
Kriterier för närståendevårdsstöd  
 
Enligt lag om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) och i enlighet med den åländska 
lagstiftningsbehörigheten inom området 
Fastställda av omsorgsnämnden § 38/25.3.2021 
Indexjusteras årligen vid varje årsskifte. Senast justerade Fr.o.m. 1.1.2023. 
 
Kommunernas socialtjänst ansvarar för närståendevård för personer under 65 år. 
Enstaka undantag kan förekomma. 
 
 
 
Vårdkriterier för stöd till närståendevård för vårdbehövande 65 år 
eller äldre  
 
Samtliga kriterier inom en klass måste uppfyllas för att erhålla ett arvode enligt den.  
 
Vårdklass 1.  461,92 € månad   
 
Den vårdbehövande behöver dagligen hjälp med vård och/eller omsorg, inte enbart 
hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.   
 
Den vårdbehövande behöver inte vård och omsorg dygnet runt. 
 
Vården är bindande p.g.a. daglig beredskap. 
 
Den vårdbehövande kan bo ensam eller vara ensam en stor del av dygnet. Vårdaren kan 
ha ett heltids- eller deltidsjobb.   
 
Närståendevården kan ses som ett alternativ till hemvård.   
 
Berättigar närståendevårdaren till 5 dygns lagstadgad ledighet per månad. 
Avlösarservicen betalas enligt:  för vård under fem timmar 5,72 €/h samt för vård över fem 
timmar 35,72 €/dygn. 
 
 
Vårdklass 2.  664,15 €/månad     
 
Den vårdbehövande behöver mycket hjälp i de dagliga funktionerna (t.ex. personlig 
hygien, påklädning, wc-besök, måltiderna och dylikt).  Vårdbehovet är stort, men 
omfattar vanligen inte behov av hjälp under natten.   
 
Vården är bindande p.g.a. ständig beredskap.   
 
Den vårdbehövande klarar sig ensam en del av dagen, men kan inte bo ensam. Vårdaren 
kan ha ett deltidsjobb.   
 
Närståendevården kan ses som ett alternativ till effektiverat serviceboende eller 
personlig assistans.   
 



Berättigar närståendevårdaren till 5 dygns lagstadgad ledighet per månad.• 
Avlösarservicen betalas enligt: för vård under fem timmar 8,57 €/h samt för vård över 
fem timmar 64,29 €/dygn. 
 
 
Vårdklass 3. 924,10€ /månad 
 
Den vårdbehövande behöver fortgående hjälp i dagliga funktioner, även på natten. Vård 
och omsorgsbehovet är mycket stort. 
 
Vårdbehövande i denna kategori är beroende av annan persons insats dygnet runt. 
Vården är således mycket bindande.   
 
Den vårdbehövande klarar sig ensam enstaka timmar om dagen, men kan inte bo ensam.  
Vårdaren i denna kategori kan inte arbeta. För att vårda den vårdbehövande måste de 
antingen säga upp sitt arbete eller ta tjänstledigt.   
 
Närståendevården kan ses som ett alternativ till personlig assistans eller 
institutionsboende.   
 
Berättigar närståendevårdaren till 5 dygns lagstadgad ledighet per månad. 
Avlösarservicen betalas enligt:  för vård under fem timmar 11,43 €/h samt för vård över 
fem timmar 80,01 €/dygn. 
 
 
 
Enskilt avtal 
 
Kommunen kan avtala om ett lägre vårdarvode än minimibeloppet.  
 
Ett lägre belopp än minimibeloppet utbetalas om följande två förutsättningar uppfylls 
samtidigt:  
1. Vården binder närståendevårdaren i mindre omfattning än vad som förutsätts i 4 § 1 
mom och behovet av vård är ringa.  
2. Vårdaren anför särskilda skäl för det  
 
Lägre vårdarvode än minimiarvodet berättigar inte till ledighet 


