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Patientens socialskydd 

 

När patienten insjuknar i en allvarlig sjukdom vore det önskvärt att patienten i ett 

relativt tidigt skede skulle få träffa sjukhusets socialarbetare för att få allmän 

information kring social trygghet. Även när sjukdomen har framskridit och/eller är 

obotlig är det viktigt att vårdpersonalen kontaktar socialarbetaren. I det här skedet är 

det många gånger bra om de anhöriga kan närvara i mötet med socialarbetaren för att 

tillsammans kartlägga patientens behov av hjälp och service.  

 

Under samtal med patienten och vid behov dennes anhöriga informerar och kartlägger 

socialarbetaren följande:   

 

- Hur ser patientens ekonomiska situation ut?  Bl.a. ges information om FPA:s 

ersättning för resor och mediciner, sjukhusets avgifter och avgiftstak. Patienten får 

information om och hjälp med att ansöka om sjukdagpenning, partiell 

sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd, sjukpension, FPA: s 

vårdbidrag/handikappbidrag, utkomststöd eller andra eventuella ekonomiska 

bidrag. 

- Finns anhöriga som kan stöda och hjälpa eller behövs utomstående hjälp t.ex. i 

form av hemservice eller andra stödåtgärder? Ansökan om närståendevårdsstöd 

från kommunen görs i fall en anhörig sköter om den sjuke i hemmet. 

- Behövs det praktisk hjälp i hemmet, hjälpmedel eller omändringsarbete i bostaden 

för att patienten skall kunna vistas där?  

- Behövs t.ex. trygghetstelefon, färdtjänst eller invalidparkeringstillstånd? 

Sjukhusets socialarbetare kan i samråd med patienten kontakta hemkommunens 

socialvård.  

- Finns det minderåriga barn i familjen och hur mår de? Har barnet redan en 

samtalskontakt, t.ex. skolkurator eller psykolog? Barn kan vid behov hänvisas till 

barnpsykiatriska polikliniken eller kuratorn på Österbottens cancerförening. I 

många kommuner finns det familjearbetare som kan stöda barn i familjer som 

drabbats av sjukdom och kriser. 

- Har patienten och dennes anhöriga behov av psykiskt stöd? Både den sjuke och de 

anhörigas psykiska ork och mående är viktiga att beakta. Bl.a. ges information om 

cancerföreningens verksamhet.  

- Patienten får sjukhusets socialskyddsbroschyr där kontaktuppgifter finns till 

respektive kliniks socialarbetare. 

- Efter att en patient har dött kan det för de anhöriga vara möjligt att ansöka om 

familjepensioner och grupplivförsäkring.  Ekonomisk hjälp för ordnandet av 

begravning kan ansökas om från den avlidnes hemkommuns socialbyrå 


