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1 INLEDNING 

Enligt socialvårdslagen ska kommunen ordna hemservice och hemsjukvård för sina invånare.  De 

kan bilda en helhet med hemvård som samlande beteckning, som t.ex. i Grankulla.  
 

Enligt socialvårdslagen avses med hemservice att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter 
och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, vård 

och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga livet. Hemservice tillhanda-
hålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funkt-

ionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp.  

Som stödtjänster som ingår i hemservicen tillhandahålls måltids -, klädvårds- och städservice och 

tjänster som främjar socialt umgänge.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen genomförs hemsjukvården enligt vård- och serviceplanen eller 
tillfälligt som multidisciplinär hälso- och sjukvårdsservice där patienten är bosatt, i dennes hem 

eller på en jämförbar plats. De förbrukningsartiklar enligt vårdplanen som behövs för behandling 
av långvarig sjukdom i hemsjukvården ingår i vården.  

Målet med hemvården är att stödja klienterna så att de kan bo tryggt i sitt eget hem så länge som 
möjligt.  
 
Hemvårdstjänsterna bestäms med utgångspunkt i en bedömning av servicebehovet. Tjänsterna 

som ingår i överenskommelsen med klienten och vid behov klientens anhöriga skrivs in i vård- och 
serviceplanen.  

 
Stadens hemvård är öppen alla dagar i veckan kl. 7.30–21.30. Nattvården köps av en utomstående 

tjänsteproducent. Hemvårdstjänsterna är i huvudsak avgiftsbelagda. 
 

 

2 BEDÖMNING AV SERVICEBEHOVET 

 
Klienten själv eller en anhörig kan begära en bedömning av servicebehovet genom att ringa hem-
vården eller servicehandledningen för de äldre, tfn 050 411 9268 (må–fr kl. 8–16). Beroende på 
hur brådskande fallet är så inleds bedömningen av servicebehovet antingen omedelbart eller sen-
ast inom sju dygn från det att tjänsterna har kontaktats. Också ett sjukhus eller någon annan 
hälso- eller socialvårdsenhet kan begära en bedömning av servicebehovet. Om sjukhuset bedömer 
att en klient som ska åka hem är i brådskande behov av hemvård försöker man inleda hemvården 
redan samma dag.  
 
Bedömningen av servicebehovet görs av äldreomsorgens servicehandledare och vid behov deltar 
hemvårdens sjukskötare och annan personal. Dessutom deltar läkare och socialvårdare som sak-
kunniga.  
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I samband med att servicebehovet utreds ska klientens funktionsförmåga bedömas mångsidigt 
tillsammans med klienten själv och vid behov klientens anhöriga. Vid utredningen kartläggs klien-
tens resurser samt hens behov av hjälp och stöd. Vid utredningen beaktas också klientens nätverk 

av övrig hjälp.  
 

Vid bedömningen av servicebehovet används bedömningsverktyget RAI (Resident Assessment 
Instrument) som ett hjälpmedel för att kartlägga klientens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala 

funktionsförmåga.  De centrala mätarna i verktyget finns i en bilaga. Mätarvärdena styr beviljandet 
av tjänster, men de definierar inte ensamma vilken service klienten ska få, utan klientens situation 

bedöms alltid individuellt. 
 

Med utgångspunkt i bedömningen av servicebehovet fattas ett beslut om huruvida tjänsten ska 
beviljas eller inte. Hemvårdens chef fattar beslut om beviljande av hemvård och servicehandleda-

ren fattar beslut om stödtjänster. Besluten är skriftliga och överklagbara (begäran om omprövning 
riktas till social- och hälsovårdsutskottet). 

 
Klienter som endast behöver hjälp med att handla, uträtta ärenden eller städning uppmanas söka 

sig till tredje sektorns tjänster.  
 

3 STÖDTJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS I HEMMET 

 
Stödtjänster som tillhandahålls i hemmet är ofta de första åtgärderna för att ge klienten möjlighet 

att fortsätta att bo hemma. Stödtjänsterna kan ges till personer som inte längre klarar vissa var-
dagliga sysslor, antingen för att deras egen funktionsförmåga har avtagit eller på grund av brister i  

boendeförhållandena. Villkoret för att få stödtjänsterna är att klienten inte har någon anhörig eller 
annan närstående som kan sköta sysslorna utan orimligt besvär. Tjänsterna produceras antingen 

som stadens egen verksamhet eller som köpt tjänst. Klientavgifter som har fastställts av social- och 
hälsovårdsutskottet uppbärs av klienterna för stödtjänsterna. Stödtjänsterna består av måltidsser-

vice, trygghetstelefon och städtjänst. Också butikshjälp kan ordnas för hemvårdsklienterna. 
 

Måltidsservice går ut på att varma måltider med tillbehör levereras hem till klienten enligt beställ-
ning.  
 
Trygghetstelefonen omfattar en trygghetstelefon och trygghetsarmband, som ger möjlighet att vid 
behov larma hjälp till hemmet dygnet runt. Utöver de vanliga trygghetsarmbanden med larm-
knapp finns det också armband med GPS-positionering.  
 
Staden producerar inga städtjänster. På stadens webbplats finns en lista över tjänsteproducenter 

som klienterna momsfritt kan köpa tjänster hos.  
 

Tjänster som bidrar till rörligheten kan också beviljas som stödtjänster, t.ex. taxikort för klienter 
som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan liknande orsak inte självständigt kan 

använda kollektivtrafiken, och som behöver tjänsten för att sköta sina dagliga sysslor.  
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Ansökan om stödtjänster kan göras antingen genom att begära en bedömning av servicebehovet 
eller genom att fylla i ansökan om stödtjänster, som finns på stadens webbplats.  Också någon av 
stadens anställda kan anhängiggöra ärendet. En klient kan beviljas stödtjänster tills vidare eller på 

viss tid.  
 

4 HEMVÅRDEN 

 

Hemvården inleds med en bedömningsperiod under viss tid, då hemvården bedömer klientens 
situation och vilka tjänster som behövs för att klienten ska klara sig hemma. Tjänsterna skrivs in i 

vård- och serviceplanen. Tjänsterna tillhandahålls i huvudsak av hemvårdens sjukskötare och när-
vårdare. I hemvården ingår också läkartjänster, och läkaren gör vid behov hembesök. Också en 

fysioterapeut och ergoterapeut kan på begäran av hemvården göra bedömningsbesök hos klien-
ten. 

 
Hemvården har två team, som båda har ca 12 anställda. En ansvarig vårdare namnges för hemvår-

dens klienter och sköter primärt klientbesöken och har hand om ärenden som ansluter till klien-
tens vård. På grund av schemaläggningen av arbetet deltar också andra vårdare i teamet i klien-

tens vård.  

 
Hemvården följer vård- och serviceplanen. Planen uppdateras alltid då vård- eller servicebehovet 
förändras, och minst med sex månaders mellanrum. Klientens vård kan minskas eller ökas enligt 
behov.  

 
Hemvårdens tjänster stöder klienter som bor hemma med de sysslor klienterna inte klarar själv.  

Det kan handla t.ex. om att äta, tvätta sig, klä på sig, ta sig upp ur sängen eller en stol, förflytta sig, 
gå på toaletten och läkemedelsvård. I hemvården ingår också provtagning, olika mätningar och 

smärtstillande vård. Hemvårdens personal arbetar med att upprätthålla och förbättra klientens 
funktionsförmåga genom att ge klienten handledning och uppmuntran att försöka klara så mycket 

som möjligt själv. 
 

Läkemedelsvården utnyttjar apotekets dosdispensering för att säkra tryggheten. Dosdispensering-
en innebär att medicinerna förpackas i dospåsar som levereras till klienten för två veckor i taget.   

Klienten, apoteket och hemvården ingår ett avtal om tjänsten.  Läkemedelsdoserna förvaras i regel 

hemma, vid behov i ett låsbart medicinskåp eller en låsbar låda som klienten/en anhörig har skaf-
fat.  
 
Hemrehabilitering innebär en period av effektiv rehabilitering i hemmet i syfte att förbättra funkt-

ionsförmågan. Hemrehabiliteringen genomförs av namngivna närvårdare och fysioterapeuter. 
Med utgångspunkt i en individuell utvärdering fastställs mål och övningar för hemrehabiliteringen.  
Rehabiliteringens effekt bedöms vid en mellanbedömning och en slutlig utvärdering. Ett uppfölj-
ningsbesök ingår också i hemrehabiliteringsperioden. Vid behov kan flera hemrehabiliteringspe-
rioder ordnas.  
 

Hembesökens tidpunkter planeras så att de svarar mot servicebehovet så väl som möjligt.  Exakta 
tidpunkter kan dock inte ges för besöken. De flesta besöken sker under vardagar, och besök under 
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kvällar och veckoslut görs enligt behov. Hemvård kan tillhandahållas alla dagar i veckan kl. 7.30–
21.30. Om besök behövs under natten ordnas de som köpt tjänst.  
Hantering av klienternas penningaffärer ingår inte i hemvården. Matlagning, städning och kläd-

tvätt (stödtjänster) ingår heller inte i hemvårdens uppgifter. Hemvårdens personal följer heller 
inte med klienterna på ärenden utanför hemmet. Dosering av läkemedel i t.ex. dosett ingår inte i 

hemvårdens tjänster, men dosdispensering är en tjänst som kan köpas hos apoteket. 
 

Hemvård kan vara tillfällig eller regelbunden. Med tillfällig hemvård avses antingen kortvarig eller 
sällan återkommande hemvård (t.ex. en kort tid av sårvård eller stöd efter att klienten kommit 

hem från sjukhuset, enskilda vårdåtgärder eller laboratorieprov).  Hemvården räknas som regel-
bunden då hemvårdsbesöken förekommer minst en gång i veckan utan avbrott i ungefär en må-

nad.  
 

Hemvårdstjänsterna är avgiftsbelagda. För tillfälliga hemvårdsbesök tar staden ut en fast avgift 
oberoende av klientens inkomst. Avgiften bestäms enligt besökets längd. Avgiften för regelbunden 

hemvård bestäms enligt vård- och serviceplanen och avgiften påverkas av familjens storlek och 
bruttoinkomsterna. Social- och hälsovårdsutskottet fattar årligen beslut om klientavgifterna.  

 

5 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV HEMVÅRD 

Ett av villkoren för att hemvård ska beviljas är att tjänsterna som klienten behöver inte kan ges vid 
någon av social- och hälsovårdens verksamhetsenheter, t.ex. hälsostationen. Hemvård kan inte 
ges mot klientens vilja. Hemvård kan heller inte ges i förhållanden där personalens arbetsskydd 

inte kan garanteras (t.ex. om klienten eller hens anhöriga är berusad, aggressiv eller vägrar att ta 
emot hjälpmedel som personalen behöver för vården).  

 
Då vissa tjänster ska bevilja tillämpas mätredskapet RAI. Mätvärdena beskriver klientens förmåga 

att klara vardagliga sysslor (ADLH, IADL), klientens kognitiva förmåga (tankeförmåga, minne, upp-
märksamhet, inlärningsförmåga, beslutsfattande mm.) och servicebehovets art och omfattning 

(MAPLe).  
 

Det finns en sammanställning av grunderna för att bevilja tjänster som ingår i hemvården i tabel-
len på sida 7. 

 

6 ATT AVSLUTA HEMVÅRDEN 

Hemvårdens besök avslutas då klienten inte längre är i behov av hemvårdens tjänster. Om ser-
vicebehovet ökar försöker man fortsätta med hemvården så länge som möjligt. Ett stort behov av 
vård kan dock leda till att det mest kostnadseffektiva alternativet är att ge vård inom boendetjäns-
terna (antingen vanligt serviceboende eller serviceboende med heldygnsomsorg). I en situation 
där behovet av hemvård under en längre tid (mer än tre månader) är minst fyra timmar i dygnet 
eller mer görs en SAS-bedömning (Selvitä – Arvioi – Sijoita, dvs. utredning–bedömning–placering) 
för att klargöra om klienten behöver vård som motiverar att klienten flyttas till en boendeenhet.    
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Tjänst   Beskrivning av tjänsten Grunder för beviljande Inkomstgränser 

och pris 

Måltidsservice En varm måltid levereras hem vid 
lunch från köket på Villa Breda på 
de vardagar som avtalats.  
 
I måltiden ingår varmrätt, sallad 
och efterrätt. Transporten sköts 
av en privat serviceproducent 
enligt avtal med Grankulla stad.  

1) Klienten klarar inte själv att laga 
mat.  
2) Klienten klarar inte att ta sig till 
t.ex. lunchen på Villa Breda 
3) Åtgärder behövs för att korri-
gera/förebygga undernäring 
4) Åtgärder behövs som stöd för re-
habilitering under återhämtning från 
sjukdom 

Ingen inkomst-

gräns.  

Pris 8 euro per 

måltid. 

Trygghetsservice Trygghetstelefon och trygghets-
armband, som ger möjlighet att 
vid behov larma hjälp till hemmet 
dygnet runt. Armbandet kan ha 
GPS-positionering. Med hjälp av 
GPS kan den anhöriga se var klien-
ten befinner sig och trygga klien-
tens säkerhet även utanför hem-
met. 
 
Serviceproducenten är 
AddSecure. 

1) Risk för eller tendens till fall. 
2) Oförmåga att kalla på hjälp per 
telefon 
3) Otrygghetskänsla 
4) GPS: Det föreligger risk för fall, 
sjukdomsattack eller för att klienten 
går vilse då hen rör sig utanför hem-
met. 
 

1) Bruttoinkomster 
under 800 
euro/mån.  av-
giftsfritt 
2) Bruttoinkomster 
800-1500 
euro/mån.  kli-
entavgift 20 
euro/mån. 
3) Bruttoinkomster 
över 1500 
euro/mån.  kli-
entavgift  
27 euro/mån. 
4) Om bruttoin-
komsterna är över 
2000 euro/mån. 
beviljas klienten 
inte trygghetstele-
fon på stadens 
bekostnad. 
 

Butikstjänst 
 
(För hemvårdens 
klienter) 

Uppköp av dagligvaror som be-
ställs och levereras hem en gång i 
veckan.  
 
Hemvårdens personal förmedlar 
beställningen till butiken och hjäl-
per vid behov klienten med in-
köpslistan. Butiken levererar va-
rorna direkt till klienten. Butiken 
fakturerar klienten för varorna en 
gång i månaden. Butiken ta också 
betalt för att samla ihop varorna.  
 

Klienten klarar inte att handla i buti-
ken själv och är regelbunden hem-
vårdsklient. 

Ingen inkomst-

gräns. 

Priset butiken tar 
för att samla ihop 
varorna. 
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Stöd för färdtjänst 
enligt socialvårds-
lagen, s.k. taxikort 

Högst 8–10 enkelresor med taxi i 
månaden för att uträtta olika 
ärenden och för rekreation. För en 
enkelresa ersätts högst 25 euro 
och självriskandelen för en enkel-
resa är 2,80 euro. 
 
Färdtjänst beviljas inte för sjuk-
vårdsresor som FPA kan bevilja 
ersättning för enligt sjukförsäk-
ringslagen, t.ex. läkar- eller labo-
ratoriebesök.  
 

Mindre bemedlade och i första hand 
äldre personer som inte klarar att 
använda kollektivtrafiken eller sta-
dens servicelinje på grund av sjukdom 
eller annars försämrad funktionsför-
måga.  
 
Ett läkarintyg om inverkan av perso-
nens sjukdom eller skada på rörelse- 
eller funktionsförmågan krävs som 
bilaga till ansökan och används som 
stöd för beslutsfattandet. En in-
komstutredning om sökandens och 
hens makes/makas inkomster ska 
också lämnas in som bilaga. Vid behov 
bedömer en fysioterapeut eller er-
goterapeut sökandens funktionsför-
måga. 

Färdstöd beviljas i 
regel inte inte till 
personer som bor 
ensamma och har 
en bruttoinkomst 
som överstiger 
1 820 euro/mån. 
eller par med en 
sammanlagd in-
komst som översti-
ger 3 357 
euro/mån. 
 
Undantag som 
gäller inkomstgrän-
sen kan göras om 
det finns goda 
grunder. 
 
 
 

Hemvård Hemvården utgörs av hemtjänster 
och hemsjukvård som följer vård- 
och serviceplanen. Hemvård kan 
vara tillfällig eller regelbunden 
och ges må–sö kl. 7.30–21.30. 
 
Beviljandet av hemvårdstjänster 
grundar sig på bedömning av ser-
vicebehovet som görs av utbildad 
personal inom social- eller hälso-
vården samt bedömning med RAI 
(Resident Assessment Instru-
ment). 

Klienten har ett dagligt behov av vård 
och omsorg och annan hjälp finns inte 
att få.    
 
RAI-indikatorer: 
 
ADLH>1 eller IADL >5 (Problem i var-
dagliga funktioner) 
eller 

CPS>1 (konstaterad kognitiv störning)  

eller 
MAPLe >2, (Servicebehovet är mått-
ligt stort, stort eller mycket stort) 
  

Regelbunden hem-
vård: avgiften be-
stäms enligt vård-
timmarna, famil-
jens storlek och 
bruttoinkomsterna. 
 
Tillfällig hemvård: 
fast avgift enligt 
vårdbesökets 
längd. 
under 1 timme: 12 
euro 
under 2 timmar: 
17,20 euro 
2–4 timmar: 22,60 
euro 
 

Hemrehabilitering Period med individuellt anpassad 
effektiv rehabilitering i hemmet 
med målet att förbättra funktions-
förmågan. Pågår i några veckor, 
träning fyra dagar i veckan.  
 

Försvagad funktionsförmåga och per-
sonalens bedömning att klienten kan 
få nytta av hemrehabilitering. 

Klienter inom re-
gelbunden hem-
vård: ingen skild 
avgift. 
 
Övriga: fast avgift 
oberoende av in-
komst. 
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7 BILAGA 1: beskrivning och värden för RAI-indikatorerna 

ADLH = förmåga att klara av dagliga aktiviteter, ADL = Activities of Daily Living, ADLH = hierarkisk ADL  

Värdet för ADLH-indikatorn beräknas hierarkiskt på basen av klientens förmåga att klara fyra funkt-
ioner:  

 att röra sig i hemmet  
 att inta måltider  
 att använda toaletten  
 att sköta sin personliga hygien  
  

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IADL = förmåga att uträtta dagliga ärenden Instrumental Activities of Daily Living  

Förmåga att uträtta dagliga ärenden. Indikatorn ger en bedömning av klientens för-

måga att uträtta sju olika funktioner: 

 att tillreda måltider 
 att sköta vanliga hushållsysslor 

 att sköta penningaffärer 

 att sköta läkemedelsvård 

 att använda telefon 
 att göra inköp/handla 

 att använda kollektivtrafik 
 
Varje funktion bedöms skilt för sig: 

Förmåga Poäng 

Självständig 0 
Behövde lite hjälp 1 

Behövde mycket hjälp 2 

Andra sköter funktionen ELLER funktionen sköttes inte 3 
 

 

1 Behov av handledning 

2 Begränsat behov av hjälp 

3 Måttligt behov av hjälp 

4 Stort behov av hjälp 

5 Mycket beroende av hjälp 

6 Helt beroende av hjälp 
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MAPLe = Vårdbehovets art. Method for Assigning Priority Levels  

Indikatorn MAPLe kan användas för att bedöma klientens vårdbehov till sammans med 

annan information, bl.a. klientens självupplevda hälsa, önskemål, antal tidigare peri-

oder av sjukhusvård och de anhörigas behov. Indikatorn omfattar följande delar och va-

riabler: 

 rörlighet i hemmet födointag toalettbesök personlig hygien 
 korttidsminne  
 göra sig förstådd  
 förmåga att fatta dagliga beslut 
 födointag  
 tidigare långtidsvård  
 utomhusvistelse en gång i veckan eller mindre  
 inkontinens, åtminstone ibland  
 neurologisk diagnos  
 försämrad funktionsförmåga under de senaste 90 dygnen  
 en eller fler av de ADL-störningar som uppkommer först (klä på sig, personlig hygien, 

bad)  
 Plötslig förändring eller ny situation i klientens mentala tillstånd  
 Avsaknad av inköp och tillredning av måltider under de senaste 7 dygnen  
 Har använt mindre än 2 timmar till fysiska aktiviteter under de senaste 3 dygnen 
 Svårigheter att tillreda måltider  
 Svårigheter med vanligt hushållsarbete  
 Svårigheter med att använda färdmedel  
 Beroende för personlig hygien  
 Beroende för bad/dusch  
 Saknar förmåga att fatta självständiga beslut  

Beteendesymtom  

 grovt, hotfullt språk  

 fysisk misshandel  
 socialt olämpligt, störande beteende  
 negativt inställd till vården  

Bedömning av omgivningen, riskfylld hemmiljö  

 badrum och wc  
 Köket  
 uppvärmning och ventilation  
 personlig säkerhet  
 hemmets tillgänglighet  

Medicinering  

 förmåga att hantera läkemedlen  
 Antal läkemedel  
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Sår  

 trycksår  

 bensår  

Övriga variabler  

 tillredning av måltider  

 Vandrande  
 Fall  
 Otillräckliga måltider 
 Sväljproblem  

 
1 Litet servicebehov 

2 Lindrigt servicebehov 

3 Måttligt servicebehov 
4 Stort servicebehov 

5 Mycket stort vårdbehov 
 

CPS = Kognitiv funktion Cognitive Performance Scale  

Indikatorn CPS bedömer klientens kognitiva funktion enligt fyra variabler:  

 göra sig förstådd  
 förmåga att fatta dagliga beslut  
 födointag 
 korttidsminne  

 
 

 

 

 

 

 

8 Bilaga 2: Förteckning över privata serviceproducenter 

En förteckning över privata serviceproducenter finns på stadens webbplats, www.kauniainen.fi/sv 

Första sidan ❯ Social- och hälsovård ❯ Äldreomsorg ❯ Stödtjänster ❯ Privata tjänster 

https://www.kauniainen.fi/sv/social-_och_halsovard/aldreomsorg/stodtjanster/privata_tjanster 

0 Ingen störning 
1 På gränsen till störning 

2 Lindrig störning 

3 Medelsvår störning 
4 Rätt svår störning 

5 Svår störning 
6 Mycket svår störning 

http://www.kauniainen.fi/sv
https://www.kauniainen.fi/sv/social-_och_halsovard/aldreomsorg/stodtjanster/privata_tjanster

