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Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 

Socialt arbete inom hälso- och sjukvården 2022 

Under vård- och rehabiliteringstiden kan en patient bli tvungen att sköta många praktiska 

ärenden. Målet med det sociala arbetet på sjukhuset är att erbjuda patienter som är i olika 

livssituationer och deras närstående stöd och råd bl.a. om ansökning om olika sociala för-

måner och andra tjänster i samhället. En socialarbetare eller socialhandledare deltar för sin 

egen del i bedömning av arbetsförmågan och i utarbetande av en rehabiliteringsplan. Hen är 

vid behov också i kontakt med olika myndigheter och organisationer. 

Du kan kontakta sjukhusets socialarbetare eller socialhandledare på eget initiativ eller via 

sjukhusets personal. Det behövs ingen läkarremiss. Besöken är avgiftsfria. Tid för ett besök 

bokas på förhand. Mer information fås från sjukhusets socialarbetare och socialhandledare 

på numren: 040 653 4070, 040 653 4499, 040 653 4284 eller 040 804 5105. 

Vårdavgifter 

Vårddagsavgiften är 49,60 €/dygn, avgiften för ett poliklinikbesök är 41,80 €, avgiften för vård 

i serie är 11,60 € och avgiften för ett dagkirurgiskt ingrepp 136,90 €. Vårddagsavgiften inom 

psykiatrin är 22,80 €. Besöken på de psykiatriska poliklinikerna är avgiftsfria. 

Avgiftstaket för klientavgifter är 692 € per kalenderår. När avgiftstaket överskridits beviljas kli-

enten ett frikort. Efter det är besöken inom öppenvården (t.ex. poliklinikbesök) avgiftsfria och 

för vård på avdelning tas ut 22,80 €/dygn under kalenderåret i fråga. Frikort ansöks om hos 

patientbyrån vid det vårdställe där avgiftstaket överskrids. Soites patientbyrå på numren: 

040 653 4374, 040 804 5911 eller 040 653 4408 samt per e-post: potilastoimisto@soite.fi 

FPA:s sjukdagpenning 

FPA tryggar inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga genom att betala ut olika dagpen-

ningar under den tid man är frånvarande från arbete eller studier. Sjukdagpenning betalas 

som ersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga som varar en kortare tid än ett år. Sjuk-

dagpenning betalas efter en självrisktid som är sammanlagt 10 vardagar. Sjukdagpenningens 

storlek bestäms enligt årsinkomsterna och betalas för samma sjukdom i högst 300 vardagar. 

Partiell sjukdagpenning hjälper en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och 

att återgå till heltidsarbete. Förutsättningen för partiell sjukdagpenning är att en anställd med 

heltidsanställning kommer överens med sin arbetsgivare om att arbeta på deltid. Arbetstiden 

och lönen ska minska till 40-60 % jämfört med det tidigare. Längden på partiell sjukdagpen-

ning är 12 - 120 vardagar. 
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FPA bedömer utifrån ett läkarutlåtande om rehabilitering kunde hjälpa i situationen. 

Om arbetsoförmågan fortsätter kan personen ansöka om rehabiliteringsstöd på viss tid el-

ler sjukpension som gäller tills vidare. 

FPA:s reseersättning 

Ur sjukförsäkringen ersätts en del resor till läkare, undersökning eller behandling samt till re-

habiliterings- och anpassningskurser. Resornas självriskandel är 25 € för en enkelresa och 

300 € per kalenderår. Till den årliga självriskandelen, dvs. takbeloppet för resekostnader räk-

nas självriskandelarna för resor och kostnader som är mindre än självriskandelarna. När den 

årliga självriskandelen nåtts skickar FPA ett årssjälvriskkort per post (SV 191r). 

Resan ersätts enligt det billigaste möjliga färdsättet, dvs. vanligtvis krävs att personen använ-

der kollektivtrafik. Om en person behöver använda taxi på grund av sitt hälsotillstånd, behövs 

det ett intyg om behovet av specialfordon (SV67r). Personen i fråga ska spara intyget i sex 

månader. Om taxi behövs p.g.a. bristfälliga trafikförbindelser, kan personen motivera behovet 

av taxi och redogöra för trafikförbindelserna i samband med beställningen. 

Att beställa taxi 

Taxi beställs på Pohjois-Suomen Taksi Oy:s nummer 0800 933 77  (det svenskspråkiga be-

ställningsnumret är 0800 933 11) eller på Tampereen Aluetaksi Oy:s nummer 0800 415 720 

(det svenskspråkiga beställningsnumret är 0800 415 730). 

Om taxiresan inte beställs via en beställningscentral som har ingått ett avtal med FPA, beta-

las ingen ersättning för resan. Den retroaktiva ansökningstiden för reseersättning är sex må-

nader. 

FPA:s läkemedelsersättning 

FPA:s ersättning fås direkt från apoteket genom att man visar upp FPA-kortet. Initialsjälvris-

ken i fråga om läkemedelsersättningar är 50 euro per kalenderår. Läkemedlen betalas av pa-

tienten själv i sin helhet tills initialsjälvrisken är betald. Läkemedlen har delats in i tre ersätt-

ningsklasser och ersättningen motsvarar högst tre månaders behandling. När det gäller sär-

skilt dyra läkemedel ersätts högst en läkemedelsmängd som motsvarar 1 månads behandling 

åt gången. Årssjälvrisken i fråga om läkemedel är 592,16 euro. Till självrisken räknas ersätt-

ningsgilla läkemedel som patienten betalat för själv och som hen köpt under samma kalen-

derår. Om årssjälvrisken överskrids, är självrisken i fråga om varje ersättningsgillt läkemedel 

2,50 euro. 

Vårdbidrag för pensionstagare (FPA) 

Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionsta-

gare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Syftet är också att delvis 

ersätta särskilda kostnader som sjukdomen medför. För att vårdbidrag ska beviljas krävs att 

personens funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år  i ett streck. Dessutom förutsätts att per-

sonen har behov av hjälp, handledning eller tillsyn i personliga aktiviteter. 

Vårdbidraget är indelat i tre nivåer beroende på hur mycket hjälp, handledning och tillsyn 

som behövs och på basis av mängden särskilda kostnader. 
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 Grundbeloppet är 73,00 €/månad, det förhöjda beloppet 159,04 €/månad och det 

högsta beloppet 336,30 €/månad (år 2022). 

Stödet är skattefritt och inkomster och förmögenhet inverkar inte på det. I fråga om vårdbidra-

get gäller en retroaktiv ansökningstid på ett halvt år. För att sätta i gång ett ärende behövs 

det en egen ansökan och ett C-utlåtande av en läkare 

Hemvård 

Målet med hemvård är att ge trygg vård och omvårdnad samt att främja klienternas funktions-

förmåga och självständighet. Hemvården baserar sig alltid på en bedömning av klientens 

funktionsförmåga och hälsotillstånd. Det individuella vård- och hjälpbehovet bedöms utifrån 

den bedömningen. 

Med hjälp av handledning och omsorg som planerats individuellt handleder, stödjer och hjäl-

per man klienten att självständigt eller med hjälp av stöd klara av dagliga aktiviteter och vård. 

Vård- och hjälpbehovet bedöms kontinuerligt. Målet är att klientens funktionsförmåga beva-

ras och förbättras. Hemvårdsbesöken görs antingen via ett videosamtal eller som fysiska 

hemvårdsbesök. Man kan använda en läkemedelsrobot som hjälp när läkemedelsbehandling 

genomförs. 

Stöd för närståendevård 

En person som utför bindande och krävande närståendevård kan vara berättigad till stöd för 

närståendevård. Med stöd för närståendevård avses ett vårdarvode som betalas och/eller 

service som erbjuds för att trygga vård av en äldre, handikappad eller en sjuk person i hem-

met. Vårdarvodets storlek beror på hur bindande och krävande vården är och på mängden 

anslag som reserverats i budgeten. För att sätta i gång ett ärende behövs det utöver en egen 

ansökan också ett läkarutlåtande. 

Handikappbidrag för personer över 16 år (FPA) 

Syftet med handikappbidraget är att stödja personer med en funktionsnedsättning eller en 

långvarig sjukdom i deras dagliga liv, arbete eller studier. En förutsättning för att handikappbi-

drag ska kunna beviljas är att funktionsförmågan är nedsatt i minst ett år och att sjukdomen 

orsakar olägenhet som bedömts medicinskt eller att personen har behov av hjälp, handled-

ning eller tillsyn i personliga aktiviteter. 

Handikappbidraget är indelat i tre nivåer beroende på olägenheten, hjälpbehovet, behovet av 

handledning och tillsyn och mängden särskilda kostnader. 

 Grundbeloppet är 95,39 €/månad, det förhöjda beloppet 222,58 €/månad och det 

högsta beloppet 431,60 €/månad (år 2022). 

Stödet är skattefritt och inkomster och förmögenhet inverkar inte på det. I fråga om handi-

kappbidraget gäller en retroaktiv ansökningstid på ett halvt år. Utöver en egen ansökan be-

hövs ett C-utlåtande av en läkare. 
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Handikapptjänsterna 

En person som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter 

att klara av de funktioner som hör till normal livsföring kan vara berättigad till tjänster enligt 

handikappservicelagen. För att sätta i gång ett ärende behövs det en egen ansökan och ett 

läkarutlåtande. 

Färdtjänster enligt handikappservicelagen är avsedda för gravt handikappade personer som 

har långvarigt eller permanent särskilda svårigheter att röra sig och oskäligt stora svårigheter 

att använda offentliga fortskaffningsmedel. Tjänsten är avsedd för arbetsresor samt för re-

kreation och för att uträtta ärenden. Självrisken för färdtjänster är i enlighet med lokaltrafi-

ken. I vissa situationer kan personen också ha rätt till färdtjänst efter prövning enligt social-

vårdslagen. 

För en gravt handikappad person som på grund av handikapp eller sjukdom har särskilt svårt 

att förflytta sig eller i övrigt klara sig på egen hand i sin varaktiga bostad kan beviljas ersätt-

ning för rimliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden. Via handikapptjänsterna kan 

man dessutom ansöka om personlig assistans, serviceboende och olika anslagsbundna 

tjänster och stödformer. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är berättigad en person vars skada eller sjuk-

dom orsakar olägenhet i fråga om självständig rörelseförmåga (invaliditetsklass 11). Om han-

dikappet beror på försämrad syn, bör synförmågan bedömt i sin helhet vara minst enligt inva-

liditetsklass 17. Parkeringstillstånd ansöks om via Trafis/Ajovarmas kontor. Dessutom behövs 

ett läkarutlåtande där invaliditetsklassen och sjukdomens eller skadans beständighet eller 

längd har beskrivits. 

EU:s funktionshinderkort 

Funktionshinderkortet är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort som fungerar som stöd för kommu-

nikation och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Finland och de andra EU-

länderna. Med ett funktionshinderkort kan personer med funktionsnedsättning lätt påvisa sin  

funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent t.ex. när de reser kollektivt eller deltar i id-

rotts- eller kulturevenemang. Man kan få ett funktionshinderkort om man beviljats t.ex. handi-

kappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, färdtjänst enligt handikappservicelagen eller ett 

synskadekort. Ansökan om EU:s funktionshinderkort skickas till FPA. FPA kontrollerar om 

personen har ett beslut som berättigar till ett funktionshinderkort och öppnar rätten att be-

ställa kortet via kortleverantörens beställningssystem. 

Beskattning 

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga kan ansökas om av en lågavlönad person vars 

betalningsförmåga är nedsatt t.ex. på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Avdraget är be-

hovsprövat och beviljandet påverkas av den skattskyldigas och hens familjs inkomster och 

förmögenhet. Avdraget uppgår till högst 1 400 €. För mera information kan man kontakta 

skatteverket. 
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Om den bestående invaliditetsprocenten p.g.a. sjukdom eller skada är minst 30 % kan man 

beviljas invalidavdrag av löneinkomst i beskattningen. För att beviljas invalidavdrag behövs 

ett B-utlåtande av en läkare. 

Rätten till skatteavdrag för hushållsarbete gäller t.ex. kostnader för privata städnings- och 

hemvårdstjänster och omsorgs- och vårdarbete. I beskattningen kan man dra av 60 % av ar-

betets andel när mervärdesskatten är inräknad. Avdragsbeloppet är högst 3 500 €/person 

och självriskandelen är 100 €. 

Utkomststöd 

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand av samhället för personer och 

familjer som har hamnat i ekonomiska svårigheter. Det är avsett att vara en tillfällig hjälp eller 

hjälp som kompletterar andra inkomster och förmåner. Grundläggande utkomststöd ansöks 

om hos FPA. Det är möjligt att få kompletterande och förebyggande utkomststöd från so-

cialväsendet. För att beviljas kompletterande och förebyggande utkomststöd behöver du 

dock ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA. 


