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Service  
till barnfamiljer, 

ungdomar,  
samt till vuxna  
och seniorer.”

”
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VÅR VERKSAMHET
KÅRKULLA SAMKOMMUN är en ledande producent av 
social- och välfärdstjänster i Svenskfinland. Samkommu-
nen upprätthålls av samtliga 33 tvåspråkiga kommuner 
i Finland. I hela Svenskfinland finns ca 100 verksam-
hetspunkter och ca 1 000 anställda. Samkommunen ger 
service åt ca 1 300 brukare och har ett befolkningsunder-
lag om 250 000 personer. Kårkulla erbjuder service i hela 
Svenskfinland, från Karleby i norr till Pyttis i öst.

Samkommunens huvudsakliga uppgift är att erbjuda 
personer med utvecklingsstörning eller annan funktions-
nedsättning kontinuerlig individ- och familjecentrerad 
habilitering och service. Kårkulla samkommun erbjuder 
service till barnfamiljer, ungdomar, vuxna och seniorer 
i livets alla skeden.Samkommunen erbjuder kvalitati-
va tjänster som beaktar brukarnas behov och önskemål. 

Det ”individuella boendet och tjänsterna i närsamhället 
utvecklas i enlighet med statsrådets principbeslut så att 
personer med utvecklingsstörning kan leva och delta i 
samhället på samma sätt som övriga medborgare”. Hela 
verksamheten genomsyras av en värdegrund som vilar på 
en teori om hälsans ursprung ”salutogenes” och en känsla 
av sammanhang. Nyckelorden är begriplighet, hanterbar-
het och meningsfullhet.
 
Serviceutbudet omfattar rådgivande verksamhet, verk-
samhet som främjar delaktighet och sysselsättning, tem-
porär och fortgående boendeservice, samt expert- och
utvecklingscentrets specialservice.
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SAMKOMMUNENS SJU REGIONALA omsorgs-
byråer utgör den första kontakten till Kårkulla och 
fungerar som en länk mellan brukaren, anhöriga, 
hemkommunen och samkommunen. Servicen utfor-
mas i enlighet med brukarens individuella behov och 

GRUNDER FÖR SERVICE OCH BESLUT
• Lag angående specialomsorger om utvecklingsstör-

da (519/1977) med uppdatering (381/2016)
• Socialvårdslag (1301/2014)
• Lag om service och stöd på grund av handikapp 

(380/1987)
• Lag om klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården (812/2000)
• Lag om personuppgifter (523/1999)
• Lag om klienthandlingar inom socialvården 

(254/2015)

HUR FÅR MAN SERVICE FRÅN 
KÅRKULLA SAMKOMMUN?

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

• Lag om stöd för närståendevård (937/2005)
• Familjevårdarlagen (263/2015)  
• 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)

hemkommunens önskemål. Servicens innehåll defi-
nieras i specialomsorgsprogram eller betalningsförbin-
delse. Vid avslutande av service förutsätts kommunen 
meddela samkommunen om detta inom skälig tid. 
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Jag har ett 
uppdrag som 
heter Proffs 
på mitt liv.”

”

KÅRKULLA SAMKOMMUN6



DELAKTIGHET, SJÄLVBESTÄMMANDE 
OCH VALFRIHET

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR SAMKOMMUNENS 
MÄNNISKOSYN och all serviceproduktion är bru-
karens delaktighet och självbestämmande enligt FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Självbestämmanderätt och delak-
tighet bygger på att brukaren själv, eller med nödvändigt 
stöd, definierar sina behov och att verksamheten tillfreds-
ställer 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. Helt avgörande för hur detta lyckas är 

att det finns stöd och service som svarar mot personens be-
hov 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 hand-
lingsinriktade socialpedagogiska metoder hjälper brukaren 
att mobilisera sina egna resurser. Till personalens roll hör 
att socialpedagogiskt stöda brukaren att föra sin egen talan, 
ge brukaren möjlighet att påverka sitt eget liv genom egna 
val, samt att aktivera brukaren och bana väg för en så jämlik 
och ändamålsenlig integrering i samhället som möjligt.

Kårkulla samkommun är certifierad enligt 
ISO 9001:2015 standarden. Certifieringen 
är ett bevis för organisationens kundorienterade 
kvalitetsarbete och stöder den ständiga förbätt-
ringen av verksamheten.

CERTIFIERING
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Jag kan  
  själv.””

8 RÅDGIVANDE VERKSAMHET



DE SJU REGIONALA OMSORGSBYRÅERNA, som är  
belägna i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Raseborg, Hel-
singfors och Borgå, utgör den första kontakten till Kår-
kulla samkommun. Kontakten initieras exempelvis via 
handikappservicen i hemkommunen, eller via sjukvården 
efter ett läkarbesök eller en undersökningsperiod. Även 
brukaren själv eller någon i brukarens nätverk kan ta kon-
takt till omsorgsbyrån. Servicen beviljas av hemkommu-
nen.

Den rådgivande verksamheten vid omsorgsbyråerna be-
tjänar i huvudsak personer med utvecklingsstörning eller 
annan funktionsnedsättning och deras anhöriga. Om-
sorgsbyråerna erbjuder rådgivning, handledning, stöd 
och information, samt möjlighet till bedömningar och 
tester enligt överenskommelse med hemkommunen. 

Vi erbjuder tjänster ges i brukarens eget hem, på omsorgs-
byrån eller exempelvis på dagvårdsenhet, skola eller annan 
verksamhetsenhet.

Servicen är individuellt planerad och strukturerad. En in-
dividuell plan görs upp tillsammans med brukaren och 
hens nätverk, vilken utgör en konkret handlingsplan såväl 
som en sammanställning av brukarens servicehelhet. Om-
sorgsbyrån följer med brukarens utveckling och stöder fa-
miljen och anhöriga vid brukarens viktiga vägskäl i livet.
Omsorgsbyråerna erbjuder brukarcentrerad handledning 
och konsultation kring olika former av funktionsnedsätt-
ning också till externa aktörer. Målsättningen är dels att 
ge kunskap som stöder det helhetsmässiga habiliterings-
arbetet för brukare i olika åldrar, och dels att stöda bru-
karens nätverk.

RÅDGIVANDE VERKSAMHET

Man kommer överens om serviceformerna med 
hemkommunens socialarbetare. Den service 
som brukaren och familjen har blivit beviljad 
antecknas i specialomsorgsprogram eller i betal-
ningsförbindelse.

SPECIALOMSORGSPROGRAM ELLER 
BETALNINGSFÖRBINDELSER
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SOCIALKURATORN UTREDER vilken service bru-
karen/familjen är i behov av. Brukarens livssituation 
och förändringar i servicebehovet följs upp konti-
nuerligt. Brukaren och familjen erbjuds rådgivning 
och handledning kring socioekonomiska frågor samt 
kring kommunernas servicestruktur och servicefor-
mer. Socialkuratorn erbjuder stöd och handledning 
till familjerna gällande sociala förmåner såsom an-
sökningar till Folkpensionsanstalten och till kom-
munen.

PSYKOLOGEN ERBJUDER samtalsstöd och ger in-
formation om utvecklingsstörning och andra funk-
tionsnedsättningar. Psykologen kartlägger förmågor 
och färdigheter och gör på begäran psykologiska 
tester och bedömningar. Psykologen skriver utlåtan-
den, intyg och rekommendationer. Brukaren och 
anhöriga erbjuds konsultation och stödinsatser vid 
utmanande livssituationer.

DEN PEDAGOGISKA HANDLEDAREN kartlägger 
och följer upp brukarens färdigheter och individuella 
behov. Handledningen syftar till att utveckla bruka-
rens färdigheter, med särskild betoning på sociala och 
kommunikativa färdigheter. Målet med den pedago-
giska handledningen är ökad delaktighet och själv-
ständighet för brukaren i vardagen.

AUTISMHANDLEDAREN HANDLEDER brukare 
med autismspektrumtillstånd. Målet med handled-
ningen är att skapa ett förutsägbart, innehållsrikt och 
hanterbart liv för brukaren. Autismhandledning kan 
även ges till brukare som inte har autismspektrumtill-
stånd men behöver särskilt strukturerad verksamhet.

TILL TALTERAPEUTENS TJÄNSTER hör regelbun-
den uppföljning av språk- och kommunikationsut-
vecklingen, samt handledning och habilitering. Talte-
rapeuten erbjuder även konsultationer exempelvis till 
brukarens anhöriga, daghem, skola eller serviceenhet.

TEAMET PÅ OMSORGSBYRÅN

DET MÅNGPROFESSIONELLA TEAMET på omsorgs-
byrån består av socialkurator, psykolog och pedagogisk 
handledare. Teamet arbetar i nätverk som karakteriseras 
av ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna och servi-
ceenheterna och en helhetsmässig syn på varje brukares 

behov. I omsorgsbyråernas team arbetar även expert- och 
utvecklingscentrets (EUC) läkare, regionala autismhand-
ledare och talterapeuter. Vid behov anlitas EUC:s över-
läkare, fysioterapeut, musikterapeut, utvecklare, ledande 
socialkurator, -psykolog eller -pedagog.

10 RÅDGIVANDE VERKSAMHET



DEN MEDICINSKA REHABILITERINGEN för bru-
kare med svår funktionsnedsättning baseras på en 
rehabiliteringsplan som uppgjorts mellan brukare, 
läkare och ett multiprofessionellt team. Teamet gör 
bedömningar varefter en rehabiliteringsplan för FPA 
upprättas. Planen uppgörs för 1–3 år. Teamets upp-
följningar och bedömningar samt rekommendationer 
behövs alltid vid förnyandet av rehabiliteringsplanen.

Flyttförberedelser erbjuds i form av temakvällar 
och information till brukare och anhöriga innan 
brukaren flyttar från föräldrahemmet till ett eget 
hem eller när brukaren byter bostad/bostads-
form. Flyttförberedelser kan ges både enskilt 
och i grupp. Syftet med flyttförberedelsen är att 
brukare och anhöriga ska vara förberedda inför 
den livsförändring det innebär att flytta till ett 
nytt hem.

FLYTTFÖRBEREDELSER

UPPGÖRANDE AV REHABILITERINGSPLANER  
FÖR FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)

RÅDGIVANDE VERKSAMHET 11



Drömmar  
blir sanna  

då du  
fortsätter tro  
på dig själv.”

”
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KÅRKULLA SAMKOMMUN följer de nationella kvali-
tetskriterierna som främjar sysselsättning och delaktig-
het. Kårkulla samkommun erbjuder individuellt anpas-
sad arbetslivsorienterad service (ALO) och livsorienterad 
service (LO). Med denna indelning vill samkommunen 
klargöra skillnaden mellan service med inriktning på ar-
bete i olika former och service som främjar delaktighet. 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för brukarens 
utveckling.

VERKSAMHET SOM FRÄMJAR  
DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING

ARBETSLIVSORIENTERAD SERVICE. Målsätt-
ningen för den arbetslivsorienterade servicen är att er-
bjuda meningsfulla arbetsuppgifter och aktiviteter en-
ligt personcentrerad planering. Detta kan ske på en av 
samkommunens verksamhetspunkter eller i samhället. 
Verksamheten består av tillverkning av egna varor och 
produktion av tjänster. Förutom olika arbetsuppgifter 
ges möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter samt 
studiemöjligheter. Arbetsträning på arbetsplatser utanför 
enheten kan ordnas utgående från brukarens behov och 
önskemål.

ARBETE MED STÖD. Service enligt metoden Arbete 
med stöd omfattar stöd och handledning till en brukare 
som i regel är arbetssökande och behöver individuellt 
anpassat stöd för sin placering på den öppna arbets-
marknaden. Servicehelheten består av kartläggning av 
den arbetssökandes förmågor, önskemål och möjlighe-
ter, hjälp till sökande och val av arbetsplats, inlärning 
på arbetsplatsen och anpassning av arbetsuppgifter samt 
stöd och information till arbetsgivaren och kontakter till 
den arbetssökandes nätverk. Service enligt metoden Ar-
bete med stöd kan ges parallellt med andra arbetsmark-
nadspolitiska och rehabiliterande åtgärder.

ARBETSLIVS- 
ORIENTERAD SERVICE

ARBETE I REHABILITERANDE SYFTE. Arbets-
verksamhet i rehabiliterande syfte är en social service i 
enlighet med socialvårdslagen. Kommunen är skyldig 
att ordna arbete i rehabiliterande syfte men kan för-
verkliga det på olika sätt, såsom att köpa servicen från 
Kårkulla samkommun. En aktiveringsplan för brukaren 
görs i samarbete med kommunen och Arbets- och nä-
ringsbyrån.

VERKSAMHET SOM FRÄMJAR DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING 13



SYFTET MED LIVSORIENTERAD SERVICE  är att 
främja delaktighet genom att erbjuda sysselsätt-
ning och stimulans, fysiska aktiviteter och möj-
lighet till social samvaro. Livsorienterad service 
är till för brukare med grav funktionsnedsättning. 
Gemensamt för målgruppen är ett mångsidigt och 
fortgående hjälp- och stödbehov samt regelbunden 
handledning. Grundvård är en del av servicen.
Verksamheten baserar sig på individuellt anpassad 
sysselsättning, upplevelser och stimulans utgående 
från vars och ens behov och förutsättningar. En 
god och trygg miljö för interaktion och kommu-
nikation hör till målsättningarna. Begåvningsstöd-
jande- och kommunikationshjälpmedel används 
för att skapa bättre förutsättningar för brukaren att 
förstå och bli förstådd. Verksamheten bygger på re-
gelbundenhet och struktur.

LIVSORIENTERAD  
SERVICE

VERKSAMHET DAGTID, UNDER 18 ÅRINGAR. Verk-
samhet dagtid kan erbjudas under 18 åringar efter 
avslutad grundutbildning eller anpassad yrkesut-

ÖVRIG SERVICE

bildning, samt under skollov. Verksamheten pla-
neras utgående från ålder och funktionsförmåga. 
Målsättningen är att erbjuda aktiviteter och syssel-
sättning som främjar delaktighet.

PRAKTIK OCH SOMMARJOBB. Enheter för arbets-
livsorienterad och livsorienterad service kan erbju-
da praktikperioder enligt överenskommelse med 
läroinrättning och hemkommun. Studerande som 
kommer på praktik får en möjlighet att bekanta sig 
med olika arbetsuppgifter, endera på Kårkullas LO/
ALO enhet eller som utlokaliserad arbetstagare. 
Under sommarmånaderna kan sommarjobb ordnas 
enligt överenskommelse med hemkommunen.

UNGDOMSVERKSTADEN TROJA. Troja finns i Åbo 
och riktar sig främst till ungdomar mellan 15 och 
29 år som saknar studieplats, har avbrutit studierna 
eller är arbetslösa. Verksamheten består av uppsö-
kande ungdomsarbete och arbete i Trojas verkstad. 
Individuella planer uppgörs utgående från ungdo-
mens behov och önskemål. Verksamheten finansie-
ras huvudsakligen med externa medel.
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Morgonvård/eftermiddagsvård riktar sig till dem 
som bor med sina anhöriga och som behöver 
tillsyn under morgonen eller eftermiddagen. 
Servicen ges vid lämplig närbelägen verksam-
hetsenhet .

MORGONVÅRD/EFTERMIDDAGSVÅRD

Senast vid 60 års ålder ska en utvärdering göras 
över huruvida det är ändamålsenligt med regel-
bunden arbetslivsorienterad eller livsorienterad 
service. Individuella lösningar erbjuds.

PLANERING INFÖR ATT AVSLUTA DAG-
VERKSAMHET 

VERKSAMHET SOM FRÄMJAR DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING 15
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BOENDE- 
SERVICE TILL  

BRUKARE 
I ALLA ÅLDRAR .

KÅRKULLA SAMKOMMUN erbjuder boendeservice till 
brukare i alla åldrar, endera som temporär eller fortgående 
service. 

Boendeservicen planeras tillsammans med brukaren, hens 
nätverk och hemkommunen. Stödet bygger på överens-
kommelser och uppgjord plan för servicen utgående från 
brukarens funktionsförmåga. Personalen vid serviceen-
heten och experterna vid omsorgsbyrån utvecklar olika 
arbetssätt för att förverkliga brukarnas möjligheter till 
optimalt självbestämmande i olika situationer. 

Boendeservicens innehåll omfattar stöd med vardagliga 
sysslor, stödjande av kommunikation, stöd för att göra 
val och fatta beslut, stöd för att lära sig nya saker, stöd 
för att upprätthålla sociala relationer och vid behov även 
omfattande omsorg och omvårdnad. Boendeservicen är 
i första hand handledande och habiliterande och stöder 
individuell utveckling. 
Hemkommunen beviljar servicen och omsorgsbyrån ut-
reder lämplig boendeservice i samarbete med brukaren 
och hens närstående.

BOENDESERVICE
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KÅRKULLA SAMKOMMUN erbjuder barn eller vux-
na som bor med föräldrar eller andra anhöriga 
temporär boendeservice i form av korttidsvård och 
internatboende. Innehållet i servicen utformas in-
dividuellt och kan innebära exempelvis avlastning 
eller boendeträning. Korttidsvård innebär planerad 
vistelse på en enhet i regionen under överenskomna 
tidsintervaller.

AVLASTNING FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD kan ges i 
form av korttidsvård när situationen i familjen så 
kräver. Omsorgen under korttidsvistelsen ges i en 
trygg miljö och planeras och anpassas utgående 
från ålder och funktionsförmåga.

KORTTIDSVÅRD FÖR VUXNA fungerar som ett stöd 
för att livet hemma ska fungera. Verksamheten pla-
neras utgående från ålder och funktionsförmåga 
med strävan att bevara personens färdigheter och 
även stöda utvecklingen.

BOENDETRÄNING SOM INNEBÄR FÖRBEREDELSE 
INFÖR FLYTT ges vid enheter för korttidsvård al-
ternativt vid annan boendeenhet. Under vistelsen 
stöds brukaren till största möjliga självständighet 
beträffande vardagsaktiviteter. Målsättningen med 
förberedelse inför flytt är att kartlägga brukarens 
önskemål och färdigheter inför valet av permanent 
boendeform. Förberedelse inför flytt från föräldra-
hemmet sker i aktivt samarbete med närstående.

INTERNATBOENDE är en boendeform som stöder 
självständighetsprocessen och habiliteringen till 
ett vuxet liv. Det är till för studerande på andra 
stadiet som behöver boendestöd under skolveckan. 
Internatplats beviljas i samverkan mellan skola och 
hemkommun. Internatboende är uppbyggt för en 
treårig period med målsättning att stöda studeran-
de till största möjliga självständighet i samarbete 
med familjen.

TEMPORÄR  
BOENDESERVICE

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

MORGONVÅRD/EFTERMIDDAGSVÅRD

KÅRKULLA SAMKOMMUN erbjuder brukare som 
behöver stöd, hjälp eller omsorg i sitt hem olika 
former av fortgående boendeservice. Boendestödet 
utformas utgående från de individuella behoven, så 
att brukarens egna förmågor, resurser och styrkor 
tas i beaktande.

SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE MED STÖD. Att bo själv-
ständigt med stöd är en serviceform där brukaren 
hyr eller äger sin lägenhet och får stöd och hand-
ledning i sitt hem för att klara självständigt boende. 
Boendestödet kan gälla skötsel av hygien och hem, 
matlagning och stöd med sociala relationer. Boen-

FORTGÅENDE 
BOENDESERVICE
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utrymme för gemensam samvaro. I båda fallen in-
går hyresgästerna hyresavtal och står för utgifterna 
i anslutning till sitt hushåll.

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

Boendeservice för seniorer ges vid regionen senior-
hem. Seniorhemmens verksamhet utgår från bru-
karens individuella behov. Vardagen på seniorhem-
met innehåller aktiviteter och sinnesstimulering, 
men även vila, lugn och ro. Personalen har kunskap 
om den åldrande brukaren och sjukskötartjänster 
finns tillgängliga. Vid regionens seniorhem är må-
let att brukaren ska kunna bo kvar till livets slut. 
Vid seniorhemmen finns personal under dygnets 
alla timmar.

Fortgående boendeservice för brukare under 
18 år skräddarsys i specialfall i samarbete med 
brukarens familj och hemkommunen.

destödet är på förhand planerat utgående från indi-
viduella behov och personalen kommer från närbe-
lägen stödpunkt. Det finns möjlighet för brukaren 
att ta kontakt vid akuta situationer.

Brukare som bor självständigt med stöd har möj-
lighet att delta i gruppverksamhet som stöder den 
sociala förmågan.Kårkulla samkommun erbjuder 
brukare som behöver stöd, hjälp eller omsorg i sitt 
hem olika former av fortgående boendeservice. Bo-
endestödet utformas utgående från de individuella 
behoven, så att brukarens egna förmågor, resurser 
och styrkor tas i beaktande.

BOENDE I LÄGENHET ELLER GRUPP. För brukare 
som behöver utökat dagligt stöd i sitt boende er-
bjuds möjligheten att bo tillsammans med andra i 
grupp eller i en lägenhet intill andra brukare som 
behöver liknande stöd. 

I gruppboende hyr brukaren ett rum och delar kök, 
vardagsrum och bastu med de övriga brukarna. 
Brukare som bor i lägenhet har oftast tillgång till 
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Vid tillfälliga förändringar i hälsotillstånd, efter 
sjukhusvistelse/operationer och vid livets sista 
skede är det möjligt med en tillfällig extra resurs 
enligt överenskommelse med kommunen. Re-
sursen är tidsbestämd, maximalt tre månader. 
Därefter bedöms situationen på nytt.

TILLFÄLLIG TILLÄGGSRESURS
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EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET (EUC) är ex-
pertenheten vid Kårkulla samkommun, med centraliserat 
ansvar för samkommunens specialservice, konsultationer 
och utbildningar. EUC följer med forskning inom bran-
schen och har en central position då det gäller att utveckla 
verksamheten inom samkommunen. 

EUC är beläget i Pargas men erbjuder mobila experttjäns-
ter inom hela samkommunen. EUC ger handledning, 
konsultationer och utbildning både till samkommunens 
verksamhetsenheter och instanser utanför samkommu-
nen, såsom skolor och daghem. Handledning kan också 
ges direkt i hemmet. Personalen vid EUC samarbetar tätt 
med de regionala omsorgsbyråerna och brukarnas nätverk 
i sin helhet.

EXPERT- OCH UTVECKLINGS- 
CENTRETS SERVICE

EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRETS undersök-
ningsavdelning erbjuder omfattande undersökningar, 
utredningar och kartläggningar av brukarens soma-
tiska, psykiska och sociala hälsa. Undersökningar och 
utredningar görs av EUC:s expertteam, bestående av 
överläkare, ledande psykolog, ledande socialkurator, 
talterapeut, pedagogiska handledare, fysioterapeut och 
musikterapeut, samt konsulterande tandläkare, tandskö-
tare och ögonläkare. Vid behov finns även tillgång till 
neurolog, psykiater, ergoterapeut och gynekolog, samt 
externa undersökningar såsom laboratorietjänster, ultra-
ljud, EEG, EKG och röntgen.

En undersökningsperiod är ett effektivt sätt att under-

UNDERSÖKNING
söka och utreda förändringar i brukarens hälsotillstånd 
och beteende utifrån ett helhetsperspektiv. Vårt multi-
professionella team har fördjupad och specialiserad kun-
skap gällande mångfacetterade problemställningar kring 
den fysiska, psykiska och sociala hälsan samt utmanande 
beteende hos brukare med utvecklingsstörning och an-
dra funktionsnedsättningar.

Undersökningsperioden planeras i förväg utgående från 
brukarens individuella behov. Perioden varar i en eller 
flera veckor och resulterar i utlåtanden och rekommen-
dationer gällande fortsatt vård, rehabilitering och servi-
ce. Konsultation till hemregionen erbjuds innan, under 
och efter perioden.

EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRETS SERVICE 23



KRISVÅRD ERBJUDS för brukare med akut behov 
av vård och innefattar utökade personalresurser 
och dagliga expertinsatser. Krisvård erbjuds i sär-
skilt anpassade utrymmen med personal som har 
fått särskild utbildning för ändamålet. Krisvården 
omfattar en heltäckande kartläggning, som görs 
av EUC:s multiprofessionella expertteam i samråd 
med brukarens nätverk i hemregionen och utmyn-
nar i en skräddarsydd plan. Under krisperioden 

KRISVÅRD
utesluts somatiska sjukdomar. Eventuella neurolo-
giska och psykiatriska sjukdomar diagnosticeras i 
samma omfattning som under en sedvanlig under-
sökningsperiod. 

Den fortsatta vården planeras under vistelsen i ak-
tivt samarbete med brukarens nätverk. En krisperi-
od följs vanligen av en rehabiliteringsperiod innan 
brukaren återvänder till hemregionen.

Enheten för undersökning, kris och rehabilitering 
är belägen i en naturskön och lugn omgivning på 
Kirjalaön i Pargas, i anslutning till Expert- och 
utvecklingscentret och Kårkullas centralförvalt-
ning. Avståendet till Pargas centrum är 10 km 
och till Åbo centrum 20 km.

VAR FINNS VI?
Initiativet till en undersöknings-, kris- eller reha-
biliteringsperiod kan komma från brukarens när-
miljö, läkare, hemkommun eller brukaren själv. 
Vistelsen finansieras med en betalningsförbindel-
se som beviljas av brukarens hemkommun, på ba-
sen av anhållan från den regionala omsorgsbyrån.

REMISS OCH FINANSIERING:

Undersökningsavdelningen ordnar enligt efter-
frågan sommarläger för barn och ungdomar med 
särskilda vårdbehov. Temaläger för vuxna erbjuds 
också i enlighet med efterfrågan.

BARN- OCH UNGDOMSLÄGER

EN REHABILITERINGSPERIOD kan föregås av en 
undersöknings- eller krisperiod. Målsättningen för 
rehabiliteringen är att återfå den optimala fysiska, 
psykiska och sociala funktionsförmågan, så att bru-
karen kan återvända till en individuellt anpassad 
boendeform och sysselsättning på sin hemort. För 
perioden uppgörs en individuell habiliteringsplan 
som innehåller målsättningar beträffande ADL (ac-
tivities in daily living) samt sociala-, kommunikati-
va-, pedagogiska-, emotionella-, fysiska- och med-

REHABILITERING
icinska målsättningar på kort och lång sikt. Under 
rehabiliteringsperioden prövar brukaren olika for-
mer av boende och arbets- eller dagverksamhet. 

Expertteamet vid EUC deltar i brukarnas rehabi-
litering och habilitering genom regelbunden upp-
följning, samt genom att utföra undersökningar 
och skriva utlåtanden och rekommendationer. Re-
habiliteringsperioden utförs i aktivt samarbete med 
brukarens nätverk i hemregionen.
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I ANSLUTNING TILL EUC finns specialenheter med sär-
skild kompetens kring autism samt grav fysisk och psy-
kisk utvecklingsstörning. Våra specialenheter erbjuder 
långtidsrehabilitering för brukare som behöver mer om-
fattande vård och stöd än vad som kan erbjudas inom 
öppenvården. 

Institutionsvården omfattar service dygnet runt i form av 
boende och verksamhet som främjar delaktighet och sys-

selsättning, samt tillgång till experttjänster. Hemkommu-
nen och samkommunen kan förhandla om individuella 
avgifter samt vårdens innehåll för brukare som har speci-
fika vårdbehov och kräver särskilda resurser.

Kårkulla samkommun avvecklar institutionsvården i en-
lighet med statsrådets principbeslut från år 2010. Avveck-
lingen följer samkommunens boendeplan för år 2015–
2020.

INSTITUTIONSVÅRD
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Följ oss på Instagram
instagram.com/karkullasamkommun

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

Följ oss på Twitter 
@karkullaskn

LÄS MER OM OSS:
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kårkulla.fi

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


