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HEMVÅRD INOM LOVISA STAD
Den kommunala hemvården idag
Det riksomfattande målet är att stödja den äldre att klara sig på egen hand och att så länge som möjligt
sköta den äldre i sitt eget hem (lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om
social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012).
Idag kan mänskor i allt sämre skick, både unga och gamla, vårdas hemma fram till sin död. Detta kräver
yrkeskompetens av personalen och binder i hög grad hemvårdens personalresurser. För att kunna rikta
resurserna dit de behövs mest har man varit tvungen att slopa många uppgifter som tidigare sköttes av
hemvården.
Personalen i hemvården umgicks, motionerade och gick till butiken med klienterna ännu för tio år sedan.
Idag sköter hemvården inte dylika uppdrag och man erbjuder inte heller städning, snöskottning eller andra
uppgifter som har med hemmets underhåll att göra. Ett undantag utgör dagliga hushållssysslor såsom att
torka av köksbord och diskbänkar, diska och föra ut soporna. Med ett rehabiliterande arbetssätt stöds
klienten i att klara sig hemma. Hemvårdens klienter uppmuntras att göra alla de sysslor de ännu klarar av
själv. Detta stöder och upprätthåller en äldres handlingsförmåga.
Service som omfattas av den kommunala hemvården
Den kommunala hemvården består av hemvård, hemsjukvård och stödtjänster. Inom hemvården stöder vi
klienten i sina dagliga sysslor (exempelvis hygien, administrering av läkemedel och uppföljning av klientens
mående). Till hemsjukvårdens uppgifter hör krävande vårdåtgärder, provtagning samt uppgörande av vårdoch serviceplaner. Stödtjänsterna omfattar måltidsservice, bastuservice, dagverksamhet och
trygghetstelefon.
Hemvården i Lovisa har även frivilliga utevänner. Klienten kan få en utevän, eller möjligtvis en följeslagare
för besök till laboratoriet eller sjukhuset. Eftersom verksamheten fungerar helt och hållet på frivillig basis är
närstående och vänner följeslagare i första hand. Hemvårdens personal kan inte ställa upp som
följeslagare.
Vem beviljas hemvård?
Kommunal hemvård och hemsjukvård kan beviljas sådana kommuninvånare som uppfyller Lovisa stads
kriterier för hemvård. Kommunal hemvård är alltså ingen service som kan köpas eller beställas, utan
förutsätter alltid en bedömning av vårdbehovet.
Laboratorieprov, sårbehandling och andra sjukvårdsåtgärder sköts i första hand på hälsovårdscentralen.
Bedömning av behov för hemvård
Vårdbehovet bedöms genom att kartlägga bland annat boendeförhållandena, hälsotillståndet och hur väl
personen klarar av vardagen. På så sätt utreds om klienten uppfyller de kriterier som ställts upp för
beviljandet av hemvård. Som hjälpmedel för kartläggningen används olika mätare av funktionsförmågan
och vid behov görs minnestest.
Om klienten beviljas hemvård inleds en bedömningsperiod på två veckor. Under denna period ökas och
minskas mängden hemvård så att vården motsvarar klientens verkliga behov. Efter perioden görs en
service- och vårdplan för klienten och månadsavgiften fastställs.
Behovet av hemvård bedöms kontinuerligt för alla klienter och vid behov gör man ändringar i
serviceplanen.

Ifall kommuninvånaren inte har rätt till kommunal hemvård kan klienten även köpa hemvårds- eller
hemsjukvårdstjänster av en privat tjänsteproducent.
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Lovisa stads grunder för att bevilja hemvårdstjänster och innehållet i dessa tjänster
(www.loviisa.fi/files/download/grunderoinnehAllhemvArdstjAnster.pdf)
Prislista för tillfällig hemvård, stödtjänster och effektiverat serviceboende (på finska)
(www.loviisa.fi/files/download/KotihoidontukipalvelujentehostetunpalveluasumisenasiakasKotiho2
016.pdf)
Smartum-servicesedlar (företag som producerar servicesedeltjänster)
(www.palveluseteli.fi/sv/social-and-healthcare/venue-search)
Apuhaku.fi (privata serviceproducenter)
(www.apuhaku.fi/#!/)
Servicelinjens rutter och tidtabeller
(www.loviisa.fi/sv/service/socialochhalsovard/seniorservice/palvelulinja)
FPA-taxi och resesersättning
(www.kela.fi/web/sv/reseersattningar-sjalvrisk)

Kontaktpersoner
servicehandledare Kitty Sirén, tfn 040 861 30 80 (närståendevårdare, trygghetstelefoner och kartläggning av
nya klienter)
hemförlovningskoordinator Merja Grönberg, tfn 040 555 02 89 (kartläggning av nya klienter som utskrivs
från en avdelning, växelvård och serviceboende)
socialhandledare Annica Lindell tfn 040 480 6669 ( rådgivning gällande social service, kartläggning )
serviceansvarig för öppenvård och omsorgsboende Monica Sund, tfn 0440 555 380
hemvårds ledare Mari Ollas tfn 044 5051309
hemvårds ledare Satu Nybondas tfn 040 5716488
Ändringar i serviceplanerna:
TEAM 1 ansvarig sjukskötare Annika Saarni, tfn 040 861 30 81
TEAM 2 ansvarig sjukskötare Ann-Britt Boxberg, tfn 040 861 17 34
TEAM 3 ansvarig sjukskötare Alexandra Liljeberg, tfn 044 505 17 36 och Miia Welling tfn 044 505 17 34
TEAM 4 ansvarig sjukskötare Mathilda Törnqvist, tfn 044 055 58 27 och Nina Sinisalo tfn 044 5051172
TEAM 6 ansvarig sjukskötare Jessica Meriheinä, tfn 050 582 75 00 och Amanda Fronden-Westerholmi tfn
044 505 17 02
ESPLANAD ansvarig sjukskötare Nina Sinisalo, tfn 044 505 11 72

Kontakta servicerådgivningen för seniorer SENNI om du inte vet var du skall hitta rätt service. Vardagar kl.
9-12, tfn. 040-575 3147, e-post: senni.helppi@loviisa.fi

