
NÄRSTÅENDEVÅRD
Med närståendevård avses som helhet:
- Social- och hälsovårdsservice
- Arvodet som betalas till närståen-
devårdaren
- Servicen som stöder närstående-
vårdaren och hans eller hennes 
möjlighet till lediga dagar.

Servicen definieras i en service -och 
vårdplan. År 2012 fick 40 600 personer 
närståendevård

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs • Tfn 050 538 1594 • elin.andersson@kvinnoforbundet.fi
Svenska Seniorer i Nyland (Anhild Träskman ) • Tfn 050 304 1529 • anhild.traskman@kolumbus.fi

LAGAR OM 
NÄRSTÅENDEVÅRD

- Lagen om stöd för närståendevård 
(937/2005) 
- Lagen om ändring av stöd för 
närståendevård (318/2011 § 4 a)
- Lagen om ändring av 12 § i lagen om 
närståendevård (1317/2014 § 12)

Syftet med lagen kring närståendevård 
är att främja närståendevård som är 
förenlig med den vårbehövandes bästa 
genom att trygga tillräcklig social-och 
hälsovårdsservice samt en kontinuerlig 
vård och stöd för närståendevårdarens 
arbete.
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Nyttig information på Kommunförbundets hemsida:
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/social-halsovard/social-service/aldre-
omsorgen/stod_for_narstaendevard/Sidor/default.aspx

VEM KAN VARA NÄRSTÅENDEVÅRDARE?
 
Som närståendevårdare fungerar oftast en hustru/man eller barn. Även en en god vän 
kan fungera som närståendevårdare bara kommunen ingått avtal med denne. Det krävs 
dock att vårdaren orkar och klarar av att sköta klienten/patienten

HUR SKALL JAG ANSÖKA OM STÖD FÖR VÅRD AV ANHÖRIG?
 
Kommunen beviljar och betalar stödet för närståendevård. Varje kommmun har fast-
slagit kriterier för beviljandet av stöd för närståendevård. Kriterierna och avgifterna 
som betalas variera dock från kommun till kommun

Kontakta därför den vårdbehövandes hemkommun för att få mera exakta uppgifter 
om hur man söker om stöd för närståendevård

Du kan även hitta mera information på kommunernas hemsidor på nätet. Alla kom-
muner har dock inte svenskspråkiga hemsidor och om de har det kan det löna sig att 
kolla att informationen där är uppdaterad.

VILKA FÖRBÄTTINGAR BÖR GÖRAS FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDEN?

- samma kriterier för närståendevård i hela landet
- lika stora arvoden i alla kommuner
- flytta utbetalningarna från kommunen till FPA
- motivera vårdarna att ta ut sina lediga dagar

OM NÄRSTÅENDEVÅRDEN I 
REGERINGSPROGRAMMET

Regeringsprogrammet lovar 75 mil-
joner mer till närståendevården för att 
vårdarna skall kunna ta ut sina lediga 
dargar


