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1. Allmän intressebevakare 

Den allmänna intressebevakningen överfördes i början av år 2009 till staten och 

sköts i Närpes (samt Kristinestad, Kaskö ja Korsnäs) av Vasa rättshjälpsbyrå. 

Allmän intressebevakare utses i fall ingen släkting eller annan lämlig person vill 

åtaga sig uppdraget. En intressebevakare kan behövas t.ex. när en persons 

själsförmögenhet har försvagats till följd av hög ålder eller svår sjukdom. 

Intressebevakarens vanligaste uppgift är att förvalta huvudmannens egendom och 

sköta hans ekonomiska angelägenheter. Iband utses intressebevakare för ett 

speciellt uppdrag t.ex. att sälja en fastighet eller för ett arvsskifte. En 

intressebevakare ska föra bok över huvudmannens ekonomi och egendom och 

regelbundet, vanligen en gång per år, lämna redovisning till magistraten. 

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå 

Mån.-fre. kl. 8.00 - 16.15 

Tfn. 029-566 1240 (tidsbeställning)växel 

 

Intressebevakning 

Tfn. 029-565 2900 

 

2. Apotek 

 I apotek  Kristinestads     

Salutorget 3   

64100 Kristinestad 
Tfn. 06-221 1007   
Fax 06-221 1966 

  

Öppettider 
vardagar 9.00 - 17.30, lördagar 9.00 - 13.00 

söndagar 1.9 - 31.5 10.00 - 12.00 1.6 - 31.8  STÄNGT 
midsommarveckoslutets söndag 10.00 - 12.00 

midsommarafton och julafton 9.00 – 12.00 

annandag jul och annandag påsk 10.00 – 12.00 

långfredag, påskdagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, 

midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, juldagen, 

nyårsdagen, trettondagen STÄNGT 

Expediering av recept 
Vi betjänar med s.k. direktexpediering så att du kan diskutera din 

läkemedelsbehandling på tumanhand med farmaceuten och samtidigt kan vi ge 

individuell rådgivning om läkemedlen. 

 

 

 

 



 

 

Självvård 

Lindriga och kortvariga symtom kan behandlas med receptfria 

egenvårdsläkemedel. Kontakta läkare om symtomen förvärras. Förutom läkemedel 

har vi kosttillskott och produkter för bl.a. vård av hud och sår, munhygien, 

rökavvänjning och vård av djur. Vi hjäper dig gärna med att hitta rätt produkt och 

att använda den rätt. 

Läkemedelsavfall 
Apoteket tar emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall som 

returnerats till apoteket skickas för att behandlas som av farligt avfall.  

 
 

Lappfjärds apotek  
 

Lappfjärdsvägen 729  

64300 Lappfjärd 

Tfn. 06-222 1110   

Fax 06-222 1599 

 

Öppettider 

Vardagar 9.00 – 17.00 

Lappfjärds apotek betjänar i alla ärenden som berör läkemedel    

Vi expedierar de läkemedel som du behöver tryggt med sakkunskap.                

Vi ger också våra kunder information om läkemedel och hälsa. Ta kontakt om du 

behöver individuell betjäning. Vi hjälper gärna. 
 

3. e-Recept   

Läkaren ordinerar och undertecknar alla recept elektroniskt. De lagras i en 

centraliserad databas som heter Receptcentret. Receptcentret upprätthålls av FPA. I 

det riksomfattande Receptcentret finns alla recept och expedieringsanteckningar 

som apoteken infört på recepten. På basis av de uppgifter som finns i Receptcentret 

kan vilket apotek som helst expediera läkemedlen. 

Recepten och expedieringsuppgifterna sparas i Receptcentret. 

Läkaren kan endast i undantagsfall skriva ut ett telefon- eller pappersrecept.  

I apoteket ändras läkemedelsordinationen till elektronisk form och sparas i 

Receptcentralen. Patienten har rätt att förbjuda andra att se receptuppgifterna i 

Receptcentralen. 

Patienten kan kolla sina egna receptuppgifter på Mina Kanta-sidorna. Man 

kan logga in på tjänsten via kanta.fi. På Mina Kanta-sidor kan man bl.a. kontrollera 

vilka recept som ordinerats, hur länge recepten är i kraft och hur mycket läkemedel 

som ännu kan expedieras på recepten. Du loggar in till Mina Kanta-sidorna med 

nätbankskoderna, HST-kort eller Mobil ID. 
 



 

 4.    

 

FPA:s allmänna servicenummer som betjänar mån. – fre. kl. 9–16. 

 

Bostadsbidrag          020 692 221 

Pensionsärenden        020 692 222  

Kela-kort och EU-sjukvårdskortet   020 692 223 

Rehabilitering        020 692 225 

Efterlevandepensioner       020 692 228 

Sjukdom          020 692 224 

Utkomststöd         020 692 227 

Arbetslöshetsstöd         020 692 230 

Handikappbidrag         020 692 231 

 

Samtalspris 

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras 

• lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät 

• mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon 

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din 

telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta 

operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår. 
 

Samtal från FPA 

När FPA ringer dig, kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. 

Om du ringer upp numret, får du ett automatiskt meddelande att FPA:s 

kundbetjäning kontaktat dig, men ingen svarar på det numret. 

För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på vår 

telefonservice bandar vi en del av samtalen till servicenumren 

 

 

Utbetalningsdagar 

Du kan också ringa numret 020 634 0220 dygnet runt. Då hör du en inspelning med 

utbetalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och 

handikappförmåner, bostadsbidragen, studiestöd och militärbidrag. 

 
 

 

 

 



 

5. Fysioterapi 

Öppet: mån. - tors. 8.00 - 16.00, fre., 8.00 - 14.15 

Hjälpmedelsutlånig vardagar 8.00-9.00 eller genom 

 tidsbeställning.  

Telefon: 06-221 8471 

Telfontid vardagar 8.00 – 9.00 

 

Fysioterapiavdelningen har som mål att främja och upprätthålla befolkningens 

arbets- och funktionsförmåga samt sporra klienterna att med hjälp av egenvård 

förhindra besvär i stöd- och rörelseorganen samt att hitta lämpliga 

hälsomotionsvanor. 

Hjälpmedelstjänst 

Kryckor, käppar och andra hjälpmedel som stöder rörelseförmågan kan lånas 

kortvarigt, cirka 3 månader. Beslut om långvariga lån fattas från fall till fall. 

Rehabiliteringsarbetsgruppen beslutar om anskaffningen av hjälpmedel för 

medicinsk rehabilitering, t.ex. individuell rullstol, elsäng eller motsvarande. 

 

Hjälpmedelstjänsten är avgiftsfri. 

 

Gruppverksamhet 

Hälsomotionsgrupper anordnas för olika målgrupper. Dessa är bl.a. rygg-, hjärt-, 

nack- och preoperativ gruppverksamhet. I terapibassängen anordnas grupper för 

patienter som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen på basis av läkarremiss. 

Grupperna är avgiftsfria och remiss av hälsocentralläkare eller rekommendation av 

fysioterapeut fordras. Bassängavgiften är 4 €/besök. 
 

Poliklinisk fysioterapi 

Fysioterapi ges individuellt 2- 5 ggr med remiss av hälsovårdscentralläkare eller 

specialläkare om initiativet till vård tagits av läkare på vård- och omsorgscentralen. 

I fysioterapi ingår rådgivning och handledning för att stöda egenvård, samt 

rörelsebehandlingar och fysikaliska behandlingar. Poliklinikavgiften är 11,50 

€/besök. För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 20 euro för 

personer som fyllt 15 år. 

 

 

 

 



 

Fysioterapeutens direktmottagning vid besvär i stöd- och 

rörelseorganen 

Fysioterapeutens direktmottagning innebär att en person med smärtbesvär i nacke, 

axel, ländrygg, höft, knä eller fotled/fot hänvisas direkt till fysioterapeut istället för 

läkare. Fysioterapeuten undersöker, ger vård och handleder i självvård. Uppföljning 

sker enligt behov. Vid behov hänvisas patienten till privat fysioterapi. 

Målet är att förkorta personens sjukledighet och förebygga kronisering av besväret. 

Du kontaktar vårdbedömningen (jouren, tfn 06-221 8600) som normalt. Om 

vårdbedömningen anser att du är en lämplig patient för fysioterapin, får du en tid 

bokad direkt. 

Före fysioterapibesöket skall du fylla i en förhandsinformationsblankett. Denna kan 

du antingen printa ut själv och fylla i hemma, eller dyka upp 15 min. tidigare och 

fylla i den på fysioterapin. 

Fysioterapeuten kan bevilja sjukledighet upp till 5 dagar, samt ordna med behövlig 

smärtmedicinering via jourhavande läkaren. 

Du har alltid rätt att besöka läkare om du så önskar. 

 

6. GERITRIM®   Bottenhavets sjukhem 

 
PB 109, Lappfjärdsvägen 10 

64101 Kristinestad 
 

▪ Tfn: 06-221 8584 

▪ Fax: 06-221 8599 

Direktör  050 3252 343 
Avdelningsskötare  06-221 8584 
Fysioterapiavdelningen  06-221 8585 
Fotvård 06-221 8586 
Rådgivning  040 5446 114 
 
 

GERITRIM® är ett modernt geriatriskt rehabiliteringscenter – ett 

helhetskoncept för vård och rehabilitering. 

 

Vi är en tvåspråkig inrättning och vi finns på sjukhusbacken i Kristinstad, intill 

vård- och omsorgscentralen. 
 



 

Geritrim satsar i första hand på seniorer – vår personal är motiverad och vi har över 

30 års erfarenhet av åldringsvård och rehabiliterande arbetssätt. Vårt mål är att 

utveckla välfärden, äldreomsorgen och rehabiliteringen av äldre inom vårt område. 

 

En av äldreomsorgens viktigaste delar är att stärka den fysiska funktionsförmågan.  

Då funktionsförmågan försämras ökar vårdbehovet vilket ökar vårdkostnaderna. 

Om den äldre lyckas upprätthålla sin självständiga funktionsförmåga, sker 

återhämtningen från sjukdomar snabbare. Det bästa sättet att minska 

äldreomsorgens kostnader är att i tid undersöka och förebygga samt rehabilitera 

seniorerna i området. 

 

På Geritrim erbjuder vi våra klienter och samarbetsparter nya rehabiliterings- och 

vårdtjänster. Geritrims laboratorium är till nytta då man söker fysiska svagheter 

som inverkar på den äldres funktionsförmåga. Ett mångprofessionellt team 

utarbetar en individuell plan för problemlösning. Målet är alltid att återfå och stärka 

funktonsförmågan. 

 

Vår ambition 

Geritrim har som mål att skapa välmående, rehabilitering och livsglädje för våra 

seniorer och åldringar i regionen. För att öka trygghetskänslan bland våra erbjuder 

vi också seniorerna teknik och trygghetslösningar. 

Geritrims målsättning är att vara en föregångare inom äldreomsorgen och 

rehabiliteringen av seniorer samt snabbt svara mot klientens behov. 

 

Alla vinner i vår modell – Välkommen till GERITRIM! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Handikappservice 

Målet med handikappservicen är att främja handikappade personers   

 förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare 

samt undanröja olägenheter och hinder som handikappet 

förorsakar. 

 

Med handikappad avses i handikapplagen den som på grund av skada 

eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de 

funktioner som hör till normal livsföring. 

Som handikappservice beviljas service och stödåtgärder i enlighet 

med lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Till 

ansökan om service och stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen bifogas 

läkarutlåtande av vilket 

sökandens handikapp framgår.För att utreda vilka tjänster och stödformer en 

handikappad person  behöver,och för att sammanpassa dem uppgörs en personlig 

serviceplan tillsammans med den handikappade och dennes vårdnadshavare eller 

anhöriga samt med olika myndighetsinstanser.Utgångspunkten för serviceplanen är 

klientens servicbehov. 

 

Kommunen ska sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt 

personer med gravt handikapp 

 Färdtjänst för gravt handikappade. 

 Ändringsarbeten i gravt handikappad persons bostad, redskap och 

anordningar som hör till bostaden 

Personlig assistans 

 Serviceboende 

 Dagverksamhet för personer med gravt handikapp 

 

 

Övrig service och stödtjänster beviljas inom ramen för beviljade anslag 

 Stöd för maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att 

klara sina dagliga funktioner 

 Anpassningsträning 

 Extra kostnader för kläder och övriga specialkostnader 

 Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen 

 

Mer information fås av socialarbetaren inom handikappservice: 

Socialarbetare 

Telefontid mån. – fre. kl. 9.30 - 10.30, växel 06-221 6200 

 

 

 

 



 

8. Hemvård 

 

Avdelningsskötare och servicekoordinator tfn. 040-5458092. 

 

Om du behöver hjälp med daglig vård och omsorg kan du ansöka om hemvård. 

Med hemvård avses hemservice och hemsjukvård. Dessa verksamheter är 

integrerade i äldreomsorgens ansvarsområde. Hemvården består av tre distrikt inom 

vilka arbetar hemsjukskötare och hemvårdare. Områden är: södra distriktet, 

Lappfjärd-Dagsmark och Tjöck-Stamstaden. 

 

Syftet är att stöda boendet, välmåendet och tryggheten i hemmet. Hemvården 

erbjuder hjälp med funktioner som hör till daglig livsföring och erbjuds till 

personer som p.g.a. försämrad funktionsförmåga, familjesituation, 

sjukdomstillstånd eller någon annan anledning behöver hjälp för att klara av 

situationer och uppgifter i hemmet. Det individuella behovet avgör vilka insatser 

som är aktuella och hur ofta de ges. Hemvårdens akutteam ger möjlighet till vård 

dygnet runt.Hemvård är behovsprövad och avgiften fastställs enligt inkomsterna. 

 

Kontakta servicekoordinatorn i följande ärenden: 

➢ Hemvård (du kan också kontakta ansvarsområdets hemsjukskötare) 

➢ Stödtjänster, såsom måltids- och städservice samt trygghetstelefoner. 

➢ Bad-/bastuservice (även kontakt direkt till Åldersros servicecenter tfn. 

0408483980,  Kristinahemmet tfn. 06 2216295 eller 0405446415 ) 

➢ Serviceboende 

➢ Servicesedel 

➢ Närståendevård 

 

Hemsjukvård 

Sjukvård som förverkligas i klientens eget hem av vårdpersonal och Doctagon-

/hvc-läkare enligt läkares remiss,eller enligt Vård och Serviceplan Målsättningen är 

god vård i trygg hemmiljö i samverkan med hemservice, anhöriga och andra 

stödgrupper. 

 

I hemsjukvårdens uppgifter ingår bland annat uppföljning av vård, säker 

läkemedelsbehandling, sårvård, diabetes-, blodtrycksvård och -uppföljning och 

palliativ vård. 

 

 

 

 



 

Kontaktuppgifter: 

Stamstaden och Tjöck, tfn. 040 1704 698 

Lappfjärd – Dagsmark tfn. 040 4870 024 

Södra distriktet         tfn. 040 7183 420 (Sideby, Skaftung, Härkmeri, Ömossa) 

 

Hemsjukvårdsavgifter 

Hemsjukvårdsavgifterna bestäms utgående från om vården är tillfällig eller 

kontinuerlig 

 

Tillfällig vård: För vården debiteras avgift per besök. 

Kontinuerlig vård: Avgifterna debiteras per månad, och fastställs enligt vårdens 

innehåll, klientens månadsinkomst och familjens storlek. 

 

9. Stöd för närståendevård 

Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar dels ett vårdarvode och 

dels stöd och tjänster till närståendevårdaren och den vårdbehövande för att stöda 

vården och omsorgen i hemmet. Vårdarvodet är en ersättning för den vård och 

omsorg som närståendevårdaren ger. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och 

krävande vården är: 

 

År 2019 var arvodesklasserna följande: 

Arvodesklass 1:  392,57 €/mån 

Arvodesklass 2:  486,29 €/mån 

Arvodesklass 3:  668,66 €/mån 

Arvodesklass 4:  862,36 €/mån 

Vårdarvodet för en tung övergångsperiod 862,36 €/mån. 

 

Stödet för närståendevård söks hos den vårdbehövandes kommun och beviljas 

tillsvidare eller för viss tid. Hur bindande och krävande vården är utreds alltid med 

hjälp av läkarintyg och hembesök. 

 

Ytterligare information ger Servicekoordinatorn/Hemvårdens avdelningsskötare 

tfn. 040-545 8092. Blanketter kan fås bl.a. från Familjecentrets info-punkt. 

 

10. Servicesedel för serviceboende 

Vård- och omsorgsnämnden i Kristinestad har 17.11.2015 § 52 beslutat att införa 

servicesedlar inom serviceboende med heldygnsomsorg. Servicesedeln är ett av 

flera existerande alternativ för hur tjänsterna kan tillhandahållas och den är valbar 

för klienten. En invånare i staden som via SAS-beslut har bedömts ha ett behov av 

serviceboende med heldygnsomsorg kan använda servicesedlar för att köpa sådana 

tjänster av en privat serviceproducent som staden har godkänt.     

Sedeln omfattar servicekostnader, utöver vilket klienten kan köpa extra tjänster av 

serviceproducenten. 

 



 

Servicesedelns värde bestäms utgående från klientens vårdbehov och varierar 

mellan 1.323 och 3.645 euro/månad beroende på vårdbedömningen. Sedelns värde 

ökar då klientens vårdbehov ökar. Genom sitt val av serviceproducent kan klienten 

själv inverka på hur stor självriskandel av serviceboendets kostnader klienten själv 

ska betala för. 

 

Man kan ansöka om servicesedlar med en blankett som fås från Famljecentrets 

infopunkt. Beslutet om att bevilja servicesedlar och om sedlarnas värde fattas efter 

att klienten personligen eller genom ombud har lämnat in blanketten gällande 

ansökan om servicesedlar till servicekoordinatorn med de bilagor som uppges på 

blanketten, så att sedlarnas värde kan bestämmas. 

 

Efter att beslutet har fattats ingår klienten eller dennes ombud ett serviceavtal med 

serviceproducenten angående servicens innehåll. Avtalet ska omfatta 

uppsägningstidens längd och villkoren för att säga upp avtalet, 

faktureringsvillkoren, hyresbeloppet, samt avgifterna för service och måltider. 

Avtalet ska innehålla en definition av vad klienten får för sin serviceavgift (en så 

kallad vård- och serviceplan). 

 

Vid köp av tjänster med servicesedeln har klienten samma rättigheter som i de 

övriga social- och hälsovårdstjänsterna. Konsumentskyddslagstiftningen gäller 

även klienter inom privat socialvård och hälsovård som köpts med servicesedlar. 

 

Närmare upplysningar: Servicekoordinatorn inom hemvården tfn 040 - 545 8092. 
  

Information för serviceproducenten 

Med serviceboende avses boende för äldre eller annan vårdbehövande i ett vårdhem som upprätt-

hålls av serviceproducenten enligt 21 § i socialvårdslagen. Serviceboende omfattar hel-

dygnsomsorg för klienten i enheten för serviceboende, samt stödtjänster. Serviceboende är öp-

penvård och jämförbart med att bo hemma. Klienten kan bo i en enhet för serviceboende till li-

vets slut med hjälp av tillräckliga stödtjänster. 

Klienten kan enligt eget gottfinnande och egna behov välja serviceproducent ur registret över de 

serviceproducenter som har godkänts av staden. Klienten kan också be sin serviceproducent kon-

takta Kristinestads vård- och omsorgscentral. Då kan producenten lämna in ansökan om att bli 

servicesedelproducent och bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har 

godkänts av staden. 

För att kunna bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har godkänts av 

staden ska producenten uppfylla de krav som uppges i ansökningsblanketten för servicesedlar. 

Producenten ska också skriftligen förbinda sig att följa reglerna och kraven i regelverket. Varje 

separat enhet ska fylla i ansökan skilt för sig även om de ägs av samma serviceproducent. De ser-

viceproducenter som har godkänts införs på listan över producenter av serviceboende med servi-

cesedlar. 
De Gamlas Hem, Strandgatan 77, 64100 Kristinestad tel. 0400 320811. 

Esperi Vårdhem Ulrika, Köpmansgatan 10, 64100 Kristinestad tel. 050 4300849. 

Servicehem Kristiina, Lappfjärdsvägen 8, 64100 Kristinestad 

Servicehem Toven Tupa, Bladskavägen 35 B, 64260 Kaskö tel. 044 7800489. 

 

http://www.kristinestad.fi/assets/2/HVC/HEMVARD/KRISTINESTAD-I6-sve.pdf
http://www.kristinestad.fi/assets/2/Uploads/Beskrivning-av-servicesedelsystem-3.pdf


 

11. Kust-Österbottens samkommun för social- 
och primärhälsovård 

Centraladministrationen 

Eriksvägen 15, 66100 Malax  

050 - 568 0890 

info@kfem.fi 
Psykosociala enheten 

Närpesvägen 4, 64200 Närpes  

06-224 1831 
Psykosociala enheten i Kristinestad 

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad 
 

12. Psykiatriska sjukskötare . 
 

De psykiatriska sjukskötarna är anträffbara i psykosocialens utrymmen på 

familjecentret i Kristinestad: 

- Telefon 040 748 4003 , 0400 668083 ,040 6312580 eller 2241831 (växel) 

- Skötarna har telefontid vardagar mellan 12.00 - 12.30. 

Vi svarar inte på annan tid än telefontid om vi har en klient, men det går att sända 

ett sms så ringer vi upp genast då vi har möjlighet.  

De psykiatriska sjukskötarna tar emot klienter med tidsbeställning. 

Vårdbedömning. 

-Vi kan erbjuda korta terapier.       - 

-Vi kan erbjuda stödsamtal. 

-Vi kan erbjuda stöd åt anhöriga. 

-Vi kan erbjuda vårdmetoden barn-och familj i samspråk. 

Besök hos psykiatriska sjukskötarna är avgiftsfria. 

I akuta fall kan man kontakta Psykosociala centret tel 06-224 1831 där det alla vardagar 

finns en vårdare som kan ge en akut mottagningstid. 
 

Krisgruppen inom K5-samarbetsområdet 

 

I varje HVC-område (Malax-Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad) finns en 

egen lokal krisgrupp, som sköter den psykologiska efterbearbetningen (debriefing) 

vid traumatiska olyckor med dödlig utgång eller ”närapå-händelser”. 

 

Debriefingsessioner ordnas någon dag efter den traumatiska olyckan. Emotionell 

första hjälp vid traumatisk händelse ges som tidigare av akutvårdspersonal vid 

respektive HVC. 
 

Alarmering om krisgruppsärende, alarmet går i första hand till det Psykosociala 

Centret 

• Tfn. 06-224 1831 vardagar kl. 8.00 - 16.00 

Ledningen för det Psykosociala Centret kontaktar i sin tur den lokala krisgrupp, 

som berörs av ärendet. 



 

13. Minnesrådgivning 

 

Minnesrådgivningen är sedan år 2014 en del av K5:s verksamhet. 

Till minnesskötarens arbetsuppgifter hör diagnostiska utredningar vid misstanke 

om minnessjukdom, men också uppföljningsbesök till hemmaboende personer som 

insjuknat i en minnessjukdom. Målet med uppföljningsbesöken är att underlätta 

hemmaboendet genom att ge stöd och handledning åt den minnessjuke samt 

anhöriga. Det behövs ingen remiss till minnesrådgivningen, utan man kan kontakta 

minnesskötaren direkt om man är oroad över sitt eget eller en anhörigs minne. 

Även vårdpersonal kan ta kontakt till minnesrådgivningen. 

 

I K5:s södra distrikt (Kristinestad-Kaskö-Närpes) har vi en minnesskötare. I 

huvudsak görs hembesök. Besöken är avgiftsfria. Hälsovårdscentralläkaren är 

ansvarig läkare då det gäller minnesutredningar. För besök hos 

hälsovårdscentralläkaren erläggs hälsovårdscentralavgift och för röntgen- eller 

neurologbesök på centralsjukhuset erläggs poliklinikavgift. 

Kontakta minnesskötaren på telefonnummer 040 64 86 522. 

 

14. Missbrukarvård 

Missbrukarvårdskoordinator tfn. 050 4349730 

 Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.    

 
Deras huvusdsakliga uppgitft är att  

-handha uppföljning av person som mist körkortet på grund av missbruksproblem                                       

-fungera som kontaktperson till riskanvändare av alkohol                                                     

- fungera som stödperson för anhöriga                                                                                      

-handha uppföljning av personer som deltagit i rusmedelsrehabilitering 

- handha substitutionsbehandling  

- handha spelberoende. 

Du kan själv kontakta missbrukarvårdskoordinatorn. Även anhöriga och de som i 

sitt yrke kommer i kontakt med missbruk och andra myndigheter kan också 

kontakta missbrukarvården. Besöken är avgiftsfria. 

 

15. Palliativ vård i hemmet 

Österbottens Cancerförening och K5 har inlett ett samarbete för att förbättra den 

palliativa hemsjukvården och anställt en sjukskötare. 

Palliativ vård ges i patientens eget hem utgående från symtomen. Människovärdet 

och de anhörigas betydelse respekteras i vården. Föreningens hemsjukvårdare 

besöker vid behov patienten, har hand om medicineringen, ger råd och stöd. Syftet 

med den palliativa sjuksköterskans arbete är att en obotligt sjuk patient känner sig 

trygg och så symtomfri som möjligt. Den palliativa sjuksköterskan strävar också 

efter att hjälpa patientens anhöriga i sina funderingar över att mista sin anhöriga. 

 

Palliativ sjuksköterska i Kristinestad, tfn. 050-592 06 68      



 

16. Kristinamedi Ab 

är ett privat sjukhus som specialiserat sig på dagkirugisk verksamhet. 

 

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad 

tfn +358 (0)6 357 8700 fax+358(0)6357 8700 

info@kristinamedi.fi 

1. Allmän,Specialläkarmottagningar och konsultering 

2. Olika undersökningar, som är nödvändiga för att 

klarlägga patientens hälsotillstånd 

3. Läkarintyg och -utlåtanden 

4. Olika dagkirurgiska åtgärder 

 

Bra att veta 

Målsättningen med den dagkirurgiska verksamheten är att patienten snabbt 

tillfrisknar efter en operation, vilket möjliggör att en eventuell rehabilitering 

påbörjas så snabbt som möjligt. Detta främjar livskvaliteten och gör att man 

snabbare kan återvända till arbetet. Patienten anländer till sjukhuset på 

operationsdagens morgon och kan åka hem tillsammans med en följeslagare redan 

samma dag. 

 

Alla som kommer in för en operation får sina patientinstruktioner på förhand, 

och därefter hemvårdsinstruktioner vid utskrivningen. 

 

Inom dagkirurgin förutsätts att patienten 

• är redo att ta ansvar om sin egen vård efter hemkomsten 

• är frisk/i god kondition, eller har en lindrig, balanserad grundsjukdom (t.ex. 

blodtryckssjukdom) 

• inte är ansenligt överviktig 

• har ordnat avhämtning efter operationen samt säkerställt att en vuxen 

övervakar patientens tillstånd tills efterföljande morgon. 

Vår främsta målsättning är en väl skött och nöjd patient. 

 

Tidsbeställning;  info@kristinamedi.fi eller ring 

06 - 357 8700 

 

Avbokningar till en läkarmottagning meddelas minst 24 h innan 

mottagningstidpunkt. För avbokningar gjorda senare eller helt omeddelade 

avbokningar debiterar vi 75 euro. 

 

Betalningssätt 

 

Hos oss kan ni betala med följande medel: kontant, bankkort, Visa, Visa Electron 

eller Mastercard. FPA ersätter en del av mottagningskostnaderna samt 

undersöknings- och vårdkostnaderna. Hos oss finns blanketter för att ansöka om 

FPA-ersättning enligt FPA:s anvisningar. Vi har FPA:s direktdebiteringssystem 

så att ersättningssumman kan dras av genast vid kassan. 



 

17. Kristinestads växel 

Vardagar kl. 8.00 - 16.00 tfn. 06-221 8411 

 

18. Laboratoriet  

Till laboratoriet kommer man endast genom tidsbeställning. Tiden kan 

beställas mån. – fre. kl. 7.00 - 15.00 på tfn. 06-213 1626 eller via internet på 

adressen: www.nettilab.fi Bottenhavets laboratorium. 

19.Läkarmottagning     

Vi erbjuder våra kunder läkar- och sjukskötartjänster inom primärvård. 

Tidsbeställning                    

Tid till icke-brådskande läkar- och sjukskötarmottagningar kan 

reserveras vardagar kl. 12.00 -15.00 tfn. (06) 2218 630. 
  

20. Jour 

 
På läkarens och sjukskötarens mottagning sköts akuta sjukdomsfall och olycksfall. 

Ring till 

vårdbedömningen tfn. (06) 2218 600 

 

Måndag     kl. 8.00 - 20.00 

Tisdag - Torsdag    kl. 8.00 - 16.00 

Fredag     kl. 8.00 - 20.00 

Lördag     kl. 9.00 - 20.00 

Söndag och söckenhelger  kl. 9.00 - 16.00 

 

Vid övriga tider ring Samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering. Vid 

oklara fall ring samjourens rådgivningstelefon tfn (06) 213 1001. 
 

Vid akuta fall ring nödnummer 112                                                                                                       

Anmälning till mottagningarna 

Anmäl dig vid info-punkten i huvudaulan vardagar kl. 8.00 - 16.00. 

 

Avbokning av mottagningstid 

Om du inte kan komma till mottagningen vid avtalad tid, ska 

 tiden avbokas senast föregående dag. För uteblivet besök 

som inte avbokats debiteras 51,40 €. 
 

 

http://www.nettilab.fi/


 

Förnyande av recept   

    

Du kan via www.minakantasidor.fi förnya dina ordinerade 

mediciner. Ditt recept kan även förnyas i samband med 

mottagning, på apoteket eller lämna förnyelsebegäran 

per telefon kl. 12-15 tfn. (06) 2218 630. Förnyelsebegäran behandlas inom 8 dagar, 

så lämna in den i god tid före medicinen tar slut.  

Meddelande om receptförnyelse sänds till dig per textmeddelande om vi har din te-

lefonnummer och har fått lov att sända textmeddelande till dig. Genom att logga in 

på Mina Kanta-sidor på www.kanta.fi  kan du kontrollera att receptet förnyats. Du 

kan också fråga hälsovården eller apoteket. 
 
 

21. Behövliga kontaktuppgifter 

 

Undersökningsresultat 

 

Laboratorie- och röntgensvar fås per telefon vardagar kl. 12.00 – 15.00, tfn. (06) 

2218 630. 

Du behöver inte ringa om provsvaren i förväg om du har reserverat tid till skötar- 

eller läkarmottagningen.Du kan även kontrollera svaren via Mina kantasidor på 

www.kanta.fi 

 

Jourhavande sjukskötare 

Jourhavande sjukskötare kan sköta vuxna patienter med övre luftvägsinfektion, 

öronvärk, ont i halsen, bihåleinflammation, urinvägsinfektion (kvinnor) eller små 

sår. Sjukskötaren kan bedöma arbetsförmågan och vid behov skriva korta sjukledi-

gheter. 
 

 Tidsbeställning till jourhavande sjukskötare görs via vårdbedömningen tfn. 

(06) 2218 600. 
 

Sjukskötarmottagning  (f.d. rådgivningens morgonmottagning) 

- Stygnborttagning 

- Öronspolning 

- Injektioner (injektioner för cancerbehandling via cancerskötaren) 

- Samt övriga åtgärder som utförs av sjukskötare 

Tidsbeställning till sjukskötarmottagning görs 

 vardagar kl. 12 - 15  tfn. (06) 2218 630. 

Vacciner ges på rådgivningen, tidsbeställning 

 vardagar kl. 8:30 - 9:30 tfn. (06) 2218 480. 
 

 

 

 

 

http://www.kanta.fi/sv/web/guest/mina-kanta-sidor
http://www.kanta.fi/


 

Astmaskötarens mottagning   

Astmaskötaren har mottagning vid läkarmottagningen. 

Tidsbeställning vardagar kl. 12.00 – 15.00 tfn.(06) 221 8630. 

 

På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och copd-patienter. Även 

patienter med misstänkt astma eller copd kan själva beställa tid eller bli hänvisade 

av läkare till mottagningen för utredning. Patienten kan också själv kontakta 

astmaskötaren. 
 

Astmaskötaren handhar Pef-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning 

av medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i 

rehabilitering. 

Andningsförbundets hemsidor http://www.hengitysliitto.fi/sv/andningssjukdomar/ 

 

 Diabetesskötarens mottagning  

På diabetesmottagningen sker regelbunden uppföljning av diabetikernas hälsotills-

tånd. Vården består i huvudsak av livsstilsrådgivning vilket innefattar kost-, mo-

tion-, viktkontroll- samt medicineringsråd. Vården baserar sig på DEHKO:s land-

somfattande program (program för prevention och bättre vård av diabetes). 

Diabetesskötaren har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

Tidsbeställning vardagar kl. 12-15 tfn. (06) 2218 630 

På diabetesskötarens mottagning sköts i huvudsak typ II-diabetiker. Diabetessköta-

ren ger vid behov blodsockermätare och undervisning i hur dessa används. Kunden 

får kostnadsfritt teststickor för blodsockermätning, nålar och andra vårdtillbehör. 

Utdelning av dessa sker via centrallagret. 

Ögonbottenfotografering 

Diabetiket kallas regelbundet till ögonbottenfotografering enligt 

läkarordination.Diabetesförbundets telefonrådgivning 0600 94454 www.diabetes.fi 

Sårvård 

Vård och uppföljning av kroniska sår i samarbete med läkare. 

Ta kontakt via växeln tfn. (06) 2218 411 (växel). 

Holterundersökningar           

Sömnapnéundersökning och långtidsregistrering av blodtryck och EKG görs med 

ordination av läkare. 
 

 

 

 

 

 

http://www.hengitysliitto.fi/sv/andningssjukdomar/
http://www.diabetes.fi/


 

Fotvårdarens mottagning 

 

Fotvårdaren hör till diabetesgruppen. För att få fotvård behövs 

rekommendation av läkare. 
 

Fotvårdaren har mottagning 1-2 dagar/vecka. Besöksavgift 12,10 €. 

Ta kontakt via växeln tfn. (06) 2218 411 (växel). 

Fotvårdaren ger handledning och råd för egenvård av fötterna. 

 

Fotvårdaren sköter: 

- förhårdnader, vårtor 

- nagelproblem: tjocka naglar, förtjockade krökta naglar 

- rätar ut naglar med remsa 

- lätt ortos 

- svampprov 

 

Marevan-vård (INR-uppföljning) 

 

Tas INR- blodprov på läkarmottagningen. 

Marevandoseringen ordineras genast. 
 

 

Ifall läkare måste konsulteras angående INR svaret meddelas 

doseringen senare på dagen per telefon. För besöket reserveras 10 minuter. 

Provet tas från fingret. Ett tillförlitligt prov fås om händerna är varma. 

 

Anmäl er vid infopunkten. 

Passar ej utsatt tid ring 06-221 8630 vardagar kl. 12.00 – 15.00 och ändra tiden. 

Reumapatienternas ansvarsskötare 

Skötaren ordnar vården och uppföljning av reumapatienter enligt anvisningar från 

specialsjukvården. Kontakt per tfn. 06-221 8411 (vaihde).   

www.reumaliitto.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reumaliitto.fi/


 

Hjärtskötarens mottagning   

Hjärtskötaren fungerar som kontaktperson mellan specialsjukvården och 

primärhälsovården. 

 

Hjärtskötaren handleder och stöder patientens egenvård och deltar i uppgörandet 

av vårdplan och utvärdering av vårdmålen tillsammans med patienten och 

vårdande läkare. 

 

Till hjärtskötarens uppgift hör också uppföljning av blodtryckspatienter (i god 

vårdbalans) enligt uppgjord vårdplan. 
 

Kontakt via växeln (06) 2218 411. 

www.sydanliitto.fi 
 
 
 
 

 

 

Cancerpatienternas ansvarsskötare 

Skötaren ordnar cancerpatienternas eftervård enligt anvisningar från 

specialsjukvården. 

Ta kontakt måndagar kl. 14.00 – 16.00 via växeln tfn. (06) 2218 411. Du kan också 

lämna ringbud. 

www.cancer.fi/pohjanmaan-syopayhdistys 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sydanliitto.fi/
http://www.cancer.fi/pohjanmaan-syopayhdistys


 

22. Patientombudsmannen 

 

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) skall en 

patientombudsman utses vid alla verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård. 

 

Patientombudsmannen har till uppgift att: 

-ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av nämnda lag 

-ge råd och vid behov bistå i frågor som gäller patientens rättigheter 

-informera om patientens rättigheter 

-arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda 

 
 

Patientombudsmannen kan kontaktas vid ärenden som gäller: 

- tillgång till vård eller intagning för vård 

- problem gällande information 

- korrigering av uppgifter i patientens journal 

- misstanke om patient- eller läkemedelsskada 

- kontroll av registeruppgifter 

- datasekretess 

- missnöje med vård eller bemötande                                             

 

I fall patienten är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att 

diskutera ärendet med läkare eller vårdare på vårdenheten. Ifall ärendet inte går att 

reda ut har man möjlighet att kontakta patientombudsmannen. 
 

Patientombudsmannen nås genom att lämna ringbud till telefonväxeln vid vård- och 

omsorgscentralen i Kristinestad. Patientombudsmannen tar kontakt snarast möjligt. 

 

Patientombudsmannens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria. 

 

Se lagen om patientens ställning och rättigheter www.finlex.fi 

 

Kontaktuppgifter: 

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad                                  

Patientombudsman Tfn. (06) 2218 411 (växel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/


 

23. Pensionärsföreningar 

I Kristinestad finns följande aktiva pensionärsföreningar 

 
Eläkeliitto, Karijoen-Kristiinan yhdistys 

Mirja Peräsaari ordf.   tfn. 040 5778560 

 
Lappfjärds pensionärsklubb 

Britt-Marie Teir, ordf.   tfn. 040 7090935 

 
PIKT (Pensionärsföreningen I Kristinestad och Tjöck) 

Göran Uppstu, ordf.   tfn. 050 588 7378 

 

Kaskisten eläkkeensaajat (entin.Suupohjan Eläkkeensaajat) 

Tuulikki Iivanainen, ordf.  Tfn. 045 2679113 
 
 
 

24. Privat serviceboende 
 

  

 

 

De Gamlas Hem (DGH) 
 

Strandgatan 77, 64100 Kristinestad 

 Fax. 06-221 1030 

 

Kontakt och tilläggsuppgifter 

Föreståndare tfn. 0400- 320 811 

Köket tfn. 040-864 9729 

Personal tfn. 040-741 9060 

  

De Gamlas Hems serviceboende ligger på ett idylliskt ställe, nära stadens centrum. 

Från servicehuset har man utsikt över Badhusparken och Stadsfjärden.      

 

Servicehuset består av en ny huvudbyggnad som erbjuder effektiverat 

serviceboende och av fyra grundrenoverade hus som klassificeras som 

serviceenheter. 

Ett effektiverat serviceboende har personal dygnet runt. Serviceenheten hör till den 

öppna vården och man betalar dels hyra för sitt boende, dels avgifter för de vård- 

och omsorgstjänster hon/han är i behov av (omsorgs- och stödvårdstjänster). 

 



 

Huvudbyggnaden består av 11 lägenheter (34,5m²) och är avsedda för en person 

samt en två-personers bostad (46 m²). I de fyra grundrenoverade husen finns totalt 

nio lägenheter av olika storlek. I den övre våningen i ett av husen finns dessutom 

tre små lägenheter, som hyrs ut på fria marknaden. I huvudbyggnaden finns kök, 

matsalen, bastu och tvättstuga. 

 

Klienten betalar hyra för bostaden. Klienten ska vara i behov av serviceboende. 

Klienterna har eget rum med kokmöjligheter och eget badrum. Till sitt förfogande 

har klienten gemensam matsal, tvättstuga och bastu. De boende kan själva använda 

husets tvättstuga eller välja boendets klädvårdsservice. 

 

Tjänster 

Hemmet erbjuder individuell omsorg och vård i en hemtrevlig och trygg miljö av 

yrkeskunnig personal. Vi sätter stor vikt vid klientens trivsel och upprätthållandet 

av en god livskvalitet. Samarbetet med anhöriga är viktigt för att vi ska kunna ge en 

personlig och individuell vård. För varje boende uppgörs en egen vård- och 

serviceplan som uppdateras minst en gång per år. Hemmets läkarservice ombesörjs 

på distans av ett privat läkarbolag, Doctagon. 

 

De boende får hjälp med vardagliga rutiner på ett rehabiliterande sätt. Vi 

upprätthåller och utvecklar den boendes funktionsförmåga. Vi stöder 

initiativförmågan och betonar den egna aktiviteten. Husets bastu används av de 

boende enligt avtal. Vid behov ger personalen assistans. Det är också möjligt att 

köpa fysioterapi, fotvård och frisörtjänster. 

 

Vår egen husmor står för matbespisningen. Maten är god och den tillreds i hemmets 

kök. På detta sätt garanteras att de boende får hälsosam, smaklig och varm mat. Vi 

tillreder även specialdieter enligt behov. 

Personalen hjälper vid behov även till med att uträtta ärenden utanför huset, t.ex 

med besök hos ögon- eller tandläkare. 



 

 

 

 

 

Vårdhemmet Esperi Ulrika 

Enhetschef : tfn. 050 4300 849                                         

Köpmansgatan 10  

64100 Kristinestad 

Esperi har öppnat ett nytt vårdhem för äldre och minnessjuka i Kristinestad i slutet 

av 2016. Vårdhemmet erbjuder ett hem för 30 äldre som behöver vård och omsorg 

dygnet runt. 

 

Gemensam vardag 

Verksamheten grundar sig på ett rehabiliterande och engagerande arbetssätt. Målet 

är att invånaren så länge som möjligt ska bevara och uppehålla sina krafter och 

funktionsförmåga. 

Trivsamt hem 

Varje invånare har ett eget stort rum med handikappanpassad toalett och badrum 

samt tillgång till gemensamma, trivsamma utrymmen för måltider och samvaro och 

en trygg gård. Alla utrymmen har planerats för att vara hemtrevliga och trygga och 

motsvara äldres behov. Det är roligt att göra lugna promenader i den fina 

omgivningen i det lugna området.   
 

 

I boendeservicen ingår: 

• handledning och stöd dygnet runt 

• näringsrika måltider 

• fungerande stödtjänster (klädvård, städning och trygghetstjänster) 

• mångsidig hobbyverksamhet 
 

tel:050%204300%20849


 

 
 

Servicehemmet Kristina (Attendo) 

Lappfjärdsvägen 8 

64100 Kristinestad   

Avdelningen:tfn. 044 7800 468 

Fax 06-221 8275 
 

Ansvarig ledare tfn. 0400 610 896 

 

Servicehemmet har 13 boendeplatser. 

 

Servicehemmet Kristina erbjuder dygnet runt boende- och rehabiliteringstjänster 

för personer med mental-missbrukar problem samt lindrigt utvecklingshämmade 

personer. Till oss kan man också komma på en intervallplats. Det hemlika boendet 

är ämnat för personer som inte klarar av ett självständigt boende hemma men som 

ännu inte behöver anstaltvård. 

 

Servicehemmets utrymmen hyrs av Kristinestads stad 

och finns i Bottenhavets sjukhus. Utrymmena är reno- 

verade i slutet av år 2005 och de är trivsamma och hem- 

lika, såväl allmänna utrymmen som boendenas egna rum. 

Boendena har även möjlighet att själva inreda sina rum. 

Servicehemmet finns vid ett naturskönt område på 

gångavstånd från stadens centrum.   

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetens målsättning är att genom rehabiliterande arbetssätt hjälpa den 

boende att klara av sina vardagssysslor. Verksamheten grundar sig på kroppslig, 

själslig och andlig rehabilitering. Vi anser att individualitet, trygghet och kvalitet är 

viktigt för servicehelheten. Tillsammans med den boende, anhöriga, kommunens 

social- och hälsovård, specialsjukvården och den egna läkaren samt 

servicehemmets personal uppgörs individuella rehabiliteringsplaner för varje 

boende. Rehabiliteringsplanen uppdateras med 3-6 månaders mellanrum. 

 

Servicehemmet har klara vecko- och dagsprogram som ger trygghet i vardagen. 

Även utflykter, besök och fester ger omväxling för den boende 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

Servicehemmet Toves Stuga 
 

 
 

Bladskavägen 35 B  

64260 Kaskö 

Avdelningen:tfn. 044-780 0475 

Ansvarig ledare tfn. 044 780 0489 

 

Servicehemmet Toves Stuga i Kaskö har 13 

boendeplatser. Servicehemmet/demenshemmet 

erbjuder boende och rehabiliteringstjänster för personer som lider av 

demenssjukdomar. Vi bjuder också intervallplatser. Det hemlika boendet är tänkt 

för personer som inte klarar av ett självständigt boende hemma men som ännu inte 

behöver anstaltvård. 

 

Servicehemmet är ett nybygge som blev startklart i juni 2009. Servicehemmet 

öppnades 1.6.2009. I servicehemmet finns också ett två personers rum. Alla rum 

har egen toalett/eget badrum. Varje klient får ett eget egenvårdarpar som känner till 

boendens livshistoria och också ser till klientens individuella behov. Utrymmena är 

hemlika och trivsamma, såväl allmänna utrymmen som boendenas egna rum. 

Boendena har även möjlighet att inreda sina egna rum. 

 

25.Rehabiliteringsavdelningen 

 
Adress: Lappfjärdsvägen 8 

64100 Kristinestad 

Tfn: (06) 221 8531 

fax: (06) 221 8536 

 

Avdelningsskötare:tfn: (06) 2218530 

 

Patienternas anhöriga och vänner är välkomna till avdelningen. Besökstiden är 

mellan kl. 12- 19 eller enl. överenskommelse. På avdelningen finns 18 

patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, 

observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård. I vårdarbetet 

ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede. 

Läkaren rondar varje vardagsmorgon.                            



 

Fysioterapeuten är på avdelningen varje vardagsmorgon. 

Behovet av fysioterapi bedöms av avdelningens 

läkare; terapin ingår i vårddygnsavgiften. 

Vid behov görs hembesök för bedömning av 

 hjälpmedelsbehov 

och hur klienten klarar sig hemma.      

 

Avdelningen fungerar enligt rehabiliterande arbetssätt 

som samtidigt stöder patienten till självständighet och 

styrker patientens egna resurser. 

 

Patientens anhöriga är alltid välkomna med i planeringen och förverkligandet av 

vården i samråd med avdelningen. Vi anser att en uppbyggande och korrigerande 

respons är en viktig del av vårdarbetets utveckling. 

Rehabiliteringsverksamheten sker i förnyade och tidsenliga utrymmen, där 

vårdmiljön är planerad att stöda samt bevara patientens egna resurser. 

 

26. Hemrehabilitering tfn. 0400-861 665 

Hemrehabiliteringen inleddes för att stöda hemmaboende äldres funktionsförmåga. 

Den kan initieras av hemvården, rehabiliteringsavdelningen, fysioterapin eller 

läkarmottagningen. Anhöriga kan också kontakta fysioterapin direkt. I 

hemrehabiliteringen ingår kartläggning av funktionsförmågan och 

hjälpmedelsbehovet samt rehabilitering enligt behovsprövning. Hemrehabilitering 

sker i samarbete med hemvårdspersonal samt anhöriga. Tester som objektivt mäter 

funktionsförmågan görs vid behov. 
 

27. Rådgivning 

 

Tidsbeställning och telefontid: 

Kristinestads rådgivning Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, 

tfn. (06)221 8480  mån. – fre. kl. 8.30 - 9.30. 

 

Sideby rådgivning Långviksvägen 16, 64490 Sideby 

Tidsbeställning via Krs rådgivning mån.-fre. kl. 8.30 – 9.30, tfn. (06) 221 8480 

 

Hälsovårdarens tidsbeställda mottagning på rådgivningen är öppen för alla 

kommuninvånare. 

 

Rådgivningen erbjuder till exempel följande tjänster: 

-Seniorrådgivning 

- uppföljning av hälsotillstånd t.ex. blodtrycks-, blodsocker-, hemoglobin- och 

viktkontroller 

- vaccinationer och vaccininformation t:ex inför utlandsresor. 

- hörsel- och syn undersökningar 

 



 

 

Influensavaccinationer 

Målet med influensavaccinationer är att minska spridningen av influensasmitta, 

incidenser av allvarliga sjukdomar och behov av sjukhusvård. Mest nytta av 

vaccinationen har personer vilkas hälsotillstånd kan äventyras om de insjuknar i 

influensa. Influensavaccinet skyddar endast från inluensavirus inga andra virus som 

förorsakar infektioner i övre andningsorganen.  
 

Vaccinationer är avgiftsfria för: 

-          alla som fyllt 65 år 

-          personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom 

 eller vård 

-          gravida kvinnor 

-          alla barn i åldern 6 månader - 6 år. 

-          social- och hälsovårdspersonal samt personal inom 

 läkemedelsförsörjningen 

-          närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa 

-          värnpliktiga som inträder i beväringstjänst 

Vaccinationerna ska ges innan epidemin bryter ut, helst i november och december. 

Om epidemin ännu inte brutit ut kan vaccinationer ges också efter årsskiftet. 
 

Seniorrådgivning 

Målsättningen med seniorrådgivningen är att de äldre kan bo 

hemma längre och att deras funktionsförmåga bibehålls/förbättras. 

Seniorrådgivningen ger information, råd och vägledning i frågor 

som rör åldrande, hälsa och funktionsförmåga. Handledning fås 

kring olika behövliga serviceformer och verksamhetsutbud som 

kommunen och tredje sektorn har. 

Hälsoträff och välfärdsfrämjande hembesök 

Seniorer som fyller 70 år under året får inbjudan till en individuell 

hälsoträff. Alla kommuninvånare som fyller 75 år under året 

erbjuds ett välfärdsfrämjande hembesök. Syftet med hälsoträffen/hembesöket är att 

kartlägga seniorens hälsa, välmående och livssituation samt ge hälsorådgivning.                                                                            

En broschyr om ett friskt åldrande, ett frågeformulär skickas hem med den erbjudna 

tidpunkten. Seniorrådgivningen är frivillig och avgiftsfri. 

Individuell tidsbestämd rådgivning Alla seniorer över 65 år har möjlighet att 

komma till individuell seniorrådgivning. Tid bokas per telefon. 

Tidsbeställning och telefonrådgivning: 

Kristinestads rådgivningsbyrå 



 

måndag-fredag 8.30 - 9.30 

tfn. (06) 2218 480 

 

Sideby rådgivningsbyrå 

Tidsbeställd mottagning onsdagar 

Tidsbeställning via Kristinestads rådgivning 

tfn. (06) 2218 480 mån. – fre. kl. 8.30 - 9.30 

Seniorrådgivare tfn. 0400 754 780, tisd och torsd. kl 8.00 - 8.30 

 

Utdelning av vårdmaterial 

Materialutdelningen sker från centrallagret torsdagar kl. 12.30 - 14.30. 

Man kan också beställa vårdmaterial via telefon 040 359 4082 

måndag, onsdag och fredag kl. 8.00 - 10.00. 

 

Materialet kan hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse. 

För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från 

vårdande instans uppvisas. 

 

28. Röntgen 

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt på tfn. 06-213 2797 till 

Kristinestads enheten. 

29. Serviceboende i kommunal regi 

Pensionärsbostäder 

 

Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy 

Kontaktperson: Tom Heinonen tfn. 040 847 1440 

 
Kristinestad: Koppövägen 41 - 43 
Lägenheternas storlek är 30 -70 m² 

Tjöck: Olmebackvägen 
Lägenheternas storlek är 30 - 56 m² 

Sideby: Långviksvägen 2 
Lägenheternas storlek är 28 - 58 m² 
Skaftung: Västranändsvägen 2 

Lägenheternas storlek är 45 m² 

 
Lappfjärds pensionärshemsförening Lappfjärdsvägen 123 

 Lägenheternas storlek varierar mellan 25 - 50 m² 

 

Ilpo Mäkelä ordförande   tfn. 0400 265095 

Jan Evars, kassör    tfn. 0400 163 290 

Erik Mattfolk, vaktmästare  tfn. 040 7310902 

 

 



 

30. Kristinahemmet 

 

Salavägen 3, 64100 Kristinestad 

tfn. 06 221 6295, gsm 040 544 6415 

köket 040-544 4215 

Avdelninsskötare: tfn. 040 3593257 

Kristinahemmet erbjuder vård och omsorg för åldringar, långtidssjuka och handi-

kappade. Vård och omsorg ges dygnet runt, personalen är tillgänglig 24/7 på en-

heten.I vården betonas individualitet, självbestämmanderätt och ett rehabiliterande 

arbetssätt.  
 

Kristinahemmets nybyggnad har färdigställts i maj -18, och andra skedet av renove-

ringen väntas vara färdigt vid årets slut. Kristinahemmet har nu 49 vårdplatser. I 

nybyggnaden finns det nu 37 platser och på vår demensenhet finns det 12 plat-

ser.  Enheten är indelad i tre avdelningar, Meri, Kotka och Otto. Varje enhet har en 

egen mat- och dag sal, samt egen uteterass.  Rummen i nybyggnaden är 1 personers 

rum med egen toalett, endast två rum är till för två personer. Detta möjliggör att par 

kan bo tillsammans om de så önskar. 

 

Avgiften för servicebostäderna består av fyra olika delar; hyra, serviceavgift, medi-

ciner och måltider. FPA beviljar bostads- och vårdbidrag åt serviceinvånarna. Hy-

ran betalas till fullt belopp oberoende av om invånaren har varit på plats eller inte, 

men både service- och måltidsavgifterna betalas enbart enligt antalet närvarodagar. 

Servicebostad beviljas i SAS-gruppen. Ansökningar sändes till servicekoordinator 

(tel. 040-5458092).  

 

 
 

 

31. Åldersro servicecenter 

Åldersro servicecenter  

Lappfjärdsvägen 1216, 64300 Lappfjärd 

Avdelningsskötare: tfn. 040 159 0504 

Avdelningen: tfn. 040 8483980 

Köket 040-560 3912 

Åldersro servicecenter är en boendeserviceenhet inom åldringsvården, som ger 

effektiverad boendeservice åt kommuninvånarna. Vården och omvårdnaden på 

Åldersro fås dygnet runt. 

Åldersro servicebostäder är en helhet på 27 bostäder, som består av fem separata 

radhusettor, två intervallplatser för kortvarig anstaltvård samt 22 servicebostäder i 

huvudbyggnaden. 



 

Bostäderna i huvudbyggnaden är en och två personers rum. I rummen finns 

ändamånsenliga WC- och tvättutrymmen. För invånarna finns på varje avdelning 

ett dagrum och en för hela huset gemensam stor matsal samt bastuavdelning. 

 

Avgiften för servicebostäderna består av fyra olika delar; hyra, 

serviceavgift, mediciner och måltider.FPA beviljar bostads- och 

vårdbidrag åt serviceinvånarna.Hyran betalas till fullt belopp 

oberoende av om invånaren har varit på plats eller inte, men både 

service- och måltidsavgifterna betalas enbart enligt antalet närvarodagar. 

En stadigvarande servicebostad beviljas i SAS-gruppen. 

Ansökningar sändes till servicekoordinator. 

 

32. Socialservice 

Socialarbete 

 

Med socialarbete avses enligt socialvårdslagen 15 § arbete som stödjer förändring 

och som syftar till att tilsammans med individen,familjen och gemenskapen lindra 

svårigheter i en livssituation,stärka individens och familjens egna 

handlingsmöjligheter,öka deras delaktighet och främja gemenskapens sociala 

integration.Målet är att förebygga marginalisering,finna lösningar på sociala 

bekymmer och på det sättet bevara och främja invånarnas individuella sociala 

trygghet. 

Socialarbetet riktar sig antingen till enskilda individer eller till hela familjen. 

Tjänsterna inom socialarbetet kan användas 

- då du behöver information om tjänster och förmåner 

- vid konfliktsituationer i familjelivet 

- då den ekonomiska situationen har hamnat i en återvändsgränd 

- då du behöver hjälp med missbruksproblem och vid mental ohälsa. 

- då du behöver rådgivning vid funktionsnedsättning. 

 

Tidsbeställning per telefon kl. 9.30 – 10.30 via stadens växel tel. 06-221 6200, 

fråga efter socialarbetare. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Socialtjänster för vuxna. 

Utkomststöd                                                    

Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd inom social vården som beviljas i sista 

hand.Syftet med utkomststöd är att trygga minst den oundgängliga utkomst som en 

person och familj behöver för ett människovärdigt liv samt att främja möjligheterna 

att klara sig på egen hand. 

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin 

utkomst genom förvärvsarbete eller egna tillgångar,eller med hjälp av andra 

förmåner eller på annat sätt. 

Utkomststödet består av en grundläggande utkomststöd,kompletterande 

utkomststöd och förebyggande utkomststöd. 

 

Från början av år 2017 ansöks grundläggande utkomststödet hos 

Folkpensionsanstalten.FPA avgör om klienten har rätt till grundläggande 

utkomststöd.kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd. 

För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd bör beslut 

om grundläggande utkomststöd ha gjorts av FPA. 

Tidsbeställning per telefon vardagar kl. 9.30 – 10.30 

via stadens växel tel. 06-2216200, fråga efter socialarbetare. 

 
 

Rusvård 

Som socialservice erbjuds invånarna service i enlighet med lagen om 

missbrukarvård. 

Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av rusmedel, 

därmed förknippade sociala olägenheter och men för hälsan samt att främja 

missbrukarens och honom närstående personers funktionsförmåga och säkerhet. 

 

Missbrukarvårdens öppenvård sköts till största delen via missbrukskoordinatorerna 

som arbetar inom Kust-Österbottens samkommun för social och 

primärhälsovård,K5. Missbrukarkoordinatorer har mottagningar inom 

missbrukarvården i varje medlemskommun.Missbrukarkordinatorerna  erbjuder 

information, rådgivning,stöd och terapi inom öppna 

vården.Missbrukarkoordinatorerna hjälper med avbrytning och avgiftning samt att 

söka sig till rehabilitering och stödboende och handhar även den eftervård som 

ordnas inom öppna vården. 

 

Tidsbeställning till missbrukarkoordinatorerna vid Psykosociala enhetens växel: 

tfn:06 2241831 

 

Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av Vasa stads A-klinik och 

akutstation.Servicen omfattar även dem som är i behov av akut missbrukarvård. 



 

Om tjänsterna inom den öppna vården inte är tillräckliga eller ändamålsenliga kan 

också rehabilitering på institution komma på fråga.För missbrukarvård på 

institutions krävs betalningsförbindelse från kommunen. 

 

Missbrukarkoordinatorerna,socialbyrån och hälsovårdscentralen ger närmare 

information om rusvård tfn. 06-221 6200. 

 

 

33. Socialombudsman 

Enligt 24§ i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall 

varje kommun ha en socialombudsman,som har till uppgift att hjälpa socialvårdens 

klienter i frågor som rör deras rättigheter. 

 

Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en 

rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda 

lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken 

myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall 

söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i 

praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.Den som 

upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården kan 

vända sig till socialombudsmannen.Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria. 

 

 

Socialombudsman Katarina Norrgård(finns i Vasa) e-post 

katarina.norrgard@vasa.fi 

Är anträffbar mån. – fre. kl. 8.00 - 14.00, tfn 040 507 9303 

 

Postadress: Vasa stad/ Socialombudsman 

PB 241, 

65101 Vasa 

 

Besöksadress: 

Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Socialjour 

mailto:katarina.norrgard@vasa.fi


 

 

Kommunen måste enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice 

garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i 

nöd- och krissituationer under dygnets alla timmar. 

Under tjänstetid svarar Kristinestads kommun för organiseringen av den 

brådskande socialservicen.Under vardagar och normal arbetstid sköts akuta ärenden 

av kommunens egna socialarbetare. 

Kontakt via stadens växel tfn.06-2216200,fråga efter socialarbetare. 

 

Vid brådskande socialservice utanför arbetstid kl. 16.00 - 08.00 och vid helger kan 

man kontakta socialjouren i Österbotten, tfn 06-3252347 eller 112 
 

34. Stödtjänster 

Matservice ebjuds äldre som behöver stöd med sin kost. Måltiderna 

tillreds på Kristinahemmet, Åldersro servicecentral och skolor. 

Matservice kan också köpas av lokala serviceproducenter.                                                                                                                     

Vid behov kan måltiderna transporteras hem tre dagar i veckan. 

 

Dusch- och bastutjänster erbjuds i Kristinahemmet och Åldersro servicecenter. 

Tilläggsuppgifter fås från hemvården,tfn:040-5458092, Kristinahemmet tfn:06-

221 6295  el 0405446415  och Åldersro servicecenter tfn: 040-8483980 

 
Städservice                        

erbjuds krigsinvalider, i övrigt hänvisas till privata städfirmor   

Mera information fås från hemvården 

 
 

Trygghetstelefon                                                                        

erbjuds äldre eller funktionshindrade som behöver trygghet 

i hemmet.Trygghetstelefonen kan beställas från hemvården till ett 

pris på 23 euro per månad.                                                                                     
 

Servicetrafik på södra områden i Kristinestad 

Servicetrafiken är avsedd för all som behöver kollektivtrafik för att använda service 

som inte finns att fås där man bor. I princip har rutterna fastställts på förhand men 

vid behov kan de skräddarsys.   

 

 

 

 



 

Servicetrafikbussen trafikerar enligt följande, avfärd: 

Måndag (ska reserveras på fredag, tfn 044-7960 800) 

Sideby 9.15 

Skaftung kl. 9.25 

Härkmeri kl. 9.30 

Lappfjärd kl. 9.45 

Kristinestad kl. 10.00 

Onsdag (ska reserveras på tisdag, tfn 044-7960 800)  

Kallträsk kl. 9.00 

Ömossa kl. 9.15 

Uttermossa kl. 9.30 

Lappfjärd kl. 9.45 

Kristinestad kl. 10.00 

Torsdag (ska reserveras på Onsdagen,tfn 044-7960800) 

Kallträsk kl. 8.55 

Sideby kl. 9.15 

Skaftung kl. 9.25 

Härkmeri kl. 9.30 

Lappfjärd kl. 9.45 

Kristinestad kl. 10.00  

Retur från Kristinestad varje dag kl. 11.45 

Priset enligt vanlig busstaxa,pensionärsrabatt fås från 25 km början. 

 
Om du har frågor om servicetrafik kan du ringa bokningsnumret 

044-7960 800. Servicetrafiken sköts av Ingsva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

35. Suomen Terveystalo 

Adress 

Rådhusgatan 1 B 2 

64100 Kristinestad  

Öppettider 

Mån. – tors. kl. 8.00 - 16.00 och fre. kl. 8.00 -

14.00.                                                                               

Stängt under veckoslut och sökenhelger. 

Kundbetjäning och tidsbeställning 

tfn,030 6000 betjänar 24/7 

Faxnummer 

06 2242700 

Väganvisning:I POP-huset invid torget 

(övre torget) adress Rådhusgatan, 1 B 2, 

andra våningen. 

36. Tandvård 

Att söka sig till tandvården 

Tiderna för tidbeställning till tandvården är angivna nedan 

för de olika verksamhetspunkterna i Kristinestad och Lappfjärd. 

Alla patienter kan om de så önskar bli kallade till kontroll. Tidpunkten för 

kontroll bestäms efter varje vårdperiod, vårdbehovet bedöms individuellt. 
 

 

Tandläkarmottagningarnas öppethållningstider: 

 

Tandläkarmottagningen i Kristinestad 

Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad 

Öppet mån.-tors. kl. 7.00 - 15.00, fre. kl. 7.00 - 13.00 

- tidsbeställning kl. 8.00 - 10.00 tfn 06-221 8430 

 

Tandläkarmottagningen i Lappfjärd 

Hemvägen 2, Lappfjärd 

Öppet mån.-tors. kl. 7.30 - 15.00, fredagar ingen mottagning 

- tidsbeställning kl. 8.00 - 10.00 tfn 06-222 1021 

 

Samtal till Lappfjärds mottagning överförs inte automatiskt till Kristinestads 

tandvårdsmottagning, ring direkt till Kristinestads tandvårds telefonnummer 

om du inte får svar inom rimlig tid vid Lappfjärds mottagning. 

 

https://www.terveystalo.com/fi/Toimipaikat/Terveystalo-Kristiinankaupunki/
https://www.terveystalo.com/fi/Toimipaikat/Terveystalo-Kristiinankaupunki/
https://www.terveystalo.com/fi/Toimipaikat/Terveystalo-Kristiinankaupunki/


 

Jourtider för tandvården 

  

Vardagsjour 

Tandvårdsjourtiden i Kristinestad utan tidsbokning mån., tis., tors.,fre. kl. 8.00 – 

9.00 (anmälning senast kl. 9.00) och i Lappfjärd ons. kl. 12.00 – 13.00 (anmälning 

senast kl. 12.00). 

 

Jour under söckenhelger och veckoslut 

Veckosluts- och söckenhelgsjour finns i samjourens utrymmen i Vasa 

centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2-4) kl. 10.00 – 12.00 utan tidsbokning. 

Patienterna vårdas i den ordning de anländer. Då man kommer till 

jourmottagningen skall man fylla i en förhandsblankett som ges till den 

jourhavande tandläkaren. 

 

Kvällsjour 

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar patientens hälsa och 

vården inte kan vänta till följande dag. 

Kvällsjour i Seinäjoki vardagskvällar kl. 16.00 – 21.00, veckoslutskvällar och 

söckenhelger kl. 14.30 - 21.00. 

Kontakt till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i 

telefon och ringer vid behov till tandläkare. 

 

Nattjour 

Nattjour kl. 21.00 – 8.00 vid Åbo universitetscentralsjukhus. För bedömning av 

vårdbehov kontakta Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800. 

Grundvård 

Grundvård ges åt alla. I grundvården ingår bla. granskning, behandling sjukdomar i 

tandköttet, lagning av tänder, utdragning och rotbehandling. 

 

Specialbehandling 

Som specialbehandling erbjuds tandreglering. Hälsovårdscentralen i Kristinestad 

besöks en gång per månad av en specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt 

patienter i behov av tandreglering. 

 

Avgifter som uppbärs inom tandvården 

För undersökning och vård av mun och tänder vid hälsovårdscentralen uppbärs av 

personer över 18 år 13,30 euro per besök i besöksavgift. För vård som ges av 

specialtandläkare uppbärs i besöksavgift 19,40 euro per besök. Besöksavgift hos 

munhygienist 10,30 euro. 

Förutom besökavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder 

enligt förordningen. För en bokad tid som inte används och inte avbokats 

faktureras 51,40 euro för personer som fyllt 15 år. 

 
 

 

 



 

37. Taxi 

 

Taxiresor som ersätts av FPA ska beställas 

från numret: tfn, 0800 99000 

 

 

I Kristinestad finns följande taxiföretagare: 

Taxistationen:   06-221 1444 

Häggqvist, Peter    0400-664 099, 040-516 4110 

Palmberg, Per   0400-664 390, 040-705 8650 

Ulfves, Alpo   040-036 6730 

Yli-Venna Arto    040-036 5430 

Niemelä Veli-Matti  040-823 1738 

Niemelä Pirjo   040-124 1444 

Dagsmark: 

Bergqvist, Kenneth   040-526 9780 

Perus-Lappfjärd: 

Rosenstedt Gun-Maj  045-605 2430 

Sideby: 

Storsjö, Kenneth    0400-263 410 

Skaftung: 

Nevala, Pirjo   040-507 4049, 040-507 0149 

Ömossa: 

Nortunen Tiina   040-023 0514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38. Veteranförmåner; några veteranförmåner 

Rehabilitering 

- Anstaltsrehabilitering 

- Dagrehabilitering 

- Öppenvård   

- Möjlighet att dela rehabilitering med maka 

- Söks från kommunens vård- och omsorgsbyrå   
 

Tandvård 

- Gratis undersökning och förbyggande vård 

- I samband med anskaffning av protes ersätts tandläkarens eller 

tandteknikerns arbete delvis. 

 

Rätt till hushållsavdrag 

- Gäller arbete som görs i veteranens hem 

- Även utearbeten såsom bl.a. gräsklippning godkänns 

- Skattebyrån gör avdraget från statens inkomstbeskattning 

 

Rådgivning i samband med sanering av bostad 

- Hushåll där det finns en person som fyllt 65 år eller en person med 

funktionsnedsättning kan ansöka om reparationsunderstöd. 

- Inkomsterna påverkar reparationsunderstödet. 

- Info: 029 525 0818 

- korjausavustus.ara@ara.fi 

- Tjänstetid: ti-to  kl 9-15 i juli ti-ons kl 9-15 

Fronttillägg/extra fronttillägg betalas till man/kvinna, med 

- frontamannamärke eller 

- fronttjänstmärke för kvinnor eller 

- fronttecken 

- veterantecken 

 

Veterantillägg 

- Om personen har märke får hen extra fronttillägg samt förhöjt eller högsta 

vårdbidrag för pensionstagare 

- Veterantillägget ät 105,13 € /mån och skattefritt   

 

Rätt till garantipension   
- Om bruttopensionen är mindre än 777,84 €/mån 

 

 

 

 

mailto:korjausavustus.ara@ara.fi


 

39. Vårdgaranti 

I hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010, § 55) finns stadgat om vårdgarantin, d.v.s. 

inom vilken tid patienten bör få vård. Vårdgarantin gäller icke-brådskande vård. 

Vardagar under tjänstetid ska en patient omedelbart (inom 5 minuter) kunna få 

kontakt till vård- och omsorgscentralen. En bedömning av vårdbehovet görs i 

allmänhet vid telefonkontakten av en yrkesutbildad person inom hälso- och 

sjukvården. Ifall en bedömning av vårdbehovet inte kan göras direkt (på 

mottagningen eller per telefon), ska det ske senast inom 3 vardagar från det att 

patienten tog kontakt. Inom primärhälsovården ska icke-brådskande vård ordnas 

inom 3 månader och inom munhälsovården ska vården påbörjas inom 6 månader. I 

tabellen nedan finns information om kösituationen för icke-brådskande vård. 

Uppgifterna uppdateras var 4:e månad. 

 

Telefonkontakt till         genast under tjänstetid, vid kösituation i  

hälsovårdscentralen   samtalsordning.   

Bedömning av vårdbehov  telefonkontakt genast 

Tandläkarens mottagning  4 veckor 

Läkarmottagning    ca 6 veckor 

Laboratorium    följande vardag 

Röntgen     följande vardag 

Sjukskötarens mottagning  genast 

Hälsovårdarens mottagning  följande vardag  

40. Vänverksamhet 

Vänverksamhet ordnas av Vård och Omsorgscentralen samt 

Finlands Röda Kors finskspråkiga avdelning i Kristinestad.   

 

Vänverksamheten baserar sig på att en frivillig vän besöker en 

ensam person som behöver en vän. 

Idén med vänverksamheten är att förena människor och skapa kontakter. Med en 

vän kan man göra något som båda tycker om, till exempel gå på promenad, 

diskutera eller göra något annat trevligt tillsammans.Vännerna utför inte städhjälp 

eller andra vardagssysslor.I stället kan den frivilliga vännen lyssna och fungera som 

ett stöd mot ensamhet och otrygghet. 

De personer som fungerar som vänner har gått en grundkurs i vänverksamhet. 

Verksamheten är konfidentiell och vännen får inte berätta om klientens 

angelägenheter för utomstående. Vänverksamheten utesluter ingen åldersgrupp men 

det är till mest de äldre som vännerna går till. Vänner gör besök till hem och 

äldreboenden. 
Behöver du en vän eller vill du själv vara vän?Ta kontakt:Röda korset, 
 tfn 040-8292582 eller seniorrådgivningen tfn 0400-754780 
 



 

 41. Äldrerådet 

Det kommunala äldrerådet är ett organ för samråd och ömsesidig information 

mellan kommunen och organisationer som företräder pensionärer. Äldrerådet har 

ingen beslutanderätt men underlyder det kommunala regelverket så som 

Kommunallagen och Lagen om förvaltningsförfaranden. 

Våren 2001 fick Kristinestad sitt första Äldreråd. 

 

Uppgifter och stadgar 

1. Befrämjar samarbetet mellan myndigheter, äldre, pensionärs- och andra 

föreningar för äldre i kommunen. 

2. Följer utvecklingen av äldres behov inom kommunen. 

3. Följer med kommunalförvaltningens beslut från äldres synpunkt. 

4. Befrämjar äldres möjligheter att delta i och påverka offentliga beslut inom 

kommunen. 

5. Befrämjar äldres möjligheter att använda sig av samhällets tjänster, t.ex. 

boende, social- och hälsovård, socialskydd, kultur- och fritidstjänster samt 

övriga kommunala tjänster. 

6. Följer utvecklingen av de tjänster, stödformer och övriga förmåner som 

staden producerar för äldre. Informerar i samverkan med förvaltningarna de 

berörda föreningarna om utvecklingen av och tillgången till tjänster och 

stödformer för äldre. 

7. Påverkar planering och uppbyggnad av omgivningen så att offentliga lokaler 

lämpar sig också för dem som på grund av ålder, handikapp eller sjukdom 

har nedsatt funktions- och orienteringsförmåga 

8. Tar initiativ och lägger fram förslag samt ger utlåtanden till stadens 

myndigheter i frågor som gäller äldre. 

9. Informerar om de frågor rådet behandlar. 

10. Gör upp verksamhetsplan och budget samt avger en verksamhetsberättelse. 

11. Besluter om användningen av anslag som beviljats för rådets verksamhet. 

12. Sköter andra sådana uppgifter som hör till äldrerådets verksamhetsområde 

samt uppgifter som stadsstyrelsen ålägger rådet. 

 

 

 

 

 

 



 

42. Ledningsgruppen för serviceområdet för välfärd: 
   

Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör christian.lindedahl(at)krs.fi 

Tom Lövdahl, administrativ biträdande överläkare tom.lovdahl(at)krs.fi 

Anette Hakala, familjeomsorgschef anette.hakala(at)krs.fi 

Riitta Palmberg, t.f. förvaltningschef riitta.palmberg(at)krs.fi 

Elisabeth Sjöberg, chef för vårdarbetet elisabeth.sjoberg(at)krs.fi 

Raija Stedt-Ivars, ledande tandläkare raija.stedt-ivars(at)krs.fi 

Petra Lindfors, peronalens representant petra.lindfors(at)krs.fi 


