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Bästa klienter inom närståendevården och närståendevårdare 
Stödet för närståendevården förnyas i Helsingfors från början av februari 2017. I fortsättningen finns det tre vårdtyngdsgrupper (vårdkategorier) och även kriterierna för beviljande av stödet ändras. För de närståendevårdare som ingått ett avtal garanteras två eller tre lediga dagar i månaden. Samtidigt utvecklas alternativen för ordnande av ledighet. 
Socialhandledaren som handhar stödet för närståendevården tar kontakt med dig och bedömer din situation angående närståendevården tillsammans med dig. Utifrån bedömningen fastställs det sammanlagda stödet för närståendevården som du behöver. 
De nya vårdarvodena, som bygger på vårdtyngden, är 1 500, 750 och 392 euro i månaden. Den som får närståendevård får ett nytt beslut om stödet för närståendevården under 2017. Till dess betalas stödet för närståendevården enligt det gällande beslutet.
Ändringarna bygger på den förnyade lagen om närståendevård (1.7.2016) som förenhetligar kriterierna och praxisen för närståendevården i kommunerna och till exempel garanterar alla närståendevårdare två eller tre lediga dagar i månaden. Stödet för närståendevården består av de tjänster som erbjuds dig, vårdarvodet och antalet lediga dagar. 
I takt med lagändringen kommer Helsingfors att stödja närståendevården mer än tidigare. För några klienter inom stödet för närståendevården upphör stödet emellertid helt. För dem bedöms möjligheterna till annat slags stöd.
Vi vill stödja närståendevårdare så att de orkar i sitt arbete. Närståendevårdarna gör ett värdefullt arbete och närståendevården erbjuder många personer med funktionsnedsättning och många äldre helsingforsare möjlighet att bo kvar hemma. 
För mer information kontakta din socialhandledare som handhar stödet för närståendevården eller gå in på www.hel.fi/www/Helsinki/sv/social-och-halso/aldre/narstoendevord/ På webbplatsen finns även information om en enkel kontroll av hälsa och välmående samt olika slags träningsprogram.
Mer information fås också från verksamhetscentra för närståendevård. De erbjuder närståendevårdare och klienter inom stödet för närståendevården olika slags tjänster och kamratstöd. Verksamhetscentra för närståendevård ordnar informationsmöten om förnyelsen våren 2017. 
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