
Ansökan om stöd för närståendevård för personer som har fyllt 18 år 

Lag om stöd för närståendevård

Med denna ansökan ansöker man om service till stöd för närståendevård i enlighet med § 2 i lagen om stöd för närståendevård. Stöd för närståen-
devård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och 
service till stöd för närståendevården.

Den vårdbehövande  är 18-64-årig  har fyllt 65 år

Personuppgifter om den vårdbehövande

Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Hemadress postnummer och postanstalt

Yrke Telefon

Annat stöd och annan service som den vårdbehövande får

vårdbidrag för pensionstagare   ja  ____________ €/mån  nej  har ansökt om

handikappstöd   ja _____________ €/mån  nej  har ansökt om

hemvård   passar  passar inte

klienter över 18 år.  
Har det utförts ett minnestest  ja  nej

Uppgifter som berör vårdaren
Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Hemadress postnummer och postanstalt

Yrke

E-post Telefon

Vårdaren har/är  heltidsarbete eller deltidsarbete  pensionär  arbetslös  annan

Vårdaren är  make/sambo  dotter/son  mor/far  annan

Antalet under 18-åriga som står under vårnad och som vårdaren har _____________________________________________

Vårdarens nationalitet __________________________________________________________________________________

Vårdarens modersmål __________________________________________________________________________________

Vårdaren ansöker om   vårdarvode  förhöjning av vårdarvodet

Jag är medveten om att mina uppgifter registreras i kunddatasystemet i Egentliga Finlands välfärdsområde.

 Ja

Ansökan mottagen, datum  ______/ ______   _________



Rätt att få uppgifter

Jag (den som får närståendevård) samtycker till att ge de uppgifter som behövs i behandlingen av ärendet och att det skaffas uppgifter av andra 
myndigheter inom social- och hälsovården och av serviceproducenter i de saksammanhang som hänför sig till utredning, organisering och genom-
förande av servicebehovet angående stöd för närståendevård.

 Jag samtycker  Jag samtycker inte

___________________  ______ /  _______  ________
Plats och tid

Samtycket är i kraft tillsvidare. Ni har rätt att återkalla samtycket som ni gett genom att meddela om ärendet till servicen till stöd för närståendevård.

Även utan samtycke har en enhet inom socialvården på basis av 20 § 1 moment i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
rätt att få nödvändiga uppgifter och utredningar som i väsentlig grad inverkar på klientrelationen av andra myndigheter och samfund, såsom FPA 
och myndigheter inom social- och hälsovården. 

Klientuppgifterna sparas in i kundregistret för socialvården i Egentliga Finlands välfärdsområde. 

Denna handling med bilagorna ska hemlighållas med stöd av § 24 punkten 25 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Blanketten returneras: 
omaishoidontuki@varha.fi 

Per post: 
Närståendevård

Egentliga Finlands välfärdsområde
PB 52, 20521 Åbo
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