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Socialt arbete inom 
sjuk- och hälsovården
Målsättningen med socialt arbete vid Vasa centralsjukhus är att 
erbjuda patienter råd och hjälp om olika serviceformer i olika livs-
situationer. Ta gärna kontakt om ni har frågor eller vill diskutera 
Er eller familjens livssituation/helhetssituation. Socialarbetaren 
kan även svara på frågor gällande ekonomiska förmåner som ni 
eventuellt är berättigad till och vid behov får ni också hjälp med 
ansökningarna (t.ex. Fpa).

• Varje avdelning och poliklinik har en egen socialarbetare.
• Det behövs ingen remiss, det räcker med tidsbokning per 
telefon. 

Vård av sjukdom påbörjad -
Vad annat ska tas 

i beaktande? 

Funktionsförmåga
Social rehabilitering

Stödnätverk
Vård av sjukdom
Service

Arbete och studier
Socialskydd

√

Ta kontakt med
SOCIALARBETAREN

www.vaasankeskussairaala.fi/sv/
socialarbetarna
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Ersättning för sjukvårdskostnader
Läkemedelskostnader (Fpa)

Fpa kan ersätta kostnader för läkemedel, salvbaser och kliniska näringspreparat som ordinerats av läkare. 
Ersättning ges först efter att man nått en självrisk på 50€. Den här självrisken gäller inte de som är under 
18 år.
• Grundersättning 40 % 
• Vid svåra sjukdomar specialersättning 65 % eller 100 % (självrisk 4,50 €/preparat vid 100 % ersätt-

ning) - läkarintyg B bör finnas på Fpa innan inköpet görs.
• Tilläggsersättning för stora läkemedelskostnader: När kostnader som patienten själv har betalat över-

stiger 572 €/kalenderår, ersätter Fpa det överstigande beloppet. Självrisk 2,50 € för varje preparat. 
Spara kvitton för ansökan. Fpa meddelar när gränsen överskridits.  

Resekostnader (Fpa)

Fpa betalar ersättning för resor orsakade av sjukdom till närmaste vårdställe. Den andelen som över-
stiger självrisken ersätts. Ansökningstid 6 månader.

• Självrisken under ett kalenderår är 300 €. Fpa ersätter hela den överstigande delen. Årssjälv-
risken består av självriskandelar, engångsavgifter som är mindre än självriskandelen (meddela 
själv till Fpa) och följeslagares resekostnader. Fpa meddelar när gränsen överskridits.
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• Övernattningspenning är högst 20,18 €/natt.
• Om man använder egen bil är kostnaderna 0,20 €/km.
• I allmänhet ersätts resan för allmänt fortskaffningsmedel, men även för t.ex. taxi eller egen bil, beroende på sjukdomens 

art (intyg från hälsovårdspersonalen behövs) eller trafikförhållanden.
• För taxiresor finns en självrisk. Självrisken i en riktning är högst 25 € när taxin beställs från förmedlingscentralen: Vasa 

sjukvårdsdistrikts nummer 0800- 99 000 (avgiftsfritt). Om man inte beställer taxin via centralen så ersätter inte Fpa 
taxiresan och man måste betala hela resan själv. 

• Om en följeslagare varit nödvändig får även denna ersättning för sina resor. Intyg från läkare behövs.

  Reseersättning direkt i taxin 

    Om du på grund av din sjukdom har rätt till reseersättning för taxiresor skall taxin beställas från en beställningscentral   
     (inom Vasa sjukvårdsdistrikt är centralens telefonnummer 0800-99 000). Fpa-kortet skall visas för chauffören innan
      resan inleds. Intyget som fås från hälsovården och som berättigar till taxiresan skall sparas eftersom Fpa kan begära
        intyget av dig senare. Du kan beställa flera resor på en gång, om du under ett par veckors tid har flera mottagningstider
         till sjukvården. 

           Om du beställer taxiresan från ett annat nummer än från det centrala beställningsnumret som gäller i sjukvårds-    
            distriktet måste du betala hela resan själv. Fpa ersätter inte heller dessa resor i efterskott.      
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Sjukdagpenning

• Karenstiden vanligen insjuknings-   
dagen + 9 vardagar.

• FöPl-försäkrade företagares 
självrisktid för sjukdagpenningen är 
en dag.

• Betalas vanligen i maximalt 300 var-
dagar. Möjlighet finns till förlängning 
i ytterligare 50 dagar efter ha återvänt 
till arbetet för minst 30 dagar i följd.

• Läkarintyg A eller B skall bifogas.

Uppgifter i e-tjänsten (Fpa)

I Fpa:s e-tjänst kan du se dina sjukvårds-, läkemedels- och reseersättnin-
gar. Där kan du också följa med om du når ditt årliga självrisktak. Du   
loggar in med dina nätbankskoder.
 

Utkomst
      
Sjukdagpenning (Fpa)

Den som är 16–67 år och på grund av sjukdom är oförmögen att arbeta 
kan få skattepliktig sjukdagpenning som ersättning för inkomstbortfallet 
(även företagare, arbetslösa eller den som inte har inkomster). Ansök-
ningstid 2 månader.

• Karenstiden vanligen insjukningsdagen + 9 vardagar.
•  FöPL-försäkrade företagares självrisktid för sjukdagpenningen är en 

dag.
• Betalas vanligen i maximalt 300 vardagar. Möjlighet finns till förläng-

ning i ytterligare 50 dagar efter ha återvänt till arbetet för minst 30 
dagar i följd.

•  Läkarintyg A eller B skall bifogas.
•  Med läkarintyg A kan du i regel få dagpenning i högst 60 dagar. Där-

efter behövs det mer omfattande läkarutlåtandet B.
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•  Arbetstagare: Senast när du har fått sjukdagpenning i 90 vardagar ska du lämna in företagsläkarens utlåtande till FPA. 
Företagsläkarens utlåtande är en förutsättning för utbetalning av sjukdagpenning efter 90 dagpenningsdagar.

•  Minimisjukdagpenning är 27,86 euro/vardag (må-lö).

Partiell sjukdagpenning kan man ansöka om direkt efter sjukdagpenningens självrisktid.  Betalas för 12 − 120 vardagar. 

Invalidpension (Fpa och arbetspensionsanstalterna)

När en sjukdom leder till arbetsoförmåga, söker man i regel först sjukdagpenning. Om sjukdomen fortsätter söker man 
invalidpension. Läkarintyg B ska bifogas.

Olika former av invalidpension:
• rehabiliteringsstöd (tidsbegränsad invalidpension för 16–64-åriga)
• full invalidpension (för 16–64-åriga)
• delinvalidpension (bara arbetspension, för 16–64-åriga)

Specialvårdspenning (Fpa)

Ersätter kortvarigt inkomstbortfall då en förälder är förhindrad att arbeta på grund av deltagande i vård eller rehabilitering 
av sjukt barn under 16 år (på sjukhus eller för hemvård i anslutning till sjukhusvård). Läkarintyg D bifogas. Ansökningstid 
4 månader.

• Beviljandet förutsätter att arbetsgivaren inte betalar lön under tiden. 
• Deltagandet i vården behöver vara minst 6 timmar/dag. Även restid beaktas. Betalas vanligen åt en förälder åt gången. 
• Från början av 2018 kan specialvårdspenning betalas samtidigt till båda föräldrarna under tid med terminalvård i hemmet.
• Baseras på inkomsten, dock minst 27,86 €/dag. 
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Handikappbidrag för personer under 16 år (Fpa)

Kroniskt sjuka eller handikappade barn (upp till 16 år) kan beviljas handikapp-
bidrag. Handikappbidraget kompenserar ekonomisk och annan belastning vid 
vård av sjuka barn. Läkarintyg C (eller B) skall bifogas.  

• Bidraget har tre nivåer: 
   - grundbelopp (vid särskild belastning) 92,14 €/mån
   - förhöjt belopp (vid påfallande stor belastning) 215 €/mån
   - högsta beloppet (synnerligen stor belastning) 416,91 €/mån

• Förutsätter att belastningen pågår i minst 6 månader. 
• Bidraget är skattefritt och oberoende av inkomster och förmögenhet.
• Kan beviljas retroaktivt för ett halvt år. 

Handikappbidrag för personer över 16 år (Fpa)

Personer som är 16–64 år kan få handikappbidrag när en sjukdom eller ett 
handikapp orsakar nedsatt funktionsförmåga, behov av hjälp och särskilda 
kostnader. Funktionsförmågan skall vara nedsatt i minst ett år. Läkarintyg C  
eller B skall bifogas.

• Bidraget har tre nivåer: 
   - Grundbelopp 92,14 €/mån 
   - förhöjt belopp 215 €/mån 
   - högsta beloppet 416,91 €/mån
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• Bidraget är skattefritt och oberoende av inkomster och förmögenhet. 
• Kan beviljas retroaktivt för ett halvt år. 
 
Vårdbidrag för pensionstagare (Fpa)

Vårdbidrag för pensionstagare kan beviljas åt den som har ålders- eller invalidpension. Sökande behöver en annans hjälp 
för att kunna bo hemma. Förutsättningen är att funktionsförmågan är nedsatt i åtminstone ett års tid. Med nedsatt funk-
tionsförmåga menar man att du har svårigheter att ta hand om dig själv. Du har svårt att klara av de dagliga sysslorna, 
hygien, på- och avklädning, de nödvändiga hushållsarbeten samt ärenden utanför hemmet.

Bidraget indelas i tre kategorier utgående från behovet av hjälp, handledning och tillsyn samt storleken på merkostnad-
erna. Läkarintyg C skall bifogas.
• Vårdbidragets grundbelopp är 70,52 €/mån, förhöjt vårdbidrag 153,63 €/mån och högsta vårdbidraget 324,85 €/mån. 
• Bidraget är skattefritt och oberoende av inkomster och förmögenhet. 
• Kan beviljas retroaktivt för ett halvt år. 

Bostadsbidrag (Fpa)

Fpa kan bevilja bostadsbidrag för småinkomsttagare: allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare eller 
bostadsunderstöd för värnpliktiga. 

Stöd för närståendevård (socialbyrån i kommunen)

Kan beviljas vid vård av handikappad, äldre eller sjuk person i hemmet.
• Skattepliktig inkomst (det lägsta stödet 399,91 €/mån). En vårdare som är under 65 år införtjänar pension.
• Kriterier för beviljande varierar från kommun till kommun. Vanligen skall den som vårdas ha minst Fpas förhöjda vård-

bidrag. 
• Ofta ska C-intyg (eller kopia) eller fritt formulerat läkarintyg bifogas.
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Stöd för närståendevård kan beviljas vid vård av en 
handikappad, äldre eller sjuk person i hemmet.
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Grundutkomststöd (Fpa)

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka 
de grundutgifter som man har i livet.

Det är meningen att utkomststödet ska vara en förmån som betalas för en kort tid. Syftet med utkomststödet är att hjälpa 
personer och familjer att komma över tillfälliga ekonomiska svårigheter, att förhindra att sådana svårigheter uppkommer 
och att främja personernas och familjernas möjligheter att klara sig på egen hand.

Grunddelen för personer som bor ensamma är 497,29 euro år 2019.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd (kommunen)

Om du har sådana särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker kan kommunens socialbyrå dess-
utom bevilja kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd enligt prövning.

Hjälp i hemmet
Hemservice och stödtjänster (socialbyrån i kommunen)

Kan ansökas om man på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp i hemmet för att klara sig.

• Hjälp med vardagssysslor (t.ex. tvätta sig, vanligen inte städning)
• Stödtjänster (t.ex. måltids-, bastu- och byktjänster)
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• Avgiften fastställs enligt inkomster och hjälpbehov.
• Mera information från hemserviceledaren i kommunen / regionen.
• I många kommuner finns privata producenter av dylik service.

Trygghetstelefon (socialbyrån i kommunen)

Beviljas enligt behovsprövning för personer som pga dåligt skick kan hamna i en situa-
tion då de inte kan kalla på hjälp med vanlig telefon. Med trygghetsarmbandet kan 
man larma hjälp till hemmet dygnet runt.

• Kopplas till en vanlig telefon och till mobiltelefon.
• Månadsavgift uppbärs enligt inkomst. En del kommuner har en fast avgift.

Hemsjukvård (hälsovårdscentral)

Hemsjukvårdare hjälper med vårdåtgärder och med anskaffning av bl.a. hjälp- och 
vårdmedel. Avgiftsbelagd. I många kommuner finns privat service.
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Handikappservice (socialbyrån i kommunen)

Lagstadgade tjänster

• Färdtjänst (18 enkelresor/månad, självrisk samma som bussbiljett)
• Omändringsarbeten i bostäder samt redskap och anordningar som hör till bostaden (t.ex. trösklar och dusch-
utrymmen)
• Serviceboende    
• Personlig assistent

Behovsprövade tjänster

• Stöd till redskap, anordningar och specialkostnader
• Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning

Läkarintyg ska bifogas.
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Parkeringstillstånd för handikappade (ansöks om från Traficoms Ajovarma-servi-
cepunkter)

Traficom kan bevilja parkeringstillstånd för gravt handikappade (minst skadeklass 11).

• Tillståndet är personligt.
• Läkarintyg ska bifogas.
• Den som ansöker om parkeringstillstånd kan även ansöka om befrielse från fordonsskatten.
• Parkeringstillståndet kostar år 2019 20 euro vid ansökan.

Avdrag i beskattningen (skattebyrån)

Avdrag på grund av nedsatt skattebetalningsförmåga

Kan beviljas när sökandes och hans familjs sjukdomskostnader uppgår till minst 700 € och 
samtidigt utgör 10 % av nettokapital och nettoförvärvsinkomster hos sökande. Avdraget bevil-
jas enligt prövning och uppgår till högst 1 400 €.  Ansökan görs skriftligen. 
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Till den medicinska rehabiliteringen hör t.ex. fysio-, 
ergo-, tal- och psykoterapi samt olika hjälpmedel, 
proteser och peruker.

Invalidavdrag

- För personer med bestående invaliditetsgrad (minst 30 %). 
- B-intyg, invaliditetspensionsbeslutet eller fritt formulerat läkarintyg sänds till skattemyndigheterna.

Hushållsavdrag

- T.ex. kostnaderna för privat hemservice är avdragbara till 45 % - självrisken 100 €, max 2 400 €/person/år (för hushålls-, 
omsorgs- och vårdarbete). 
- Ansöks i samband med skattedeklarationen.
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Rehabilitering
Medicinsk rehabilitering (hälsovårdscentral, centralsjukhus, Fpa)

Till den medicinska rehabilitering hör t.ex. fysio-, ergo-, tal- och psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, rehabilite- 
ringsperioder i öppen vård eller vid anstalt samt olika hjälpmedel, proteser och peruker.

• Ansöks från sjukhus eller hälsovårdcentralen. Läkaren skriver remiss och/eller betalningsförbindelse.
• Krävande medicinsk rehabilitering för gravt handikappade söks från Fpa. Rehabiliteringsplan (läkarintyg B) av vårdande 

enhet behövs för minst ett år.

Yrkesinriktad rehabilitering (Fpa, arbetspensionsanstalt mm.)

Yrkesinriktad rehabilitering innefattar t.ex. rehabiliteringsundersökning, arbets- och utbildningsprövning, olika slags ut-
bildning, hjälpmedel som pga handikapp behövs för arbete eller studier samt stöd för näringsverksamhet. Läkarintyg B 
bifogas.

• Fpa, arbetspensionsanstalter, TE-byråer och försäkringsbranschen står för kostnader och ordnar rehabilitering. Därifrån 
ansöks också om rehabilitering.  
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Lagen om patientens rättigheter, lagen om patientskada 
och medicinskadeförsäkringen är avsedda att trygga pa-
tienten i konfliktsituationer och i fall av skada i sam-
band med vården. 
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Anpassningsträningskurser (patientorganisationer, FPA mm.)

Syftet är att underlätta anpassningen till den nya livssituationen som sjukdomen medfört. Ofta kan anhöriga också delta. 
Vanligen behövs läkarintyg.

• Ordnas av patientorganisationer och Fpa. Via dem kan man ansöka till kurser. 

Rehabiliteringspenning (Fpa)

Både rehabiliteringsklient och dennas anhöriga kan få rätt till rehabiliteringspenning om utkomsten inte på annat sätt är 
tryggad under rehabiliteringstiden. Ansökningstid 4 månader.

Patientens rättsskydd
Patientens ställning och rättigheter

Lagen om patientens rättigheter, lagen om patientskada och medicinskadeförsäkringen är avsedda att trygga patienten i 
konfliktsituationer och i fall av skada i samband med vården.

•  Patientombudsmannen hjälper och ger råd. Anträffbar: tisdag och torsdag klockan 9.00-14.30 tfn: 06-213 1080.
• Blanketter för anmälan fås bl.a. på sjukhusen, hälsocentralerna och hos försäkringsbolagen.
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Kundavgifter 
(sjukhus) 

Poliklinikavgift 41,20 € / besök

Dagkirurgiavgift 135,10 € / besök

Vårddagsavgift 48,90 €/ vårddag
(barn under 18 år högst 7 dygn/
kalenderår)

Serievårdsavgift 11,40 € / besök
(max 45 gånger/kalenderår,  
barn under 18 år avgiftsfri)

Rehabiliteringsavdelningen 16,90 € 
/ vårddag

Psykiatrisk vård 22,50 € / dygn

Vilma-patienthem 45 € / dygn

Familjerum 100 € /dygn

Avgiftstaket är 683 €/kalenderår. I uppföljningskortet antecknas 
besöks- och årsavgift hos hälsovårdscentralläkare, individuell fy-
sioterapi, poliklinikbesök, dagkirurgi, serievård, kortvarig anstalt-
vård, dag- och nattvård samt avgift för rehabilitering. Kostnader för 
barn under 18 år räknas med till den ena vårdnadshavarens avgifts-
tak. Frikort ges från den anstalt där avgiftstaket uppnåtts. Efter det 
uppbärs inga avgifter med undantag för 22,50 €/dygn för kortvarig 
anstaltsvård. För barn under 18 år är både poliklinik- och avdel-
ningsbesök gratis med frikortet.

Ändringssökande för beslut

Om den som ansöker om förmånen är missnöjd med myndighetens beslut 
kan man

• söka rättelse, ytterligare utredning behövs ofta.
• besvära sig skriftligt, ytterligare utredning behövs ofta.

I Fpa:s och kommunens beslut ingår noggrann beskrivning om hur man 
söker ändring. 
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Ledande socialarbetare

Ann-Christin Sundsten
040 653 2851

Onkologi, strålbehandling                                              
06 213 2255

Neurologi, lungsjukdomar, krä-
vande rehabilitering och kirurgi                               
06 213 2258

Barnsjukdomar, förlossning, gynekologi                                                     
06 213 2256

Inremedicin, dialys, kirurgi
06 213 2257

Jourpolikliniken, jouravdelningen, inten-
sivvårds- och övervakningsavdelningen
06 213 8220

Vuxen psykiatri

044 323 2223
044 323 2871    

Vasa centralsjukhus
Sandviksgatan 2–4
65130 Vasa 
Växeln 06 213 1111
fornamn.efternamn@vshp.fi

Kontakta oss


