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Anmälan inkommit

Uppgifter om personen i fråga

Namn Personbeteckning

Adress Telefonnummer

ogift gift/samboende änkä/änkling frånskild

Innehållet i anmälan:
Beskriv med egna ord

Familjeuppgifter

Personen bor

ensam
tillsammans med någon annan med vem?

De social- och hälsovårdstjänster som används
Personen får följande tjänster

Vad vet man om eventuella riskfaktorer som är förknippade med att servicebehovet bedöms  
i samband med ett hembesök?

Personuppgifter

Civilstånd
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Har personen i fråga underrättats om anmälan?

ja nej vet inte

Underskrifter
Ort/tid

Anmälare

Uppgifter om anmälaren
Namn

Adress

Uppgift

Telefon E-post

Anmälare

Återsändningsadress:

En informationssäker kommunikationskanal: https://www.suomi.fi

Lojo stad / Äldrehjälpen 
Ojamogatan 34 
08100 Lojo



Anmälan om en äldre persons 
servicebehovPL 71 

08101 Lojo

Sivu 3 / 3

Anmälan om en äldre persons servicebehov per telefon 
  
Under tjänstetid Äldrehjälpen mån -tor kl. 9  -14 tfn 044 369 2444 Äldrehjälpen har mottagning även 
utan tidsbokning tisdagar kl. 9 -14 och med tidsbokning på övriga tider. 
  
Utanför tjänstetid ska man ringa nödnumret 112 i frågor som gäller socialjouren.  
  
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och 
hälsovårdstjänster för äldre 980/2012  
  
25 § Anmälan om äldre personers servicebehov  
  
Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården eller någon som är anställd inom socialvården i kommunen eller 
räddningsväsendet i området eller hos nödcentralen eller polisen i sitt uppdrag har fått kännedom om 
en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för 
sin omsorg, hälsa eller säkerhet, ska den anställda oberoende av sekretessbestämmelserna utan 
dröjsmål göra en anmälan om saken till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården.  
Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården göra en 
anmälan till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården, när en äldre person kommer att 
skrivas ut från vård eller behandling på en institution inom hälso- och sjukvården. Anmälan ska göras i 
god tid före utskrivningen. 
  
Andra personer än de som avses i 1 mom. får göra en anmälan oberoende av de 
sekretessbestämmelser som eventuellt gäller dem.  
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Under tjänstetid Äldrehjälpen mån -tor kl. 9  -14 tfn 044 369 2444 Äldrehjälpen har mottagning även utan tidsbokning tisdagar kl. 9 -14 och med tidsbokning på övriga tider.
 
Utanför tjänstetid ska man ringa nödnumret 112 i frågor som gäller socialjouren. 
 
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 
 
25 § Anmälan om äldre personers servicebehov 
 
Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller någon som är anställd inom socialvården i kommunen eller räddningsväsendet i området eller hos nödcentralen eller polisen i sitt uppdrag har fått kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, ska den anställda oberoende av sekretessbestämmelserna utan dröjsmål göra en anmälan om saken till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården. 
Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården göra en anmälan till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården, när en äldre person kommer att skrivas ut från vård eller behandling på en institution inom hälso- och sjukvården. Anmälan ska göras i god tid före utskrivningen.
 
Andra personer än de som avses i 1 mom. får göra en anmälan oberoende av de sekretessbestämmelser som eventuellt gäller dem. 
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