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REHABILITERINGS- 
HANDLEDAREN 
INOM DITT SJUKVÅRDSDISTRIKT 
Rehabiliteringshandledarens uppgift är att handleda, 
ge råd och hjälpa dig i din egen rehabiliterings- 
process och i den förändrade livssituationen. 
Handledaren fungerar som en kontaktperson och 
koordinator.

Ingen remiss behövs. Kontakten sköts t.ex. genom 
hembesök/kanslibesök, telefonsamtal och e-post 
eller i samband med poliklinikbesök.

Rehabiliteringshandledaren lånar ut olika hör- 
hjälpmedel beroende på sjukvårdsdistrikt, t.ex.  
kommunikatorer och hjälpmedel för TV. Rehabili-
teringshandledaren hjälper också till att göra 
ansökningar till socialen och FPA.
 
Rehabiliteringshandledarens tjänster är gratis för 
klienten.

SOCIALEN
Har hand om ändringsarbeten i bostaden. Socialen 
beviljar ansökningar angående varseblivnings- 
system som kan t.ex. innehålla brandalarm, dörr- 
klocka, väckarklocka och telefon. 

Socialen beviljar även installation av fasta induk-
tionsslingor. Induktionsslingor, vanligen kallade 
hörslingor eller teleslingor, är hörseltekniska hjälp-
medel som ger tillgänglighet till lokaler för personer 
med en hörselnedsättning. Slingan tar en ljudkälla 
och överför den direkt till en hörapparat utan bak- 
grundsljud och störningar.



Den olägenhet som sjukdomen eller funktions- 
nedsättningen orsakar bedöms vid FPA utifrån 
invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall 
i arbetet och om yrkessjukdomar. 

På FPA:s sidor kan du läsa mera om handikapp- 
bidraget:
www.kela.fi/web/sv/handikappbidrag-for-vuxna 

TOLKTJÄNST 
Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text. 
Under skrivtolkningstillfället skriver tolken ner allt 
som hörs i tolkningssituationen så att kunden kan 
läsa det som text.

Beviljar tolkningstjänst, skrivtolk och teckenspråks- 
tolk. Blankett TU1r, TU10r samt ett utlåtande av en 
sakkunnig inom social- och hälsovården skall  
inkluderas i ansökan.
www.kela.fi/web/sv/blanketter

SAMS 
SAMARBETSFÖRBUNDET KRING 
FUNKTIONSHINDER  
www.samsnet.fi
Erbjuder gratis juridisk rådgivning, vilket innebär att 
man t.ex. kan få hjälp med att fylla i en stödansökan, 
hur man överklagar beslut eller hur ett utlåtande 
skall se ut.

FPA
HÖRHJÄLPMEDEL 
FPA beviljar hörhjälpmedel för studerande och  
personer i arbetslivet. Man kan ansöka om hör- 
hjälpmedel som krävs för att fortsättningsvis kunna 
studera eller arbeta.

Blankett KU103r, ett B-läkarintyg skall bifogas samt 
ett utlåtande av en sakkunnig. 
www.kela.fi/web/sv/blanketter

HANDIKAPPBIDRAG/VÅRDBIDRAG 
Bidraget är enligt FPA för att stödja personer med 
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i deras 
dagliga liv, arbete eller studier. För att få handikapp- 
bidrag skall man ha en funktionsnedsättning som 
läkare konstaterat, som varat minst ett år och som 
förorsakar ett hjälp-eller handledningsbehov för 
personen.

Blankett EV256r samt C-läkarintyg. Handikap-
pbidrag kan sökas av personer över 16 år. 
www.kela.fi/web/sv/blanketter

JURIDISK RÅDGIVNING (SAMS) 
Marica Nordman    
tel 050 443 0576  

Elias Vartio
tel 040 519 6598

Telefontid 
Tisdagar 13:15-15:45 
Torsdagar 9:15-11:45


