även kan användas för att följa upp servicekvaliteten. 

 

De områden som beskrivs i bedömningen av servicebehovet: 

Fysisk funktionsförmåga och resurser 

Hälsa 

Stödnätverk och anhörigas/  

närståendes delaktighet 
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Tabell 1. Områden som beskrivs i bedömningen av servicebehovet  

 

Vid bedömningen av hurdan service som ska beviljas beaktar man förutom klientens funktionsför-

måga, även det sociala nätverket, de anhörigas och närståendes engagemang, klientens boende-

omständigheter samt eventuella självfinansierade tjänster. Exempelvis rusmedel, hemmets skick 

(boendeomständigheterna) och brandsäkerheten utgör riskfaktorer. 

 

Servicehandledaren uppgör tillsammans med klienten och de närstående en personlig service- och 

vårdplan, enligt vilken klientens vård- och omsorgsservice förverkligas. Dessutom uppgör man även 

en personlig vårdplan som stöder rehabiliteringen, vilken inrymmer konkreta mål för vilka vardagliga 

sysslor klienten bör klara av. Service- och vårdplanen justeras alltid då klientens funktionsförmåga 

förändras eller minst två gånger om året i samband med de regelbundna bedömningarna. I service- 

och vårdplanen dokumenteras hela den servicehelhet som är till för att stöda klientens välbefin-

nande, hälsa och funktionsförmåga samt för att säkerställa en god vård och därtill även målen med 

vården samt den äldre personens egna åsikter och mål. 

 

De beviljade tjänsterna kräver ett tjänsteinnehavarbeslut och ett avgiftsbeslut. Klienten har rätt att 

lämna in en begäran om omprövning i fråga om beslut som berör honom eller henne. Antalet ser-

vicetimmar fastställs, kontrolleras och ändras i enlighet med service- och vårdplanen. För besök 

som sker mer sällan än en gång i veckan och för tillfälliga hemvårdsbesök debiteras en besöksba-

serad klientavgift som är oberoende av inkomsterna. Klientavgiften för en klient inom hemvården 

kan behovsprövat sänkas eller helt slopas ifall klientens utkomst äventyras. Storleken på klientav-

giften påverkas av antalet servicetimmar i månaden, hushållets storlek och hushållets månatliga 

bruttoinkomster. Stödtjänster debiteras enligt en separat prislista. Klienten/den anhöriga fyller själv 

eller med assistans i en inkomstutredningsblankett som kan även kan ifyllas elektroniskt (endast 

vasabor). På samkommunens webbsidor finns en klientavgiftsbok som innehåller mer information. 

 

 

 

Minnesfunktioner Olika riskfaktorer 

Social situation och psykisk hälsa 
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3 HEMVÅRD 

Med hemvård avses de förebyggande åtgärder och tjänster som främjar funktionsförmågan samt 

den hemservice och hemsjukvård som ges i klientens hem. Hemvården baserar sig på socialvårds-

lagen (1301/2014) och -förordningen (607/83), lagen om klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården (812/2000), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om stöd-

jande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 

(980/2012), folkhälsolagen (66/72) samt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Därtill styrs verk-

samheten av social- och hälsovårdsministeriets publikation ” Kvalitetsrekommendation för att trygga 

ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023”. 

Ett av kriterierna som används i samband med hemvården är RAI-bedömningens mätare MAPLe_5 

(skala 1-5), vars värde ska vara minst 3 (3) för att någon service ska beviljas. En annan mätare som 

används är ADLH (hur klienten klarar sig i de dagliga funktionerna, skala 0-6), vars värde ska vara 

minst ett (1). Men även klientens helhetstillstånd påverkar hurdan service klienten beviljas. Hem-

vårdens kriterier anses inte automatiskt vara uppfyllda, trots att MAPLe_5-värdet skulle vara högre 

än tre (3). Då värdet är lägre än tre (3) kan klienten beviljas tillfällig eller regelbunden hemvård, ifall 

vissa tilläggskriterier uppfylls (se Tabell 2). För stödtjänsterna finns det egna kriterier (se Tabell 3). 

Ifall hemvårdens kriterier inte uppfylls, hänvisas klienten till annan service.   

  

Servicebehovs-
klass 
MAPLe 5 

Skala MAPLe 1–5 för 
vård- och servicebehov Minst MAPLe 3, dvs. måttligt servicebehov 

Tilläggskriterier MAPLe 1–2  psykiska och sociala problem (problem 

 med den mentala hälsan och rusmedel) 

 medicinsk orsak och klienten kan inte röra sig utanför hem-
met  

 annan motiverad orsak, till exempel hjälp med stöd-strum-
por (hjälpmedel hjälper inte)  

Tabell 2. Riktgivande RAI-värden för beviljande av service. 

 

Då kriterierna för hemvård uppfylls beviljas klienten utgångsmässigt regelbunden hemvård som ord-

nas av samkommunen samt stödservice om klienten inte på egen bekostnad vill skaffa samtlig ser-

vice eller en del av den. Primärt beviljas klienten omsorg på distans och teknologi. För klienter som 

blivit beviljade service och uppfyllt kriterierna ska dock följande förutsättningar uppfyllas:  
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 Klienten förbinder sig till att använda hjälpmedel som hör till vården, såsom eldriven hem-

vårdssäng och lyftanordning ifall användningen av dessa är ändamålsenlig med tanke på 

vården av klienten. Användningen av dessa är en förutsättning för att garantera klientens 

och den anställdes säkerhet i samband med vårdsituationer. 

 Klienten vill ha service och förbinder sig att tillsammans med vårdpersonalen delta i den 

överenskomna servicen enligt service- och vårdplanen. Dessa förutsättningar för en fortsatt 

service gäller enbart när klienten själv förstår eller kan antas förstå betydelsen av samarbete 

för att vårdarbetet ska lyckas. 

 Klienten kan inte välja sin skötare utifrån religion, etnisk bakgrund, kön eller annat motsva-

rande. De anställda inom hemvården är kompetenta och yrkesskickliga och deras lämplighet 

för arbetet har kontrollerats av arbetsgivaren. 

 Klienten överlåter åtminstone en (1) nyckel till hemvården för att säkerställa att vården löper 

smidigt och för att trygga klientens säkerhet. För trygghetstelefonservicen ges en egen 

nyckel. 

Ifall ovan nämnda orsaker medför att en klient som uppfyller kriterierna inte kan beviljas regelbun-

den hemvård eller stödservice är det alltid fråga om en extrem åtgärd och ett undantagstillstånd. 

Innan servicen förvägras eller avslutas, ska klienten och dennas anhöriga eller representant hö-

ras. Beslut fattas med respekt för klientens självbestämmanderätt. En förutsättning för att vägra 

eller avsluta servicen för en klient som uppfyller kriterierna är att man gått igenom möjligheterna till 

ersättande service tillsammans med klienten. Vägrande eller avslutande av service på ovan 

nämnda grunder kräver att ett skriftligt beslut fattas omedelbart. I beslutet  ska man specificera 

och bekräfta på vilka grunder man inte längre beviljar eller fortsätter servicen samt beskriva på vil-

ket sätt vården av klienten ordnas. Klienten kan begära om en omprövning av beslutet. 

 

Hemvården avslutas ifall: 

 

 Klientens servicebehov har försvunnit eller vårdbehovet är temporärt, t.ex. mer sällan än en 

gång i veckan eller ifall klientens servicebehov inte kan tillgodoses med den service hem-

vården erbjuder. 

 Kostnaderna för den service som ges i hemmet ständigt överskrider dygnspriset för anstalts-

vård eller effektiverat serviceboende. 

 Klienten nekar till servicen. 

 Klienten beter sig aggressivt och vägrar samarbeta, trots att denna skulle förstå betydelsen 

av samarbetet i fråga om sin vård. 

 Klienten bryter upprepade gånger mot arbetarskyddsbestämmelserna, så att vårdpersona-

lens arbetssäkerhet äventyras och klienten trots att denna blir ombedd inte rättar till läget. 
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 Klienten betalar inte hemvårdsavgifterna även om klienten efter utredning konstaterats ha 

råd att betala dem,  ett hörande ordnas. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) definierar arbetsgivarens ansvar för säkerheten och hälsan i arbets-

miljön. Arbetsgivaren ska se till att den anställda inte blir utsatt för olycksrisker, risker i arbetsmiljön 

eller för skadlig belastning i någon annans hem.  

 Det allmänna tillståndet hos en klient som är påverkad av rusmedel kontrolleras och de pla-

nerade vårdåtgärderna förverkligas inom ramen för den rådande situationen. 

 Om en klient har gäster/anhöriga som beter sig hotfullt eller är påverkade av rusmedel, om-

beds de lämna platsen medan vårdaren är närvarande och till dess att vårdaren har utfört 

klientens vårdåtgärder. En vårdare har rätt att låta bli att utföra vårdåtgärder hemma hos 

klienten om det finns risk för att hen utsätts för våld. Detta dokumenteras i klient- och pati-

entdatasystemet. 

 För att trygga personalens fysiska integritet inom hemvården kan en expert inom säkerhet-

hetsbranschen vid behov delta i hembesöket (väktare). 

 Rökning är förbjuden i de utrymmen där personalen vistas under hembesök.   

 Klienten ska använda sig av de hjälpmedel som tilldelats denna. 

 Gårdsområden ska vara tillräckligt belysta och sandas om vädret lett till att marken är isklädd. 

Snön ska vara plogad så att personalen kan ta sig fram. Om personalen inte kan ta sig fram 

på grund halka eller snö kontaktas klienten och/eller den anhöriga. Detta dokumenteras i 

klient- och patientdatasystemet. 

 Det ska finnas redskap i hemmet som främjar brandsäkerheten.. 

 Defekta elanläggningar som vårdarna använder/behöver som arbetsredskap och som finns 

hemma hos klienten ska repareras. Alla arbetsredskap som behövs ska vara funktionsdug-

liga och säkerhetsaspekterna ska ha beaktats. 

 Hemvården kan inte påbörja betjäna en klient som inte själv vill bli betjänad och vars aggres-

siva beteende inte kan kontrolleras eller ifall klienten inte förbinder sig till samarbete trots att 

denna skulle förstå betydelsen av detta i fråga om sin vård. 

 Djur ska hållas kopplade och kontrollerade under den tid hemvårdsbesöket varar. 

 Personalen använder skyddskläder. 
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Tillfällig och regelbunden hemvård 

Denna typ av hemvård används när klientens funktionsförmåga är nedsatt i den mån att klienten 

inte självständigt klarar sig utan hjälp i de dagliga funktionerna, eller när den hjälp som behövs är 

ringa. Syftet med servicen är att hjälpa klienten rehabilitera sig från en tillfällig nedsättning i funkt-

ionsförmågan samt att stöda klienten att klara av de dagliga aktiviteterna i hemmet. Då hjälpbehovet 

fortsätter 3-6 veckor kan klienten beviljas regelbunden hemvård. 

Klienten ges regelbunden hemvård då hen har en ikraftvarande service- och vårdplan. Service- och 

vårdplanen inrymmer regelbunden hemsjukvård och/eller besök av hemservicen minst en gång per 

vecka och/eller stödservice. Den service som omfattas av den regelbundna hemvården kan tillfälligt 

utökas under två veckor, ifall situationen så kräver, utan att detta påverkar den klientavgift som 

klienten betalar. 

Distansservicen ALVAR 

I distansservicen ALVAR används bildtelefon för att tillhandahålla hemservice (ALVAR distans-

omsorg), interaktiv verksamhet och program som erbjuder klienten stöd och rehabilitering som främ-

jar välbefinnandet i vardagen (ALVAR innehåll för hemvårdens klienter, ALVAR stödservice för 

andra klienter än hemvårdens klienter). Användningen av bildtelefonen kräver inga tekniska kun-

skaper av klienten, och klienten behöver heller inte skaffa sig någon utrustning. Via distansservicen 

ALVAR tar skötaren kontakt med klienten på överenskomna tider. Kontakterna varar så länge som 

man kommit överens om i förväg och ersätter en del av hemvårdens hembesök.   

ALVAR-distansomsorgen och innehållet i omsorgen inryms i den individuella service- och vårdpla-

nen som upprättas för klienten, varför en avgift också fastställs för denna service. Ett skriftligt ser-

viceavtal ingås med klienten. Alvar-tjänsten erbjuder mångsidig verksamhet som piggar upp varda-

gen. Veckoprogrammet inrymmer varierande aktiviteter, såsom aktualiteter, diskussioner, musikfö-

reställningar, stoljumpa och frågelekar. Även välfärdsområdets anställda och välfärdsområdets 

samarbetsparter erbjuder aktiviteter. 

Distansservicen är det primära sättet att tillhandahålla hemvårdstjänster i samkommunen för Öster-

bottens välfärdsområde. 

Hemservice 

Om ALVAR-distansservicen inte lämpar sig för en klient inom hemvården kan klienten på basis av 

en kartläggning av servicebehovet erbjudas  personlig vård och omsorg i form av hembesök. Detta 

innebär att man tillgodoser vårdbehovet, tryggar tillgången till näring, upprätthåller ett städat hem 
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samt bistår i fråga om hygien, klädvård och läkemedelsbehandling. Hemsjukvården kan vid behov 

även överföra ansvaret för sjukvårdsuppgifter till hemservicen. 

Hemsjukvård 

Hemsjukvårdens uppgift är att främja att äldre och funktionshindrade kan bo hemma genom att 

erbjuda hälso- och sjukvård i samarbete med dem som deltar i vården. Hemsjukvården är ämnad 

för personer som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan använda övrig ser-

vice inom den öppna hälso- och sjukvården. Hemsjukvården är avgiftsfri för frontveteraner och krigs-

invalider.  

Hemsjukvården ansvarar i samarbete med den ansvariga läkaren och övriga som deltar i vården för 

patientens hälso- och sjukvård i sin helhet samt för att servicen ordnas i hemmet. Därtill deltar hem-

sjukvården i teammöten som berör klienten i fråga. 

Klientens läkemedelsbehandling förverkligas i regel genom maskinell läkemedelsdistribution med 

ett avtalsapotek. Vid behov kan klienten skaffa ett medicinskåp med lås för att trygga läkemedels-

behandlingen.  

Till hemsjukvården behövs ingen läkarremiss. Läkarservicen förverkligas dygnet runt genom an-

svarsläkarservice eller så att klienten har en hälsocentralsläkare.  

Teamverksamhet och rehabilitering  

Syftet är att försäkra sig om att klienten skrivs ut snabbt, tryggt och smidigt från sjukhuset eller 

jouren och att förbättra vårdkedjans funktion i samarbete med de instanser som deltar i vården av 

klienten. Teamen deltar i samarbete med hemvårdens team i vården av klienten och biträder vid 

behov hemvården. Längden på klientens vårdperiod fastställs från fall till fall (högst sex veckor). 

Efter vårdperioden fortsätter hemvårdsteamen med vården eller så hänvisas klienten till annan ser-

vice eller så klarar klienten sig självständigt. 

Servicen har ett rehabiliterande arbetssätt med målet att motivera klienten till att hitta sina egna 

resurser. Syftet är också att ge handledning och råd till personal och anhöriga.  Dessutom erbjuds 

fysioterapi, ergoterapi och rehabiliteringsinriktade besök hos en skötare. De bedömer klientens 

funktionsförmåga och tillgängligheten i omgivningen. De bedömer också behovet av hjälpmedel och 

hjälper till med att skaffa de hjälpmedel som behövs. Målet med rehabiliteringen är att främja klien-

ternas funktionsförmåga och förbättra och upprätthålla deras livskvalitet och möjligheter att bo 

hemma. Hemrehabilitering för en klient inom hemvården baseras på en individuell bedömning av 

behovet. Om det i bedömningen kommer fram att klienten skulle ha nytta av aktiv rehabilitering kan 
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en hemrehabiliteringsperiod på viss tid inledas. Målen för perioden fastställs tillsammans med kli-

enten. 
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4 DAGVERKSAMHET 

Dagverksamhetens service är kundorienterad och utgår från klientens egna resurser och funktions-

förmåga. Dagverksamheten har ett perspektiv som främjar funktionsförmågan och rehabilitering, 

vilket hjälper klienten att klara sig i hemmet, bli mer självständig och öka balansen i livet. Bedömning 

av servicebehovet görs av kommunens anställda inom social- och/eller hälsovården tillsammans 

med den äldre och hens närstående. Klienten får en personlig service- och vårdplan där det fast-

ställs vilken service klienten ska få. För att få delta i dagverksamheten behöver man först fylla i en 

ansökan om dagverksamhet.  

Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Beslut om dagverksamhet fattas utgående 

från ansökan och en bedömning av klientens servicebehov, i bedömningen beaktas klientens situ-

ation som helhet. Om det behövs, används RAI-systemet som hjälp för att kartlägga funktionsför-

mågan. Dagverksamhet kan beviljas som fortlöpande, tidsbunden eller tillfällig. Den fortlöpande 

dagverksamheten är sex timmar per dag regelbundet en dag i veckan, alternativt tre timmar per 

förmiddag/eftermiddag, så kallad halvdagsverksamhet. Klienten deltar i verksamheten i regel en 

gång i veckan. Från fall till fall går det att bedöma behovet av verksamhet flera dagar. Tidsbunden 

dagverksamhet beviljas för tre månader, därefter bedöms behovet av service och rehabilitering på 

nytt. Tillfällig dagverksamhet kan ordnas för den närståendevårdsbehövande på en tidpunkt som 

man kommit överens om i förväg. 

I dagverksamheten ingår handledd gruppverksamhet, temaföreläsningar med professionella, hälso- 

och servicerådgivning, evenemang och utflykter. En måltid och eftermiddagskaffe hör också till dag-

verksamheten. I halvdagsverksamhet ingår lunch. På dagverksamheten duschas klienten endast 

om duschutrymmet i hemmet är bristfälligt och klienten inte annars kan duscha någon annanstans.   

Gruppverksamheten består av: 

 Aktiviteter och handledning som stöder den fysiska funktionsförmågan (bland annat styrke- 

och balansträning, olika motionsgrupper, mätningar av funktionsförmågan och andra mät-

ningar). 

 Aktiviteter som stöder det psykiska och sociala välmåendet (bland annat kognitiv träning, 

minnesträning, diskussionsgrupper). 

 Kulturella upplevelser (bland annat musik, dans, litteratur, bildkonst, handarbete och pyssel). 
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Dagverksamheten kan begränsas eller inhiberas helt då personalen har utbildningsdag eller om till 

exempel en pandemi så kräver. Beroende på resurserna kan dagverksamheten på de olika orterna 

hålla stängt i längre perioder, till exempel på sommaren och kring julen. 

Transporter: Vid behov ordnas transport till dagverksamheten på äldrecentret, transporten är av-

giftsbelagd för klienten. Klienterna kan också själv ordna transport till dagverksamheten. 

Kriterier: 

 Dagverksamhet är i första hand ämnat för klienter som inte kan delta i någon annan fritids-

aktivitet utanför hemmet, till exempel en aktivitet som ordnas av tredje sektorn, en förening, 

församlingen eller andra sektorer (körer, kultur, medborgarinstitut och så vidare). 

 Klienten löper risk för att marginaliseras och behöver gruppens sociala stöd för att klara sig 

hemma. 

 Klienten fungerar i grupp och har nytta av verksamhet som ordnas i just grupp. 

 Klienten behöver stöd och rehabiliterande verksamhet för att upprätthålla den fysiska, psy-

kiska och sociala funktionsförmågan. Behovet av stöd konstateras genom en intervju och 

mätare för funktionsförmågan. 

Dagverksamheten avslutas: 

 Om klienten så vill, kan hen bestämma att sluta delta i rehabiliterande dagverksamhet för 

äldre.  

 Dagverksamheten ses som avslutad om klientens funktionsförmåga blir bättre och medför 

lättare serviceformer. Dagverksamheten ses också som avslutad om funktionsförmågan blir 

så pass nedsatt att klienten övergår till intervallvårdsperioder om två veckor eller varannan 

vecka.  

 Om behovet av dagverksamhet kvarstår efter en längre tids frånvaro görs en ny bedömning 

av servicebehovet. Redan om klienten varit borta två gånger efter varandra kan situationen 

bedömas på nytt.  

 Dagverksamheten ses som avslutad om det visar sig att klienten inte passar för dagverksam-

het i grupp eller i grupprehabilitering eller om hen utgör ett hot för andra klienter i dagverk-

samheten.  

 Om klienten inte längre har nytta av verksamheten. 
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Närståendevårdare kan välja att delta i dagverksamhet på sina lagstadgade lediga dagar. Dagverk-

samheten har en egen ansökan. (https://www.vaasa.fi/uploads/2019/06/c72d2225-

ansokning.till_dagverksamhet_2018.pdf ). En dag på dagverksamhet drar bort sex timmar från när-

ståendevårdarens lediga dag, en dag är 24 timmar. Fyra dagar på dagverksamhet blir således en 

hel ledig dag för närståendevårdaren. 

https://www.vaasa.fi/uploads/2019/06/c72d2225-ansokning.till_dagverksamhet_2018.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2019/06/c72d2225-ansokning.till_dagverksamhet_2018.pdf
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5 SENIOR- OCH SERVICEBOENDE 

Seniorboende fokuserar på gemenskap och är ett mellanting mellan att bo i det egna hemmet och 

att få omsorg dygnet runt. Förutom en egen lägenhet/ett eget rum finns det gemensamma vardags-

rum där man kan umgås med andra som bor där. Seniorboende innebär att man bor i ett seniorhus 

på hyra, antingen utan service, med stöd av stödtjänster och/eller hemvård. En lägenhet i ett seni-

orboende kan också beviljas om det egna hemmet är olämpligt och osäkert för klienten. 

Klienten är lämpad för seniorboende i följande fall: 

 Klienten klarar av de dagliga aktiviteterna på egen hand eller med hjälp av handledning och 

hemvård.  

 Klienten kan röra på sig utan hjälpmedel eller kan använda hjälpmedel självständigt eller med 

hjälp av en skötare. 

 Klienten klarar sig själv på natten (eller med nattpatrull, beroende på hur servicestrukturen 

ser ut lokalt). 

 Klienten kan larma efter hjälp. 

 Klienten drar nytta av gemenskapen som boendeformen erbjuder (hen kan till exempel inte 

bo själv på grund av att det är osäkert) 

Serviceboende innebär boende och service som ordnas i en servicelägenhet, till exempel vård- och 

omsorgstjänster och måltidsservice. På en enhet för serviceboende finns personal i morgon- och 

kvällsskifte. Service av nattpatrull ordnas enligt klientens behov. Serviceboende riktar sig till perso-

ner som uppfyller hemvårdens kriterier och som inte längre klarar sig i sitt eget hem med stöd av 

hemvård. 
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6 STÖDSERVICE 

Stödservice är som namnet säger service som hjälper klienten att klara sig i vardagen. Syftet med 

stödservicen är att stöda att främst äldre kan bo hemma och förebygga att funktionsförmågan för-

sämras. Ibland kan stödservice vara tillräckligt för att en klient ska kunna bo själv utan regelbunden 

hemvård. Servicen kan vara förebyggande, tidsbunden eller båda, och den beviljas efter en bedöm-

ning av servicebehovet. Stödservice är avgiftsfri för krigsinvalider och frontveteraner.  

SERVICE SERVICEINNEHÅLL  SERVICEKRITERIER 

MÅLTIDSSERVICE 

 Klienten får måltiden hemkörd 

 Måltidsautomat 
 

  
  

 Klienten förmår inte själv eller med assistans 
skaffa service från en privat måltidsserviceföreta-
gare. 
 

 Klienten kan inte själv röra sig utanför bostaden. 
 

 Måltidsservicen behövs för specialdieter 
 

 Näringsintaget är i övrigt bristfälligt 

BUTIKSSERVICE  

 Klienten får sina butiksvaror 
hemkörda för en vecka i taget. 
 

 Klienten fyller i en blankett/app 
för butiksbeställning, antingen 
själv eller tillsammans med en 
skötare. 
 

 Skötaren eller köpmannen för-
medlar beställningen vidare 
 

 Klienten kan inte själv eller med assistans sköta 
butiksärenden. 
 

 Ingen av klientens närstående kan hjälpa hen 
med butiksärenden. 
 

BADSERVICE 

 Klienten duschar utanför hem-
met. 
 

 Klienten har möjlighet att få av-
giftsbelagd transport till badser-
vicen. 

 Hemmets dusch eller bastu är bristfällig eller osä-
ker 
 

 Klienten kan inte duscha ens med hjälp av en as-
sistent 

 

 Det lyckas inte att duscha hemma på grund av 
självbestämmanderätten, men vården av hygi-
enen tryggas genom badservicen. 

 

 

TRYGGHETSTELEFON 
 Möjliggör tillgång till icke-bråds-

kande hjälp i hemmet dygnet 
runt. 

 

 Fallrisk 
 

 Instabilt hälsotillstånd 
 

 Klientens kan använda trygghetstelefonen och 
förstår hur den ska användas. 
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SNÖSERVICE 
 Snöröjning åt klienten 
  

 Klienten klarar inte själv eller med assistans av 
att röja snö. 
 

 Klienten kan inte själv eller med assistans skaffa 
hjälp med snöröjning av en privat företagare. 
 

 Vid beviljande av service ska klientens ekono-
miska situation beaktas 

Tabell 3. Stödservice 
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7 SERVICESEDEL INOM TJÄNSTER HEM 

Servicesedeln är ett alternativ till den hemvård samkommunen erbjuder då samkommunen inte kan 

erbjuda den hemvård som har beviljats klienten. Service som köps med servicesedlar produceras 

av servicesedelproducenter som godkänts och övervakas av samkommunen.  Då hemvård som 

ordnas med hjälp av servicesedel inleds ska hemvården göra en bedömning av servicebehovet och 

fastställa innehållet i servicen. Klienten kan inte själv kräva en servicesedel och hen har även rätt 

att avböja från att använda servicesedel. 

Servicesedeln kan endast användas för att köpa den service som klienten blivit beviljad. Hemvår-

dens servicesedel är bunden till inkomsten och klienten betalar själv den skillnad som uppstår mel-

lan servicesedelns värde och serviceproducentens pris. Servicesedeln beviljas på viss tid. Före den 

utsatta tiden går ut görs en ny bedömning av servicebehovet för att kartlägga vilken service klienten 

behöver i fortsättningen och hur och var den ska ordnas.   
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SERVICEBEHOVSGRUPPERING MAPLE 5 (METHOD FOR ASSIGNS PRIORITY LEVELS) 

MAPLe_5 MAPLe_15 
KÄNNETECKEN 

1. LITET SERVICEBEHOV 1. Klarar sig själv i varda-
gen  

 Inga ADL-brister  

 CPS <=1  

 Inga beteendesymtom  

 Förmåga att fatta beslut ok  

 Hemmiljö ok  

 Läkemedelsbehandling ok 

 Inga sår 

 Klarar sig självständigt 

2. LINDRIGT SERVICEBEHOV 2. Lindrigt servicebehov el-
ler klarar av måltider, inte 
helt självständig 

 Inga ADL-brister  

 CPS <=1  

 Inga beteendesymtom  

 Förmåga att fatta beslut ok  

 Hemmiljö ok  

 Läkemedelsbehandling ok 

 Inga sår 

 Förmågan att klara sig själv är försämrad 
 Dock inga stora svårigheter med att till-
reda måltider 

3. MÅTTLIGT SERVICEBEHOV 31. Problem i vardagliga 
funktioner 

 Inga ADL-brister  

 CPS <=1  

 Inga beteendesymtom  

 Förmåga att fatta beslut ok  

 Hemmiljö ok  

 Läkemedelsbehandling ok  

 Inga sår  

 Förmågan att klara sig själv är försämrad  
 Stora svårigheter med att tillreda måltider 

32. Problem med vardagliga 
funktioner, miljön eller läke-
medelsbehandlingen 

 Inga ADL-brister  

 CPS <=1  

 Inga beteendesymtom 

 Finns risker gällande hemmiljön ELLER lä-
kemedelsbehandlingen 

33. Den fysiska funktions-
förmågan är försämrad och 
lindriga problem med den 
kognitiva förmågan 

 Försämrad ADL-funktionsförmåga 

 Inga beteendesymtom 

 CPS <=2 åtminstone lätt försämrad kognitiv 
förmåga 

 Tillräckliga måltider 

 Inga svårigheter att svälja 

 Inga fall 

4. STORT SERVICEBEHOV 41. Problem med dagligt be-
slutsfattande, inga beteen-
desymtom 

 Inga ADL-brister 

 CPS <=1 

 Inga beteendesymtom 

 Förmågan att fatta beslut nedsatt 

42. Kliniskt problem, tryck- 
eller bensår  

 Inga ADL-brister  

 CPS <=1  

 Inga beteendesymtom  

 Förmåga att fatta beslut ok 

 Hemmiljö och läkemedelsbehandling ok 

 Sår (tryck- eller bensår) 

43. Medelsvårt försämrad 
kognitiv förmåga, rörlig 

 Inga ADL-brister  

 CPS >=2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv 
förmåga)  

 Inga beteendesymtom  

 Inget vandrande  

 Ingen risk för behov av anstaltsvård 
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44. Nutritionsproblem, fall  Försämrad ADL-funktionsförmåga  

 Inga beteendesymtom  

 CPS <= 2 (åtminstone lätt försämrad kogni-
tiv förmåga)  

 Otillräckliga måltider ELLER har svårigheter 
med att svälja ELLER har fallit   

45. Försämrad fysisk funkt-
ionsförmåga och medel-
svårt försämrad kognitiv 
förmåga 

 Försämrad ADL-funktionsförmåga    

 Inga beteendesymtom  

 CPS >= 3 (åtminstone medelsvårt försäm-
rad kognitiv förmåga)  

 Inga fall 

46. Beteendestörningar, 
god funktionsförmåga 

 Inga ADL-brister  

 CPS <=1  

 Beteendesymtom 

5. MYCKET STORT SERVICE-
BEHOV 

51. Försämrad kognitiv för-
måga och beteendesymtom 

 Inga ADL-brister  

 CPS >=2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv 
förmåga)  

 Beteendesymtom 

52. Vandrande, risk för an-
staltsvård 

 Inga ADL-brister  

 CPS >=2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv 
förmåga)  

 Inga beteendesymtom  
Vandrande ELLER risk för anstaltsvård 

53. Försämrad fysisk funkt-
ionsförmåga och beteende-
symtom  

 Försämrad ADL-funktionsförmåga  

 Inga beteendesymtom  

 CPS >= 3 (åtminstone medelsvårt försäm-
rad kognitiv förmåga)  

 Har fallit 

54. Försämrad fysisk funkt-
ionsförmåga och beteende-
symtom 

 Försämrad ADL-funktionsförmåga 

 Beteendesymtom 

 

Tabell 4. Servicebehovsgruppering MAPLe 5 


