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ungdomar, samt till vuxna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ”Service till barnfamiljer,   
 

  och seniorer.”   
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KÅRKULLA SAMKOMMUN 

Kårkulla samkommun är en ledande producent av social- och välfärds- 
tjänster i Svenskfinland. Samkommunen upprätthålls av samtliga 33 
tvåspråkiga kommuner i Finland. I hela Svenskfinland finns ca 100 verk- 
samhetspunkter och ca 1 000 anställda. Samkommunen ger service till 
ca 1 300 servicetagare och har ett befolkningsunderlag om 250 000 
personer. Kårkulla erbjuder service i hela Svenskfinland, från Karleby i 
norr till Pyttisi öst. 

 
Samkommunens huvudsakliga uppgift är att erbjuda personer med in- 
tellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning 
kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service. Kår- 
kulla samkommun erbjuder service till barnfamiljer, ungdomar, vuxna 
och seniorer. 

 
Samkommunen erbjuder kvalitativa tjänster som beaktar servicetagarnas 
behov och önskemål. Hela verksamheten genomsyras av en 
värdegrund som vilar på en teori om hälsans ursprung (salutogenes) 
och en känsla av sammanhang. Nyckelorden är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. 

 
Serviceutbudet omfattar verksamhet som främjar delaktighet och sys- 
selsättning, temporär- och fortgående boendeservice, samt Expert- och 
utvecklingscentrets specialservice. 

Servicetagarens behov 
och önskemål tas i 
beaktande. 
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HUR FÅR MAN 
SERVICE AV 
KÅRKULLA 
SAMKOMMUN? 
Samkommunens regionala expertteam 
utgör den första kontakten till Kårkulla 
och fungerar som en länk mellan 
servicetagaren, hemkommunen och 
samkommunen. Servicen utformas i 
enlighet med servicetagarens 
individuella behov och hemkommunens 
önskemål. Servicens innehåll definieras 
i specialomsorgsprogram eller 
betalningsförbindelse. Kommunen 
förutsätts meddela samkommunen om 
avslutande av service inom skälig tid. 

Grunder för service 
och beslut 
• Lag angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda (519/1977) med 
uppdatering (381/2016) 

• Socialvårdslag (1301/2014) 

• Lag om service och stöd på grund av 
handikapp (380/1987) 

• Lag om arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte (189/2001) 

• Lag om klientens ställning och rättig- 
heter inom socialvården (812/2000) 

• Dataskyddslag 1050/2018 

• Lag om klienthandlingar inom 
socialvården (254/2015) 

• Lag om elektronisk behandling av 
klientuppgifter inom social- och 
hälsovården (159/2007) 

• Lag om stöd för närståendevård 
(937/2005) 

• Lag om klientavgifter inom social- 
och hälsovården (734/1992) 

• Förvaltningslag (434/2003) 

• Kommunallag (410/2015) 

• Lag om offentlighet i myndigheters 
verksamhet (621/1999) 

• Lag om missbrukarvård (41/1986) 

• Barnskyddslagen (417/2007) 

Kårkullas värdegrund 
utgörs av begriplighet, 
hanterbarhet och 
meningsfullhet. 
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DELAKTIGHET, SJÄLVBESTÄM- 
MANDE, JÄMLIKHET OCH 
SJÄLVSTÄNDIGHET 
Utgångspunkten för samkommunens människosyn och all servicepro- 
duktion är servicetagarens delaktighet och självbestämmande enligt 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Självbestämmanderätt och delaktighet bygger på 
att servicetagaren själv, eller med nödvändigt stöd, definierar sina behov 
och att verksamheten tillfredsställer dessa genom individuella 
lösningar. Delaktighet innebär att en person med 
funktionsnedsättning är en del av samhället och har samma 
grundrättigheter att bo, arbeta, studera och förverkliga sig själv som alla 
andra kommuninvånare. Avgörande för hur detta lyckas är att det finns 
stöd och service som svarar mot personens behov och att personen är 
delaktig i att utforma denna service. 

 
För att stöda självbestämmande och delaktighet används inom Kårkulla 
samkommun ett socialpedagogiskt och personcentrerat arbetssätt. Det 
innebär att man med handlingsinriktade socialpedagogiska metoder 
stöder servicetagaren att mobilisera sina egna resurser. Till 
personalens roll hör att stöda servicetagaren att föra sin egen talan, 
ge hen möjlighet att påverka sitt eget liv genom egna val, samt att 
aktivera servicetagaren och bana väg för inkludering i samhället. 

 
 
 
 

  Utgångspunkten är  
  servicetagarens  
  självbestämmande   
och valfrihet. 



 

 
Certifiering 
Kårkulla samkommun är certifierad enligt ISO 9001:2015- 
standarden. Certifieringen är ett bevis för organisationens 
kundorienterade kvalitetsarbete och stöder en ständig 
förbättring av verksamheten. 
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I stallet lär sig servicetagaren 
ansvar och delaktighet. 

 
 
 
 
 

VERKSAMHET SOM 
FRÄMJAR DELAKTIGHET 
OCH SYSSELSÄTTNING 

Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning består av arbets- 
livsorienterad (ALO) och livsorienterad (LO) service. Servicen utgår från 
individens behov och önskemål. Vid planering och förverkligande av 
servicen används personcentrerad planering, som är både ett tankesätt 
och en samling konkreta arbetsverktyg. Grundtanken i personcentrerad 
planering är att öka servicetagarens delaktighet och självbestämmande. 

 
Servicen utvecklas i enlighet med de nationella kvalitetskriterierna för 
verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning. Detta innebär 
att servicetagaren får stöd i att göra val och framtidsplaner, stöd vid 
förändringar och övergångsfaser, stöd för att bli en del av närmiljön, stöd 
för att komma in i studier och arbete, stöd för att uppnå så stor 
självständighet som möjligt, stöd för att upprätthålla hälsa och 
välmående, stöd för att uttrycka sig själv och vara kreativ samt stöd för 
att agera i sociala roller. 

 
Hemkommunen beviljar servicen och det regionala expertteamet utre- 
der lämplig verksamhetsform i samarbete med servicetagaren och 
hens närstående. 



 

för en meningsfull 

Arbetslivstränaren ger individuellt 
stöd till servicetagaren inom Arbete 
med stöd och utlokaliserad 
arbetsverksamhet. Arbetslivstränaren 
har kunskap om arbetslivsfrågor och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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ARBETSLIVSORIENTERAD SERVICE 
Målsättningen för den arbetslivsorientera- 
de servicen är att erbjuda meningsfulla ar- 
betsuppgifter och aktiviteter enligt person- 

centrerad planering. Detta kan ske vid en 
av samkommunens serviceenheter eller i 
närsamhället. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Arbetsuppgifter  
 

  vardag. 

Arbete med stöd. Service enligt meto- 
den Arbete med stöd omfattar stöd och 
handledning till en servicetagare som i 
regel är arbetssökande och behöver 
individuellt anpassat stöd för sin placering 
på den öppna arbetsmarknaden. 
Servicehelheten består av kartläggning av 
den arbetssökandes förmågor, önskemål 
och möjligheter, hjälp till sökande och val 
av arbetsplats, inlärning på arbets- 
platsen och anpassning av arbets- 
uppgifter samt stöd och information till 
arbetsgivaren och kontakter till den ar- 
betssökandes nätverk. Service enligt meto- 
den Arbete med stöd kan ges parallellt med 
andra arbetsmarknadspolitiska och rehabi- 
literande åtgärder. 

 

Arbetslivsorienterad verksamhet vid 
verksamhetsenhet. Verksamheten be- 
står av tillverkning av egna varor och pro- 
duktion av tjänster. Förutom olika arbets- 
uppgifter ges möjlighet till fysiska och 
kulturella aktiviteter samt studiemöjlighe- 
ter. Verksamhetsenheten betalar arbets- 
ersättning till servicetagaren. 

 
Utlokaliserad arbetsverksamhet. Ut- 
lokaliserad arbetsverksamhet ordnas på 
arbetsplatser i närsamhället. Det är möj- 
ligt för servicetagaren att vara i 
utlokaliserad arbetsverksamhet en del 
av veckan/dagen eller att enbart ha den 
här formen av arbetsverksamhet. 
Servicetagaren får stöd av arbets- 
livstränare alternativt handledare på 
verksamhetsenheten. Servicetagaren får 
arbetsersättning av verksamhets- 
enheten. Inom utlokaliserad arbets- 
verksamhet är servicetagaren inte i 
anställningsförhållande till arbetsgivaren. 
Målsättningen är att minska 
utlokaliserad arbetsverksamhet och 
övergå till anställning. 
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Morgonvård/eftermiddagsvård 
Morgonvård/eftermiddagsvård riktar sig till servicetagare 
som bor med sina anhöriga och som behöver tillsyn 
under morgonen och/eller eftermiddagen. Servicen ges vid 
lämplig närbelägen verksamhetsenhet. 

 
 
 

LIVSORIENTERAD SERVICE 
Syftet med livsorienterad service är att främja servicetagarens 
delaktighet och sociala interaktion samt upprätthålla och utveckla 
servicetagarens funktionsförmåga. Servicen riktar sig till servicetagare 
som har ett omfattande och fortgående hjälp- och stödbehov. 

 
Verksamhetens målsättning är att erbjuda habilitering, handledning 
och stimulerande verksamhet utgående från individuella behov. Inom 
verksamheten erbjuds sysselsättning, stimulering, fysiska aktiviteter och 
möjlighet till social samvaro. Kommunikations- och kognitiva hjälpme- 
del är viktiga redskap för att skapa bättre förutsättningar för 
servicetagaren att förstå och bli förstådd. 

 
Livsorienterad service betyder inte alltid deltagande i verksamhet på en 
viss fysisk enhet utan kan förverkligas på olika sätt, t.ex. genom delta- 
gande i olika aktiviteter i närsamhället eller så att verksamheten utgår 
från hemmet. 
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ÖVRIG SERVICE 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Arbetsverksamheten an- 
ordnas av kommunen enligt Lag om arbetsverksamhet i rehabiliterings- 
syfte. Kommunen kan ingå avtal med Kårkulla om ordnande av nämnda 
verksamhet. Syftet med arbetsverksamheten är att förbättra en persons 
livskompetens samt skapa sysselsättningsförutsättningar. Arbetsverk- 
samhet i rehabiliteringssyfte ger inte upphov till anställningsförhållande 
mellan personen och den instans som ordnar eller genomför verksam- 
heten. 

 
Kårkulla erbjuder två former av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 
Den ena är arbetsuppgifter och aktiviteter på en ALO-enhet, så att perso- 
nen får ett aktivt stöd av enhetens handledare. Den andra formen inne- 
bär att personen självständigt gör en arbetsinsats på enheten. Arbets- 
uppgifterna anpassas till personens förmågor och hen får ett lätt socialt 
stöd. 

 
Verksamhet dagtid för personer under 18 år. Verksamhet dagtid 
kan erbjudas för personer under 18 år efter avslutad grundutbildning el- 
ler anpassad yrkesutbildning samt under skollov. Verksamheten planeras 
utgående från ålder och funktionsförmåga. Målsättningen är att stöda 
habiliteringen till ett vuxet liv genom att erbjuda aktiviteter och syssel- 
sättning som främjar delaktighet. 

 
Inlärning i arbete. Enheter för arbetslivs- och livsorienterad service 
kan erbjuda inlärningsperioder enligt överenskommelse med läroinrätt- 
ning och hemkommun. Studerandena får möjlighet att bekanta sig med 
olika arbetsuppgifter och annan verksamhet, vid Kårkullas ALO/LO-en- 
het och/eller inom utlokaliserad arbetsverksamhet. 

 
Planering inför att avsluta arbetslivs- 
och livsorienterad service 
Senast vid 60 års ålder utvärderas om det fortsättnings- 
vis är ändamålsenligt med regelbunden arbetslivs- eller 
livsorienterad service. Individuella lösningar erbjuds. 



 

Jag klarar mig 
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  själv.   
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BOENDESERVICE 

Kårkulla samkommun erbjuder service som stöder boende för personer 
i alla åldrar. Boendeservicen planeras tillsammans med 
servicetagaren, hens nätverk och hemkommunen. Stödet bygger på 
överenskommelser och uppgjord plan för servicen utgående från 
servicetagarens individuella behov och önskemål. Servicen planeras så 
att den täcker det stöd som servicetagaren behöver till följd av en 
begränsning i funktionsförmågan. 

 
I boendeservicen ingår hjälp och stöd i dagliga sysslor samt service 
som behövs för att främja och upprätthålla servicetagarens välfärd och 
hälsa. I servicen ingår också stöd för att göra val och fatta beslut, lära sig 
nytt och utvecklas, stödjande av kommunikation samt stöd för att 
upprätthålla sociala relationer och vid behov även omfattande omsorg 
och omvårdnad. 

 
I verksamheten används personcentrerad planering för att stöda 
servicetagaren i att vara delaktig i sitt eget liv och i utformandet av 
servicen. Boendeservicen utvecklas utgående från nationella 
kvalitetskriterier för individuellt stöd, bostäder och bostadsmiljö. 

 
Hemkommunen beviljar servicen och det regionala expertteamet ut- 
reder lämplig boendeservice i samarbete med servicetagaren och 
hens närstående. 

  Ett hem.  
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TEMPORÄR BOENDESERVICE 
Kårkulla samkommun erbjuder barn och vuxna som bor med föräldrar 
eller andra anhöriga temporär boendeservice i form av korttidsvård och 
internatboende. Innehållet i servicen utformas individuellt och kan inne- 
bära exempelvis avlastning eller boendeträning. Korttidsvård innebär pla- 
nerad vistelse vid en enhet i regionen under överenskomna tidsintervaller. 

 
Avlastning för närståendevård kan ges i form av korttidsvård när si- 
tuationen i familjen så kräver. Omsorgen under korttidsvistelsen ges i en 
trygg miljö samt planeras och anpassas utgående från servicetagarens 
ålder och funktionsförmåga. 

 
Korttidsvård för vuxna fungerar som ett stöd för att livet hemma 
ska fungera. Verksamheten planeras utgående från servicetagarens ålder 
och funktionsförmåga med strävan att bevara servicetagarens befintliga 
färdigheter och stöda utvecklingen. 

 
Boendeträning som innebär förberedelse inför flytt ges vid en- 
heter för korttidsvård alternativt vid annan boendeenhet. Under vis- 
telsen stöds servicetagaren till största möjliga självständighet 
beträffande vardagsaktiviteter. Målsättningen med förberedelse inför 
flytt är att kartlägga servicetagarens önskemål och färdigheter inför 
valet av permanent boendeform. Förberedelse inför flytt från 
föräldrahemmet sker i aktivtsamarbete med närstående. 

 
Internatboende är en boendeform som stöder servicetagarens 
självständighetsprocess och habilitering till ett vuxet liv. Internatboende 
är avsett för studerande på andra stadiet och som behöver boendestöd 
under skolveckan. Internatplats beviljas i samverkan mellan skola och 
hemkommun. Internatboende är uppbyggt för en treårig period med 
målsättning att i samarbete med familjen stöda studerande till största 
möjliga självständighet. 

 
Morgonvård/eftermiddagsvård 
Morgonvård/eftermiddagsvård riktar sig till servicetagare 
som bor med sina anhöriga och som behöver tillsyn 
under morgonen och/eller eftermiddagen. Servicen ges vid 
lämplig närbelägen verksamhetsenhet. 
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FLYTTFÖRBEREDELSER 

Flyttförberedelser erbjuds i form av temakvällar och infor- 
mation till servicetagare och anhöriga före hen flyttar från 
föräldrahemmet till ett eget hem, eller när servicetagaren 
byter bostad eller bostadsform. Flyttförberedelser kan ges 
både enskilt och i grupp. Syftet med flyttförberedelsen är att 
servicetagaren och anhöriga ska vara förberedda inför den 
livsförändring som det innebär att flytta till ett nytt hem. 
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Tillfällig tilläggsresurs 
Vid tillfälliga förändringar i hälsotillstånd, efter sjukhus- 
vistelse/operationer och vid livets sista skede kan en 
tillfällig extra resurs erbjudas. Resursen är tidsbestämd, 
maximalt fyra månader åt gången. Därefter bedöms 
situationen på nytt. 

 
 
 
 

 
 

 
Boendeservice för seniorer ges vid regionens seniorhem. Seniorhem- 
mens verksamhet utgår från servicetagarens individuella behov. 
Vardagen på seniorhemmet innehåller aktiviteter och sinnes- 
stimulering, men ävenvila, lugn och ro. Personalen har kunskap om den 
åldrande servicetagare och sjukskötartjänster finns tillgängliga. Vid 
regionens seniorhem är målet att servicetagaren ska kunna bo kvar till 
livets slut. Vid seniorhemmen finns personal under dygnets alla timmar. 
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FORTGÅENDE BOENDESERVICE 
Kårkulla samkommun erbjuder personer som behöver stöd, hjälp eller 
omsorg i sitt hem olika former av fortgående boendeservice. Boende- 
stödet utformas utgående från individuella behov, så att servicetagarens 
egna förmågor, resurser och styrkor tas i beaktande. 

 
Självständigt boende med stöd (stödboende). Att bo självständigt 
med stöd är en serviceform där servicetagaren hyr eller äger sin lägenhet 
och får stöd och handledning i sitt hem för att klara självständigt 
boende. Boendestödet kan gälla skötsel av hygien och hem, matlagning 
och stöd med sociala relationer, delaktighet i samhället eller för att göra 
val och fatta beslut. Boendestödet är på förhand planerat utgående från 
individuella behov och personalen kommer från närbelägen 
stödpunkt. Det finns möjlighet för servicetagaren att kontakta personal 
vid akuta situationer. 

 
Enligt avtal med kommunen kan servicetagare som bor 
självständigt med stöd ha möjlighet att delta i gruppverksamhet som 
stöder den socialaförmågan. 

 
Boende i lägenhet eller grupp. För servicetagare som behöver 
utökat dagligt stöd i sitt boende erbjuds möjligheten att bo 
tillsammans med andra i grupp eller i en lägenhet intill andra 
servicetagare som behöver liknande stöd. 

 
I gruppboende hyr servicetagaren ett rum, oftast med eget badrum och delar 
kök, vardagsrum och bastu med de övriga servicetagarna. Servicetagare 
som bor i lägenhet har oftast tillgång till utrymme för gemensam samvaro. 
I båda fallen ingår hyresgästerna hyresavtal och står för utgifterna i 
anslutning till sitt hushåll. 

 
Fortgående boendeservice kan erbjudas som långvarig boendeträning. I 
boendet övas olika färdigheter, ges stöd för ökad självständighet och olika 
förmågor utreds. Utgångspunkten är att servicetagaren flyttar vidare till 
annan boendeform då hen känner sig beredd att göra det och när lämplig 
boendeform hittas. 

 
 
 
 

 

 
Fortgående boendeservice för servicetagare 
under 18 år skräddarsys i samarbete med 
familjen och hemkommunen. 
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konsultation och 

 
 
 
 
 

EXPERT- OCH UTVECKLINGS- 
CENTRETS TJÄNSTER 
Expert- och utvecklingscentret (EUC) vid Kårkulla samkommun har cen- 
traliserat ansvar för samkommunens rådgivning, handledning, konsul- 
tationer och fortbildningar samt för samkommunens kris-, undersök- 
nings- och rehabiliteringsverksamhet (KUR). EUC följer med forskning 
inom branschen och har en central position då det gäller att utveckla 
verksamheten inom samkommunen. 

 
 
 
 
 
 
 

  Specialservice,   
 

  utbildning.   
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EXPERTTJÄNSTER 
Regionala expertteamets service 
De regionala expertteamen, belägna i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, 
Raseborg, Helsingfors och Borgå, utgör den första kontakten till Kårkul- 
la samkommun. Kontakten initieras exempelvis via handikappservicen 
i hemkommunen, eller via sjukvården efter ett läkarbesök eller en un- 
dersökningsperiod. Även personen själv eller någon i hens nätverk kan 
kontakta teamet. Servicen beviljas av hemkommunen. 

 
Expertteamets service är ämnad i huvudsak för personer med intellek- 
tuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning och 
för deras anhöriga. Teamet erbjuder rådgivning, handledning, stöd och 
information, samt möjlighet till bedömningar och utredningar enligt 
överenskommelse med hemkommunen. Tjänsterna ges i 
servicetagarens eget hem, vid expertteamets servicepunkt eller 
exempelvis på dagvårdsenhet, skola eller annan verksamhetsenhet. 

 
Servicen är individuellt planerad och strukturerad. Teamet följer upp 
servicetagarens utveckling och behov av stöd samt handleder 
servicetagaren och de anhöriga i livets olika skeden. 

 

 
 
 

Specialomsorgsprogram eller 
betalningsförbindelser 
Serviceformerna och deras omfattning överenskommes 
med hemkommunens handikappservice. Den service 
som servicetagare och familjen har blivit beviljade 
antecknas i specialomsorgsprogram eller i 
betalningsförbindelse. 

För att stöda ett helhetsmässigt habiliteringsarbete erbjuder experter- 
na personcentrerad handledning och konsultation kring olika former av 
funktionsnedsättning också till externa aktörer. 

 
De mångprofessionella regionala expertteamen består av socialarbetare, 
psykolog och habiliteringshandledare. 
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Socialarbetaren utreder vilken service 
servicetagaren/familjen är i behov av. 
Servicetagarens livssituation och förändringar i 
servicebehovet följs upp kontinuerligt. Service- 
tagaren och familjen erbjuds rådgivning och hand- 
ledning kring socioekonomiska frågor samt kring 
kommunernas servicestruktur och serviceformer. 
Socialkuratorn erbjuder stöd och handledning till 
familjerna gällande sociala förmåner såsom ansök- 
ningar till Folkpensionsanstalten och till kommunen. 

 
Psykologen erbjuder samtalsstöd och ger informa- 
tion om intellektuella- och andra funktionsnedsätt- 
ningar. Psykologen kartlägger förmågor och färdig- 
heter och gör på begäran psykologiska utredningar 
och bedömningar, samt skriver utlåtanden, intyg 
och rekommendationer. Servicetagaren och 
anhöriga erbjuds konsultation och stödinsatser vid 
utmanande livssituationer. 

 
Den habiliteringshandledarens fokusområden är 
kartläggning, kommunikation, stimulering, ut- 
manande beteende och kognitivt stöd. Syftet med 
handledningen är att utveckla servicetagarens 
färdigheter och stöda hens nätverk. Målet med den 
habiliteringshandledningen är att skapa en 
välfungerande vardag för servicetagaren och hens 
nätverk. Habiliteringshandledaren kartlägger och 
följer upp servicetagarens färdigheter och 
individuella behov. 

  Vi utgår från  
  servicetagarens behov  
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UPPGÖRANDE AV REHABILI- 
TERINGSPLANER FÖR FOLK- 
PENSIONSANSTALTEN (FPA) 

Krävande medicinsk rehabilitering baseras 
på en rehabiliteringsplan som uppgjorts 
mellan servicetagare läkare och ett 
multiprofessionellt team. Det multi- 
professionella teamet består ofta även av 
externa terapeuter. Planen uppgörs för 1–3 
år. Teamets uppföljningar och bedöm- 
ningar samt rekommendationer behövs vid 
förnyandet av rehabiliteringsplanen. 

 
 
 

Mobila experttjänster 
EUC erbjuder mobila experttjänster inom hela sam- 
kommunen. EUC ger handledning, konsultationer 
och fortbildning både till samkommunens verksam- 
hetsenheter och instanser utanför samkommunen, 
såsom skolor och daghem. Handledning kan också 
ges direkt i hemmet. Personalen vid EUC samarbetar 
tätt med servicetagarens nätverk i sin helhet. 

 
Utöver ledande socialarbetare, ledande 
habiliteringshandledare, ledande psykolog och 
överläkare erbjuder följande personer mobila 
experttjänster: 

 
Musikterapeuten gör bedömningar av service 
tagarens funktionella färdigheter enligt 
metoderna funktionsinriktad musikterapi (FMT) 
och/eller traditionell musikterapi som i första 
hand behandlar det psykiska måendet. Musik- 
terapeuten handleder personal kring ljudmiljön på 
arbetsplatsen och användning av musik i vardagen. 

 
Nepsy-handledaren erbjuder handledning och 
konsultation gällande autismspektrumtillstånd 
(AST) och andra neuropsykiatriska funktionsned- 
sättningar (NPF). Nepsyhandledarens insatser rik- 
tas till servicetagare, närstående och professionella 
med målet att skapa ett förutsägbart, innehållsrikt 
och hanterbart liv för servicetagaren. Nepsy-
handledaren erbjuder även AST-specifika 
kartläggningar och sakkunskap inom områden så 
som sinnesavvikelser, utmanande beteende och 

miljöanpassningar. Nepsy-hand- 
ledaren kan även ge stöd till 
servicetagare utan AST eller NPF 
men som är i behov av tydlighet och 
särskilt strukturerad omgivning. 

 
Till talterapeutens tjänster hör regelbunden upp- 
följning av språk- och kommunikationsutvecklingen 
samt handledning och habilitering. Talterapeuten 
undersöker och bedömer språk, tal, kommunika- 
tion, röst, ätande, sväljning samt munmotorik. Tal- 
terapeuten bedömer också behovet att ta i bruk 
alternativa kommunikationsmetoder då tal inte 
fungerar. Talterapeuten erbjuder även konsultatio- 
ner exempelvis till servicetagare anhöriga, 
daghem, skola eller serviceenhet. 

 
Fysioterapeuten gör insatser vid de regionala ex- 
pertteamen gällande konsultationer kring 
servicetagarens fysiska funktionsförmåga. 
Fysioterapeuten gör även bedömningar av 
fysioterapibehov för servicetagare vid uppgörande 
eller förnyande av rehabiliteringsplaner för 
krävande medicinsk rehabilitering som FPA 
anordnar. 

 
Ergoterapeutens tjänster handlar om att anpassa 
den fysiska miljön i hemmet eller i boendeenhe- 
ten, ta i bruk hjälpmedel eller hitta andra lösning- 
ar som stöder servicetagaren att vara aktiv och 
delaktig i sin vardag. Ergoterapeuten gör även 
bedömningar av ergoterapibehov för service- 
tagare vid uppgörande 

 
eller förnyande av rehabiliteringsplaner för krävan- 
de medicinsk rehabilitering som FPA anordnar. 

 
Läkare med specialkunnande inom omsorgsarbe- 
tets medicinska områden utför medicinska under- 
sökningar, diagnostisering samt ordinationer och 
uppföljning av läkemedelsbehandlingar. Läkare 
skriver utlåtanden och intyg till olika myndigheter 
och kommuner samt uppgör medicinska rehabilite- 
ringsplaner i samarbete med terapeuter. Kunnande 
inom nutrition, livsstil och preventiv hälsa utgör ett 
specialområde. 
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KUR-VERKSAMHET 
EUC:s specialenhet KUR erbjuder kris-, undersökning- och rehabiliterings- 
perioder i situationer då servicetagaren på grund av omfattande 
vårdbehov eller särskilt utmanande beteende inte kan få den service 
hen behöver inom öppenvården. En sådan period är alltid tidsbunden 
och målinriktad. Undersökningar och utredningar görs av EUC:s 
expertteam, bestående av läkare, ledande psykolog, ledande 
socialarbetare, nepsy-handledare, talterapeut, fysioterapeut, ergo- 
terapeut och musikterapeut samt konsulterande tandläkare, tandskötare 
och ögonläkare. Vid behov finns även tillgång till neurolog, psykiater och 
gynekolog samt externa undersökningar såsom laboratorietjänster, 
ultraljud, EEG, EKG och röntgen. 

 
Krisvård 
Krisvård erbjuds för servicetagare med akut behov av vård, exempelvis 
p.g.a. kris i familjen eller en ohållbar situation på boendet. Utredning av 
krisvårdsplats görs under tjänstetid och inskrivningsdatum planeras 
snarast möjligt. Krisvård ordnas vid behov i särskilt anpassade 
utrymmen med personal som har fått särskilt kunnande för ändamålet. 
Vården innefattar oftast utökade personalresurser och dagliga 
expertinsatser. 

 
Krisvården omfattar en heltäckande kartläggning, som görs av EUC:s 
multiprofessionella expertteam i samråd med servicetagarens nätverk i 
hemregionen, och utmynnar i en skräddarsydd plan. Under 
krisperioden utesluts somatiska sjukdomar. Eventuella neurologiska och 
psykiatriska sjukdomar diagnosticeras i samma omfattning som under 
en undersökningsperiod. Den fortsatta vården planeras under vistelsen i 
aktivt samarbete med servicetagarens nätverk. 

 
En krisperiod varar i en eller flera veckor, och följs vanligen av en rehabi- 
literingsperiod innan servicetagaren återvänder till hemregionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Specialenheten KUR   
  erbjuder tidsbundna och   
  målinriktade tjänster  
  i krävande livssituationer.  
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Undersökning 
En undersökningsperiod omfattar undersökningar, utredningar och 
kartläggningar av servicetagarens somatiska, psykiska och sociala 
hälsa och är ett effektivt sätt att undersöka och utreda förändringar 
utifrån ett helhetsperspektiv. Servicen innehåller vård och omvårdnad, 
kontroll och utvärdering av läkemedelsbehandling, terapeut- 
bedömningar, utredning av kommunikation och hjälpmedelsbehov, 
samt individuellt anpassad daglig sysselsättning. Till servicen hör 
även utvärdering av servicetagarens egen boende- och 
verksamhetsmiljö i samarbete med hemregionen. 
Undersökningsperioden planeras i förväg utgående från 
servicetagarens individuella behov, som utvärderas av EUC:s 
multiprofessionella team i samarbete med servicetagaren och hens 
nätverk i hemregionen. Perioden varar i en eller flera veckor och 
resulterar i utlåtanden och rekommendationer gällande fortsatt vård, 
rehabilitering och service. 

 
Rehabilitering 
Målsättningen med en rehabiliteringsperiod är att servicetagaren ska 
återfå den optimala fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, 
för att kunna återvända till en individuellt anpassad boendeform och 
sysselsättning. För perioden uppgörs en individuell habiliteringsplan 
med både kort- och långsiktiga mål. Under rehabiliteringsperioden 
prövar servicetagaren olika former av boende samt arbets- eller 
dagverksamhet. 

 
Expertteamet vid EUC deltar i servicetagarens rehabilitering och 
habilitering genom regelbunden uppföljning, samt genom att utföra 
undersökningar och skriva utlåtanden och rekommendationer. 
Rehabiliteringsperioden utförs i aktivt samarbete med servicetagarens 
nätverk i hemregionen. 

 
En rehabiliteringsperiod kan vara några veckor eller upp till flera månader. 
Perioden föregås många gånger av en undersöknings- eller krisperiod. 

  Undersökning, utredning  
och kartläggning. 
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Remiss och finansiering 
Initiativet till en kris-, undersöknings- eller rehabilite- 
ringsperiod kan komma från servicetagarens närmiljö, 
läkare, hemkommun eller hen själv. Vistelsen finansieras 
med en betalningsförbindelse som beviljas av 
servicetagarens hemkommun, på basen av anhållan 
från det regionala expertteamet. 

 
 
 
 

Långtidshabilitering 
Långtidshabilitering erbjuds för ett begränsat antal servicetagare där 
ändamålsenlig boendeplats inte har kunnat erbjudas inom 
öppenvården. Långtidshabiliteringen omfattar service dygnet runt i 
form av boende och verksamhet som främjar delaktighet och 
sysselsättning, samt tillgång till EUC:s experttjänster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 Expert- och utvecklingscentrets tjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Svenskfinlands enda och   
  moderna kris-, undersöknings- 
  och rehabiliteringscenter.  
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Läs mer om oss: 
www.karkulla.fi 

 
Följ oss på Instagram: 
www.instagram.com/karkullasamkommun 

 
Gå gärna in och gilla oss på Facebook: 
www.facebook.com/Karkullasamkommun 

 
Följ oss på Twitter: 
@karkullaskn 

http://www.karkulla.fi/
http://www.instagram.com/karkullasamkommun
http://www.facebook.com/Karkullasamkommun


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÅRKULLA 
SAMKOMMUN 
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala 
Tlf 0247 431 222 
(växel öppen vardagar kl. 9–15) 
fornamn.efternamn@karkulla.fi 
info@karkulla.fi 

 
 
 
 

kårkulla.fi 
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