
  

 

Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård för 
personer under 18 år från den 1 februari 2017 

 
Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt 
funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak behöver vård 
eller annan omsorg.Vården och omsorgen ges hemma hos vårdtagaren.  

Närståendevårdaren ska vara myndig och med tanke på sin livssituation, 
hälsotillstånd och (psykiska, fysiska och sociala) funktionsförmåga lämplig som 
närståendevårdare. Han eller hon ska kunna ta helhetsansvar för vårdtagaren 
tillsammans med den nödvändiga social- och hälsovården. 

 Beviljande av stöd för närståendevård bygger på en bedömning av situationen som 
helhet där man beaktar hur krävande och bindande vården är för 
närståendevårdaren.Som stöd för bedömningen av stödet för närståendevård för 
personer under 18 år används de så kallade vårdtyngdsmätarna för barn. Vid 
bedömningen av vårdbehovet och hur bindande vården är jämför man barnets 
eller den unga personens färdigheter med friska jämnåriga utan 
funktionsnedsättning. 

 

Första vårdtyngdsgruppen: vårdarvodet är högst 1 500 euro/mån.  
- vårdtagaren behöver och får mycket vård och omsorg dygnet runt i nästan alla 

dagliga funktioner och man kan inte lämna vårdtagaren ensam 
                                                       och 

- vårdtyngdspoäng enligt vårdtyngdsmätaren för barn och unga 41–47/47  
                                                       och 

- vårdtagarens vårdsituation förutsätter närståendevårdarens närvaro dygnet 
runt, eftersom vårdtagarens tillstånd är sådant att han eller hon inte kan delta i 
aktiviteter utanför hemmet  
                                                        och  

- vården av vårdtagaren kräver åtgärder varje natt, det räcker inte med enbart 
övervakning och vården omfattar icke åldersbundna vårdåtgärder där 
närståendevårdarens fysiska hjälp är nödvändig. Vårdsituationer kan vara till 
exempel byten av position, hjälp med andningen och blodsockermätningar. 
Närståendevårdaren kan inte förvärvsarbeta. 
                                                    

Andra vårdtyngdsgruppen: vårdarvodet är högst 750 euro/mån.  
A. 

- Närståendevårdaren ger vårdtagaren hjälp och vård i fysiska personliga 
funktioner. Behovet är stort jämfört med den normala åldersnivån 
                                             och 

 



  

 

- vårdaren ger hjälp och vård upprepade gånger om dagen och i regel även 
dygnet runt. Nattvården innebär vårdarens hjälp under flera nätter i veckan, 
det räcker inte med enbart handledning 
                                             och 

- vårdtagaren kan i regel inte vara ensam  
                                                  och 

- vårdtyngdspoäng enligt vårdtyngdsmätaren för barn och unga 31–40/47 
-  

                                            ELLER 
B. 

- Vårdaren ska hela tiden ge instruktioner eftersom vårdtagaren inte kan agera 
självständigt  
                                               och 

- vårdtagaren kan i regel inte vara och han eller hon kan inte lämnas ensam. 
Behovet av övervakning uppstår i situationer där vårdtagaren äventyrar sin 
egen eller andras säkerhet  
                                               och 

- vårdaren ska vara närvarande, handleda och hjälpa till under hela funktionen, 
t.ex. toalettbesök, måltider 
                                                och 

- vårdtyngdspoäng enligt vårdtyngdsmätaren för barn och unga 31–40/47 
 

C. Vårdtagarens behov av vård nattetid stämmer överens med den första 
vårdtyngdsgruppen men hans eller hennes vårdbehov på dagen motsvarar endast 
kriterierna för den lägsta vårdtyngdsklassen. 

Närståendevårdaren kan arbeta deltid eller ha förkortad arbetstid när vårdtagaren 
inte är hemma utan till exempel deltar i dagverksamhet eller är i skola. 

 

Tredje vårdtyngdsgruppen: vårdarvodet är 392 euro/mån. 
- Vårdtagaren behöver och får hjälp och vård av vårdaren i många personliga 

dagliga funktioner 
                                                                 och 

- behovet av vård är stort jämfört med åldersnivån: fysisk hjälp, handledning och 
övervakning  
                                                                  och 

- vårdtyngdspoäng enligt vårdtyngdsmätaren för barn och unga 20–30/47  
                                                                  och 

- vårdaren och vårdtagaren bor i samma hushåll 
                                                                  och 

- vårdtagaren kan vara ensam endast korta tider, högst 3–4 timmar åt gången 
 

 

 



  

 

Lagstadgade lediga dagar 

Närståendevårdaren tjänar in lediga dagar endast för de månader då man till honom 
eller henne betalar vårdarvode för minst två dygn i månaden.  

Andra tjänsters inverkan på vårdarvodet 

Vårdarvodet minskas i den första och andra vårdtyngdsgruppen om  

- vårdtagaren får hemvård eller annan personlig vård över 41 timmar/månad 
- vårdtagaren regelbundet får över 7 dygn upprepad kortidsvård per månad 
- om vårdtagaren regelbundet går i skola, deltar i dagverksamhet e.d. på dagen 

och därutöver får många andra tjänster, såsom personlig assistans, hemvård 
för barnfamiljer m.m., är det möjligt att familjen inte är berättigad till stöd för 
närståendevård. 

 
 

 


