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1 Allmänt om Oasen och principer för avgifter 
 

Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbund där kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, 
Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö äger platser.  

Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består 2023 av institutions- och demensvård för de 13 
medlemskommunernas äldre invånare. En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot 
medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen 
hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och 
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). På Oasen finns också ESB Liljan som är Jomala kommuns effektiverade 
serviceboende.  

Avgifterna på Oasen beräknas i enligt med bestämmelserna i Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 
(FFS 1992:734) samt landskapsförordning (1995:103) om tillämpning inom landskapet Åland av riksförfattningar 
om socialvård, genom vilken förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) tillämpas. 
Klientavgifterna indexjusteras vartannat år. Senaste indexjustering enligt folkpensionsindex skedde inför 2022.  

Oasens styrelse fastställer avgifterna i slutet av varje år. Vid inskrivning till Oasen begärs medgivande från den 
boende/anhöriga/intressebevakare om att Oasen enligt ovanstående lagar kan hämta beskattningsuppgifter från 
senast fastslagna beskattning från Skatteförvaltningen samt uppgifter om vårdbidrag från FPA. Uppgifterna 
förvaras enligt sekretess och framtill att följande års vårdavgift räknas ut.   

2 Vårdavgifter på effektiverat serviceboende Liljan 
 

➢ Grundavgift: 43,00 euro/månad (40 euro år 2022) (tvätt av kläder, veckostädning, wc-papper, tv licens, 
sängkläder) 

➢ Vårdavgift: Betalningsförmåga (nettoinkomster) – inkomstgränsen 598 euro * 35 % (598 euro 2022) 
➢ Måltidsavgifter: 12,50 euro/dygn (11,50 euro 2022) 
➢ Hyran är 10,50 euro/m2 (9,50 euro 2022) (inklusive värme, el, vatten).  

Hyresbeloppet varierar beroende på rummets storlek + 6 m2 för allmänna utrymmen enligt tabell nedan.  

Rum m2  

m2 inkl. 
gem. 

utrymmen euro/m2 totalhyra 

1 19,39 25,39 10,5 266,60 

2 18,89 24,89 10,5 261,35 

3 20,45 26,45 10,5 277,73 

4 22,79 28,79 10,5 302,30 

5 20,43 26,43 10,5 277,52 

6 21,93 27,93 10,5 293,27 

7 21,84 27,84 10,5 292,32 

8 20,85 26,85 10,5 281,93 

9 20,11 26,11 10,5 274,16 

10 20,9 26,9 10,5 282,45 

 
I ovannämnda avgifter ingår bland annat inte hälso- och sjukvård som utförs av hemsjukvården, läkemedel, 
hjälpmedel, hår-, fot- och tandvård, hygienartiklar. 

De boende kan söka bostadsbidrag, vårdbidrag och reseersättningar osv. Personalen är behjälplig med 
ansökningar vid behov.  
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Vårdavgiften på ESB får inte överstiga produktionskostnaden för ett vårddygn, dvs maxtaket för vårdavgifter är 
141,12 euro per dygn, max 4 292 euro per månad. Klienten skall ha till sitt förfogande minst 250 euro/mån efter 
dragna avgifter. Vid frånvaro görs avdrag per dygn för grund- och måltidsavgift. Vid vård på sjukhus avdras 
vårdavgift, måltidsavgift samt grundavgift.  

Periodplats på ESB 

Vid periodplats på ESB debiteras en vårddygnsavgift i vilken ingår grundavgift, vårdavgift, hyra samt måltidsavgift. 
För periodvård betalas 49,60 euro/dygn upptill avgiftstaket som är 692 euro/kalenderår, därefter 22,80 
euro/dygn.  

3 Avgift för dagverksamhet 
 

En dags deltagande kostar totalt 71 euro (65 euro år 2022). 

Deltagaren betalar 16 euro medan hemkommunen betalar 55 euro ( 15 respektive 50 euro 2022) 

I priset ingår frukost och lunch och kaffe. Aktiviteter ledda av sysselsättningsterapeut specialinriktad på kognitiva 
sjukdomar samt fysisk aktivitet, både i grupp och individuellt, ledd av fysioterapeut.  

 

4 Grunderna för vårdavgifter vid institutionsboende 
 

Institutionsboende på Oasen är Mattas demens, Solsidan och Pellas avdelningar.  

Vid långvarig institutionsvård, är avgiften 85% av klientens nettomånadsinkomster, dock så att vissa avdrag som 
sänker vårdavgifter beviljas utgående från lagstiftningen och vad som stadgas i detta dokument. En boende har 
till exempel rätt att förfoga över minst 150 euro som medel för personligt bruk per månad. 

Vid kortvarig institutionsvård är vårdavgiften 22,80 euro/dygn. Justeringen av dygnsavgiften för kortvarig vård 
baseras på indexjustering. 

Den boendes avgift täcker som regel 10–20% av vårdens kostnader. Resten av kostnaden täcks av 
hemkommunen. 

Den boendes inkomstuppgifter 
För uträkningen av avgifter har Oasen boende- och vårdcenter rätt att ta del av den boendes, och i vissa fall även 
partnerns, inkomstuppgifter. Vårdavgifterna beräknas utgående från nettoinkomsterna, dvs inkomsterna efter 
skatt. Inkomster som beaktas vid uträkningen av vårdavgifterna är löne- och pensionsinkomster, ränte- dividend- 
och hyresinkomster. Såsom inkomster beaktas även kapitalinkomst- och förvärvsinkomstandelar av jordbruk och 
näringsverksamhet. Även vårdbidraget beaktas som vårdavgiftsgrundande inkomst. 

Partners inkomster beaktas 
Om den som är i långvarig anstaltsvård omedelbart innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i 
äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och hans eller hennes månadsinkomster är större än makens 
månadsinkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Den avgift som tas 
ut hos en person i långvarig anstaltsvård kan uppgå till högst 42,5 procent av de på ovan nämnda grunder 
sammanräknade månadsinkomsterna.  
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Inkomster i främmande valuta 
Om klientens vårdavgiftsgrundande inkomster är i annan valuta, används vid konverteringen till eurobelopp en 
växelkurs som gäller vid dagen för beräknandet av vårdavgiften. 

Avdrag och inkomster som ej beaktas 
Ränteinkomster som understiger 5 euro per månad skall bortses ifrån vid uträknandet av vårdavgiftens storlek. 

 

Avdrag för bostadskostnader 
Då långvarig institutionsvård inleds beaktar Oasen att vårdtagaren har boendekostnader för den bostad som 
utgjort stadigvarande bostadsadress vid inledandet av institutionsvården. 

Följande utgifter beaktas under 3 månader efter inskrivningen som avdrag från vårdtagarens inkomster vid 
fastställande av vårdavgift: 

- månadshyra för hyresbostad som varit vårdtagarens stadigvarande bostad vid inledandet av institutionsvården 

- bolagshyra för ägobostad i bostadsaktiebolag om bostaden varit vårdtagarens stadigvarande bostad vid 
inledande av institutionsvården 

- uppvärmningskostnader och grundavgifter för el och vatten för egnahemshus som varit vårdtagarens 
stadigvarande bostad vid inledande av institutionsvården 

- brandförsäkringspremie 

Ansökan om avdrag skall inlämnas inom 1 månad efter att institutionsvården inletts. 

Om den som inlett långvarig anstaltsvård har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande 
förhållande vid inledandet av vården, beräknas klientens andel av boendekostnaderna vara 50%. 

Utgifter för semesterbostad eller för annan bostad än den man bott stadigvarande i beaktas inte som avdrag. 

Som avdrag från vårdtagarens inkomst beaktas månatlig grundavgift för intressebevakare. 

  

5 Vad ingår i institutionsvården? 
 

Beklädnad 

➢ Vårdtagaren står för egna kläder samt skodon 
➢ Oasen står för tvätt av kläder, men ansvarar inte för kläder som skall tvättas under 60 grader eller 

kemtvättas 
➢ Oasen står för märkning av kläder 
➢ Oasen står för sängkläder, handdukar samt vid behov pyjamas alternativt nattlinne 
 

Hygienartiklar 

➢ Oasen tillhandahåller bashygienartiklar enligt upphandling 
➢ Oasen tillhandahåller tvättlappar, haklappar samt inkontinensskydd 
➢ Artiklar som inte ingår i Oasens upphandlade sortiment bekostas av vårdtagaren själv 
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Läkemedel 

➢ Oasen bekostar läkarordinerade mediciner 
➢ Naturpreparat ersätts inte 

 

Hörselvård 

➢ Avdelningsskötaren alt läkaren tar ställning till besök till hörselvårdsassistent, Oasen betalar i så fall 
besöket 

➢ Oasen tillhandahåller batterier till hörapparat 
 

Tandvård 

➢ Avdelningsskötaren alt. läkaren tar ställning till tandläkarvård samt besök till tandhygienist. 
➢ Oasen bekostar endast tandvård vid ÅHS 
➢ Oasen bekostar tandtekniska utgifter, tandvård inkl. besök hos tandhygienist 
➢ Privat tandvård bekostas av vårdtagaren själv 
➢ Institutionen betalar vid behov tandprotes samt tandläkarbesök för utprovning/justering av dessa. 

 

Synundersökning 

➢ Läkaren gör individuell bedömning om synkontroll hos optiker behövs, alternativt remiss till ögonläkare 
➢ Oasen anlitar åländska optiker, inte internetoptiker. 
➢ Oasen ersätter optikerkostnaderna 
➢ Glasögon bekostas av Oasen vid konstaterad synförändring, bågarna ersätts med 150 euro, specialglas på 

basen av medicinskt utlåtande.   
 

Fotvård 

➢ Avdelningsskötaren tar ställning till fotvård och medicinskfotvård 
➢ Oasen bekostar fotvårdare som anlitas av Oasen 
➢ Insulindiabetiker har rätt till medicinsk fotvård minst 6 ggr/år på Oasens bekostnad. Ytterligare 

behandlingar ersätts också vid konstaterat behov. För övriga klienter ersätter Oasen fotvård minst 4 
ggr/år samt ytterligare behandlingar vid behov. 
 

Frisör 

➢ Avdelningsskötaren tar ställning till hårklippning  
➢ Oasen ersätter enbart den frisör som Oasen anlitat. 
➢ Oasen ersätter hårklippning 6 ggr/år samt ytterligare vid behov. 
➢ Hårfärgning, permanent och dylikt ersätts av vårdtagaren själv 

 

Taxiresor 

➢ 12 stycken taxiresor tur och retur ersätts av Oasen per år.  
➢ De resor som Oasen ersätter gäller till hemmet, släkt och vänner samt rekreationsresor inom Åland 
➢ Resorna planeras i samråd med personalen 
➢ Oasenhar undantagsvis möjlighet att tillhandahålla följeslagare vid privata resor 
➢ Taxi- samt ambulansresor till och från ÅHS bekostas av Oasen 

 

Sjukhusräkningar 

➢ Om Oasens läkare bedömer att behov föreligger av poliklinisk vård vid ÅHS så debiteras inte vårdtagaren 
för dessa besök 

➢ Om vårdtagaren flyttas över till ÅHS för vård, så skrivs vårdtagaren ut från Oasen och debiteras därmed 
inte under denna tid av Oasen. Däremot debiterar ÅHS för denna vårdperiod. Vårdtagaren kan endast 
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vara inskriven på en vårdinrättning åt gången. Enligt inkomsterna uträknad vårdavgift delges ÅHS och ÅHS 
debiterar per dygn enligt den fastslagna avgiften.  
 

TV-licens 

➢ Oasens TV-licens gäller för alla tv-apparater 

 

Telefon 

➢ Oasentillhandahåller en gemensam telefon per avdelning 
➢ Den vårdtagare som önskar utnyttja internetuppkoppling kan utnyttja Oasens trådlösa nätverk.     

                                                                                                                        

6 Uträkning och fakturering av vårdavgifter 
 

Så snart som permanent vård inleds, på ESB eller institution, inbegärs inkomstuppgifter av skatteförvaltningen 
samt FPA, medgivande till detta ges vid inskrivning till Oasen.  

Vårdavgifterna uträknas sedan en gång per år, då föregående års beskattning är slutförd, vanligen i maj/juni.  

Oasen fakturerar vårdavgifter månatligen enligt närvaro. 


