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Anvisningar om coronavirus till klienter som får stöd för närståendevård inom 

handikappvården  

Grankulla stads tjänster för personer med funktionsnedsättning har gjort upp kompletterande 

anvisningar för närståendevårdarna med anledning av coronavirusepidemin. Vi uppdaterar 

anvisningarna om situationen förändras.  

Under coronaepidemin har många närståendevårdares ett större vårdansvar än vanligt, dels på 

grund av karantänförhållanden och dels på grund av att dagverksamheten och intervallvården är 

stängda. Det har blivit nödvändigt att stänga stödtjänsterna för att förhindra att 

coronavirussmittan sprids. Behandlingen av nya ansökningar om stöd för närståendevård kan 

också bli fördröjda under dessa undantagsförhållanden.  

Hur påverkar coronaepidemin utbetalningen av stödet?   

Stödet för närståendevård betalas ut som vanligt trots coronaepidemin. Det är inga förändringar i 

utbetalningsdagarna.  

Coronaepidemin har inte någon inverkan på stödsumman som betalas till närståendevårdarna. 

Under epidemin har en del närståendevårdares större vårdansvar än vanligt på grund av t.ex. olika 

karantänarrangemang, på grund av att dagverksamheten och intervallvården är stängda, eller för 

att skydda de närstående för smitta, men stödsumman höjs inte till följd av ökat vårdansvar under 

en relativt begränsad period. Vi bedömer varje klients situation skilt för sig. Närståendevårdare 

kan stödjas med hjälp av en stärkning av andra tjänster, t.ex. tillfälligt ökad personlig assistans. Om 

du vill kan du sända in en ansökan om höjning av vårdarvodesklassen.  

Om vården av en närstående tillfälligt avbryts på grund av vårdtagarens hälsotillstånd (om hen 

t.ex. läggs in på sjukhus) så avbryts betalningen av vårdarvodet om en månad, enligt avtalet om 

stöd för närståendevård och Grankulla stads anvisningar om närståendevård. Om vården avbryts 

av ett skäl som beror på närståendevårdaren (t.ex. om vårdaren blir sjuk) eller av ett icke 

hälsorelaterat skäl som beror på vårdtagaren, utbetalas inte arvode för de dagar ingen vård ges, 

om vården avbryts för över fem (5) dygn under en kalendermånad.   

Närståendevårdaren är skyldig att meddela den som beslutar om stödet om avbrott i 

närståendevården. Om närståendevårdaren har försummat att anmäla en förändring och 

vårdarvode till följd av detta har utbetalats utan grund, återkrävs sådant vårdarvode som 

utbetalats på felaktiga grunder.  

Kan jag hålla mina lediga dagar som närståendevårdare?  

Närståendevårdarna kan använda sina lediga dagar också i nuläget om en vikarierande 

närståendevårdare eller en serviceproducent inom vården kan ordna med möjlighet till ledighet. 

På grund av coronaepidemin har många intervallvårdsenheter dragit ner på verksamheten, men 



tills vidare är tillgången till tjänster i hemmet relativt god. Om du vill kan du ansöka om ändring i 

hur dina ledigheter som närståendevårdare ordnas under coronaepidemin.  

Enligt Grankulla stads anvisningar kan närståendevårdaren även spara en del av sina lagstadgade 

lediga dagar under högst sex månader och hålla ledigt en längre period. De lagstadgade lediga 

dagarna ska hållas inom sex månader från det de har intjänats. Om coronavirusepidemin drar ut 

på tiden kan staden förlänga tiden då de lediga dagarna från 2020 är i kraft.  

Om din familj är i karantän eller om någon i familjen har insjuknat på grund av coronavirus så kan 

det vara att ingen vikarie kan ordnas för närståendevårdaren på grund av smittrisken. Enligt 

övervägande i individuella fall kan en vikarierande närståendevårdare eller en 

servicesedelproducent besöka hemmet i skyddsutrustning, eller också kan vårdtagaren flyttas till 

vård utanför hemmet.  

Hur gör jag om jag blir sjuk, eller om den jag vårdar blir sjuk?  

Om närståendevårdaren och vårdtagaren båda har utsatts för coronavirus kan de fortsätta att bo 

hemma, på villkor att bådas hälsa tillåter det. Om närståendevårdaren blir sjuk men inte behöver 

sjukhusvård och vårdtagaren utsätts för smitta så kan vårdtagaren få en vårdplats utanför 

hemmet. Om du som närståendevårdare blir sjuk eller upplever att du inte klarar av din uppgift så 

ber vi att du kontaktar vår telefonrådgivning, tfn 050 411 7580, må–fr kl. 8–15.45. 

Var får jag hjälp om jag behöver råd och stöd?  

Ring vår telefonrådgivning, tfn 050 411 7580, må–fr kl. 8–15.45. 

Om du behöver ekonomiskt stöd ska du i första hand kontakta FPA, tfn 020 692 207. 

Under andra tider på dygnet kan du kontakta social- och krisjouren i Västra Nyland, tfn 09 816 

42439. Ring krisjouren t.ex. om du är i brådskande behov av hjälp, du oroar dig för ett barn eller 

för din familjs situation, eller för hur en vuxen eller en äldre person ska klara sig hemma.  

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry, Huvudstadsregionens närståendevårdare har 

telefonrådgivning på tfn 040 533 2710, må–to kl. 9–11 och 12–15.  

Kontrollera ditt servicebeslut för att se till vilket datum du har beviljats stöd för närståendevård. 

Du kan också ansöka om stöd för närståendevård via e-tjänsterna på vår webbplats.  

 

 

 

 

 

 

Mer information om coronavirus för både stadens invånare och klienter finns på stadens 

webbplats, kauniainen.fi. 


