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1 Personer berättigade till rehabilitering  

En person som är berättigad till rehabilitering ska vara bosatt i Finland och ha 
deltagit i krigen 1939–1945. Personen ska ha tilldelats frontmanna-, front-
tjänst- eller fronttecken.  

En frontveterans maka eller make kan delta i anstaltsrehabilitering samtidigt 
med veteranen vid samma rehabiliteringsinrättning. Maken eller makan kan 
även delta i dagrehabilitering tillsammans med frontveteranen. 

En frontveteran som inte är stadigvarande bosatt i Finland ska ansöka om rätt 
till rehabilitering hos Statskontoret. 

Om en frontveteran har rätt att få rehabilitering på grund av en skada eller yr-
kessjukdom med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), tra-
fikförsäkringslagen (460/2016), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkes-
sjukdomar (459/2015) eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet 
och yrkessjukdomar (873/2015) eller en tidigare lag som motsvarar dessa, 
kan personen inte längre få rehabilitering avsedd för frontveteraner. Den sö-
kandes möjligheter att få rehabilitering med stöd av dessa lagar ska först utre-
das. 
 
Krigsinvalider, vars invaliditetsgrad är minst tio procent har rätt till motsva-
rande förmåner i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Därför 
kan de inte få rehabilitering som är avsedd för frontveteraner. 
 
Folkpensionsanstalten uppger avgiftsfritt namnet och personbeteckningarna 
på de som får fronttillägg till hemkommunen senast i slutet av januari. Kom-
munen kan utnyttja uppgifterna genom att informera frontveteranerna om möj-
ligheten att ta del av rehabiliteringen (Lag om frontmannapension 19 § 
11.4.2014/322).  
 

2 Kommunen som anordnare av rehabilitering  

Rehabilitering av frontveteraner grundar sig på lagen om rehabilitering av 
frontveteraner (1184/1988) samt på förordningen om rehabilitering av frontve-
teraner (1348/1988).  

Staten beviljar varje år ett anslag för rehabilitering av frontveteraner, med vil-
ket kommunerna/samkommunerna (senare kommunerna) ska ordna rehabili-
tering för frontveteraner i den egna kommunen. 

Det är viktigt att kommunerna aktivt kontaktar frontveteranerna och erbjuder 
dem rehabiliteringstjänster enligt deras behov, så att anslaget effektivt och till 
fullo kommer i användning för frontveteranernas väl.  
 
Syftet med detta anvisningsbrev är att ge kommunerna anvisningar för ord-
nande av tjänster som motsvarar anslagets användningsändamål. Det finns 
ett skilt anvisningsbrev för frontveteranernas tjänster som stöder boendet i 
hemmet. De punkterna i texten som innehållsmässigt har ändrats är utmärkta 
med blått. 
 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1977/19770119
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1977/19770119
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1988/19881184
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Anvisningsbrevet hittas på Statskontorets webbplats på adressen: 
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvis-
ningar-till-kommuner . 

3 Anslaget som delas ut och utbetalning av anslag 2020 

Statskontoret utbetalar kommunerna sammanlagt 16 miljoner euro i rehabiliteringsanslag.  
Anslaget utbetalas till kommunerna enligt lagen om rehabilitering kvartalsvis i förskott (i 
februari, maj, augusti och november) i lika stora poster. 

 

Anslaget utbetalas enligt mängden frontveteraner som bor i kommunen.  

3.1 Användningen av anslaget 

Statskontoret utdelar anslagen skilt till rehabiliteringen och till de stödjande 
tjänsterna för boende i hemmet. Det går inte längre att överföra anslag mellan 
dessa. 

 
Kommunerna ska fatta beslut om de av 2020 års anslag betalda rehabilite-
ringstjänsterna senast 31.12.2020. Kostnader och tjänster grundade på beslut 
som fattas under 2020 kan utbetalas och anordnas fram till 31.3.2021. Om en 
frontveteran som fått beslut om rehabilitering inte kan använda den på grund 
av sin bortgång eller någon annan orsak kan betalningsförbindelsen använ-
das till godo för en annan frontveteran. 
 

3.2 Utredning om användningen av anslaget för 2020 

Kommunerna ska tillställa Statskontoret en utredning om hur anslaget för 
2020 har använts senast 30.4.2021. Utredningsblanketten skickas ut till kom-
munerna i februari 2021 per e-post. 

I utredningen om rehabilitering ska per rehabiliteringsform meddelas anta-
let frontveteraner som fått rehabilitering, rehabiliteringsperiodernas längd, 
vårddygnens-/gångernas antal och använda anslag. Det använda anslaget 
skall meddelas som bruttosumma (inklusive moms). 

Om anslaget inte har använts ska orsaken till detta nämnas i utredningen. 
 

3.3 Förfrågan om tilläggsanslag för 2020 

Förfrågningarna om behovet av tilläggsanslag skickas till kommunerna 
elektroniskt i maj 2020. Kommunerna ska skicka in svaret gällande tilläggsan-
slaget till Statskontoret senast 31.5.2020. 
 
Möjliga tilläggsanslag delas endast ut till de kommuner som före utsatt datum 
meddelat att de är i behov av tilläggsanslag. 
 
Om behovet av tilläggsanslag överskrider det oanvända anslaget från 2019 
gör Statskontoret gör en framställning till riksdagen om behovet av tilläggsan-
slag. Då förutsätter beviljandet av tilläggsanslag ett godkännande av riksda-
gen. 
 

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
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3.4 Returnering av outnyttjat anslag till Statskontoret  

Om kommunen har oanvänt anslag 5 euro eller mer från 2020, ska det retur-
neras till Statskontorets konto FI95 5000 0121 5025 60 senast 17.5.2021. 
 

4 Rehabilitering 

4.1 Allmänna principer och praxis för ordnande av rehabilitering  

Syftet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla frontveteranens 
funktionsförmåga så att han eller hon så länge som möjligt självständigt klarar 
av sina dagliga funktioner. Rehabiliteringen ska vara regelbunden och syste-
matisk. Målet är att frontveteranerna får rehabilitering regelbundet varje år.  

I och med att frontveteranerna blir äldre ökar behovet av servicehandledning. 
Den servicehandledare eller veteranrådgivare som utsetts för frontvetera-
nerna ger handledning och råd åt frontveteranen i alla ärenden som gäller 
servicehelheten och hjälper frontveteranen att få de tjänster som behövs. 

Tjänsterna ska basera sig på en kartläggning av servicebehovet. En yr-
kesperson från social- eller hälsovården, ansvarspersonen/servicerådgi-
varen som utsetts för frontveteranen, kunden och om möjligt en närstå-
ende kan delta i bedömningen av funktionsförmågan. 

Frontveteranernas rehabilitering kan genomföras som anstaltsrehabilitering, 
dagrehabilitering eller öppen rehabilitering. Dagrehabilitering eller annan öp-
pen rehabilitering är den primära rehabiliteringsformen när den är ändamåls-
enlig med tanke på målen med rehabiliteringen. Frontveteranen kan även ges   
mångsidig rehabilitering, t.ex. som anstalts- och öppen rehabilitering inom de 
gränser som förordningen och anslaget tillåter. Även en frontveteran som bor 
på institutionsvård eller på familjevård har rätt att få ovannämnd rehabilitering. 
 
Utöver rehabiliteringen kan frontveteranerna beviljas fotvård tre gånger per år. 
 
Rehabiliteringen medför inte några kostnader för frontveteranen eller ma-
ken/makan. Kommunen betalar kostnaderna för frontveteranens rehabilitering 
och Folkpensionsanstalten ersätter i sin helhet resekostnaderna som upp-
kommit på grund av rehabiliteringen. Då taxi används måste beställningen 
ske via FPA:s regionala servicenummer. 
 
Om anslaget räcker till och en läkare anser det nödvändigt kan en frontvete-
ran beviljas mera rehabilitering än maximimängden. Detta gäller inte maken 
eller makan. 

 
4.2 Ordnande av anstaltsrehabilitering  

Med anstaltsrehabilitering avses en rehabiliteringsperiod som tillbringas på en 
anstalt och som utöver rehabilitering även omfattar inkvartering och helpens-
ion. 

Statskontoret har konkurrensutsatt serviceproducenterna för anstaltsrehabili-
tering för frontveteraner. Då kommunerna ordnar rehabilitering måste de ut-
nyttja Statskontorets avtalsleverantörer. Alternativt kan kommunen också 
ordna rehabilitering vid den egna hälsovårdscentralen eller vid en serviceen-
het inom specialsjukvården.  
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Kommunerna bör iaktta de priser som avtalats i det serviceavtal som Stats-
kontoret och avtalsleverantören ingått. Priserna per vårddygn hittas på Stats-
kontorets webbplats på adressen: 

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvis-
ningar-till-kommuner . 

Kommunerna kan debitera kostnaderna för rehabilitering som är organiserad 
vid hälsovårdscentralen eller enheten för specialsjukvård enligt 58 § i lagen 
om hälsovård (1326/2010). Då den ersättning som ska betalas till en kommu-
nal hälsovårdscentral räknas ut, räknas ändå inte klientavgifter som tas ut av 
dem som använder tjänsterna till de verksamhetsintäkter som ska avdras från 
ersättningen enligt 7 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1339/2010). 

Innehållet i anstaltsrehabiliteringen har fastställts i kvalitetskraven på an-
staltsrehabilitering. Statskontoret och serviceproducenten har i samband med 
anbudsförfarandet i detalj kommit överens om innehållet i rehabiliteringen för 
frontveteraner.  

4.2.1 Längd på rehabiliteringsperioder för frontveteraner 

En rehabiliteringsperiod för frontveteraner varar i regel tio dygn. Rehabilite-
ringsperiodens längd varar alltid högst tio dygn om det är fråga om en frontve-
teran i funktionsduglighetsklass 3. Rehabiliteringsperioden kan även periodi-
seras. 
 
Rehabiliteringsperioden kan emellertid också vara längre om frontveteranen 
till följd av störning som orsakas av en sjukdom eller skada har nedsatt funkt-
ionsförmåga och frontveteranen klassificeras i funktionsduglighetsklass 1 eller 
2, om det med tanke på målen för rehabiliteringen är motiverat att ordna en 
längre rehabiliteringsperiod. I sådana fall varar rehabiliteringsperioden högst 
fyra veckor.  
 

4.2.2 Anstaltsrehabilitering för makor/makar 

Frontveteranens make/maka har rätt att delta tillsammans med frontveteranen 
i anstaltsrehabiliteringen. Frontveteranens och makens/makans rehabilite-
ringsperioder ska utföras samtidigt på samma rehabiliteringsanstalt. Den 
samtidiga rehabiliteringsperiodens mål är att förbättra framgången av frontve-
teranens rehabilitering samt att främja frontveteranens möjligheter att klara 
sig hemma och bland annat att stöda den vårdande makens/makans ork. Ma-
kens/makans deltagande förkortar inte frontveteranens rehabiliteringsperiod. 
 
En rehabiliteringsperiod för en maka/make till en frontveteran varar i regel tio 
dygn. Makarnas rehabiliteringsperioder är vanligtvis lika långa. 

Om frontveteranens rehabiliteringsperiod är mellan två och fyra veckor lång 
kan makans/makens rehabiliteringsperiod dock vara högst 14 dygn.  

Makans eller makens rehabilitering får inte vara längre än frontveteranens. 

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/tjanster-for-frontveteraner/#anvisningar-till-kommuner
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1988/19881184
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4.3 Ordnande av dagrehabilitering 

Med dagrehabilitering avses rehabilitering som utöver individuella behand-
lingar även omfattar gruppaktiviteter samt måltider under rehabiliteringsda-
gen. Vid dagrehabilitering övernattar rehabiliteringsklienten hemma. 
  
Kommunerna anskaffar själva dagrehabilitering för frontveteranerna. 
 
Dagrehabilitering kan genomföras till exempel vid en hälsovårdscentral, på ett 
sjukhus, vid en service- eller dagcentral eller vid en rehabiliteringsanstalt. 
  
Kommunerna ersätts för kostnaderna för rehabiliteringen i enlighet med 4 § i 
förordningen om rehabilitering av frontveteraner. 
 

4.3.1 Dagrehabilitering för maken/makan 

Maken/makan har möjlighet att delta tillsammans med frontveteranen i dagre-
habiliteringen. Frontveteranens och makens/makans rehabiliteringsperioder 
ska utföras samtidigt och på samma rehabiliteringsanstalt. 
 

4.3.2 Längden på dagrehabilitering 

En dagrehabiliteringsperiod för frontveteraner och dennes make eller maka 
varar i regel högst tio dygn. Rehabiliteringsperioden varar alltid högst tio dygn 
om det är fråga om en frontveteran i funktionsduglighetsklass 3.  

I de fall där frontveteranen har en skada eller sjukdom som stör funktionsför-
mågan så att frontveteranen klassificeras i funktionsduglighetsklass 1 eller 2 
kan veteranen få dagrehabilitering i 20 dagar (2 § 3 mom. i lagen). Då har 
maken eller makan rätt att delta i dessa 20 dagar. 

4.4 Ordnande av öppen rehabilitering 

Till verksamhetsformerna inom den öppna rehabiliteringen hör olika typer av 
terapi, till exempel fysioterapi, ergoterapi, fotvård, massage eller annan terapi 
som grundar sig på frontveteranens individuella behov, eller ett psykosocialt 
stöd såsom individuellt diskussionsstöd/funktionellt stöd. Öppen rehabilitering 
kan också genomföras i form av grupprehabilitering.  

Öppen rehabilitering kan ges till exempel på hälsovårdscentraler, sjukhus, ett 
effektiverat serviceboende, service- och dagcentraler och rehabiliteringsinrätt-
ningar. Tjänsterna kan också anskaffas av en sådan serviceproducent eller 
självständig yrkesutövare som avses i 2 § i lagen om privat hälso- och sjuk-
vård (152/1990).  

Öppen rehabilitering kan också tillhandahållas hemma hos frontveteranen 
(hemrehabilitering) ifall det är nödvändigt på grund av veteranens hälsotill-
stånd. Med hemrehabilitering avses sådan rehabilitering som ges i frontve-
teranens hem eller under hemliknande förhållanden, till exempel i ett service-
hus, effektiverat serviceboende eller inom institutionsvården.  

Kommunerna ersätts för kostnaderna för den öppna rehabiliteringen i enlighet 
med 4 § i förordningen om rehabilitering av frontveteraner. 

Maken eller makan har inte rätt till öppen rehabilitering. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
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4.4.1 Längden på öppenvårdsrehabilitering 

I regel får frontveteranen 20 besök på en inrättning för öppen rehabilitering 
per kalenderår. En frontveteran i funktionsduglighetsklass 3 kan få högst 20 
besök per år. Den öppna rehabiliteringen kan genomföras till exempel i form 
av en behandlingsserie som omfattar 2 x 10 besök.  

Om frontveteranens skada eller sjukdom kräver mer rehabilitering än det, kan 
veteranen beviljas högst 30 besök per kalenderår.  
 

4.5 Ordnande av stödd rehabilitering i hemmet 

Stödd rehabilitering i hemmet kan ges både som rehabilitering och som en 
tjänst som stöder boendet i hemmet. Om anslaget ska användas från rehabili-
teringsanslaget eller från anslaget för tjänster som stöder boendet i hemmet 
är beroende av frontveteranens behov samt om tjänsten ska utföras av social-
vården eller av hälsovården. Om frontveteranen inte längre klarar av att delta 
i rehabiliteringen utanför hemmet, rekommenderas det att kommunen i allt 
större utsträckning stöder rehabilitering i hemmet. 
 
Rehabiliteringen i hemmet kan vara förebyggande verksamhet, upprätthål-
lande av funktionsdugligheten samt förebyggande verksamhet för att klara sig 
i ett servicehus. Uppskattningen av funktionsdugligheten görs i egen boende-
miljö. På detta sätt kommer frontveteranens utmaningar att klara sig i sina 
dagliga funktioner tydligare fram. 
 
Innehållet i hembesöken anpassas enligt veteranens behov och i enlighet 
med gemensamt uppsatta mål så att veteranens olika delar av funktionsdug-
lighet i helhet kan tas i beaktande. Av väsentlig betydelse är att rehabilite-
ringsplanen och planen för tjänsterna förenar rehabiliteringen och de stödda 
tjänsterna i hemmet. Då funktionsdugligheten uppskattas deltar en profess-
ionell person från socialvården eller hälsovården, ansvarspersonen för front-
veteranen, klienten och om möjligt även en nära anhörig. 
 

4.6 Ansökan om rehabilitering 

4.6.1 Ansökan 

Ansökan om rehabilitering görs av frontveteranen eller av en person som be-
fullmäktigats av frontveteranen, också för makans eller makens del. En anhö-
rig eller social- och hälsovårdsmyndigheterna kan också göra en skriftlig an-
sökan på frontveteranens vägnar. 

Kommunerna kan beställa blanketter för ansökan om rehabilitering (kommun-
blankett 6430) och blanketter för rehabiliteringsplaner (kommunblankett 7440) 
av Lekoral Oy per e-post asiakaspalvelu@lekoral.fi eller per telefon 
09 8294 600. 
 

4.6.2 Läkarutlåtande 

En bedömning av frontveteranens servicebehov räcker för att få rehabilitering. 
Läkarutlåtande ska skaffas om frontveteranens hälsotillstånd kräver eller om 
funktionsduglighetsklassen inte har fastställts eller om den måste fastställas 
på nytt. 

mailto:asiakaspalvelu@lekoral.fi
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4.7 Hänvisning till rehabilitering 

Beslut om godkännande av frontveteranens rehabiliteringsansökan fattas av 
det behöriga organet eller tjänsteinnehavaren i frontveteranens hemkommun. 
(3 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988).  
 
När beslut fattas om rehabilitering ska frontveteranens och den eventuellt 
medföljande makens eller makans hälsotillstånd, arten av verksamhet vid den 
verksamhetsenhet som ger rehabilitering samt geografiska, språkliga och 
andra omständigheter beaktas. I första hand ska eftersträvas att någon av de 
lämpliga rehabiliteringsinrättningar som är närmast belägna anlitas. Av medi-
cinska, språkliga eller andra motiverade skäl kan man emellertid också anvisa 
frontveteranen en annan rehabiliteringsinrättning i Finland.  

Vid behov kan frontveteranen utnyttja olika rehabiliteringsformer och få 
flera rehabiliteringsgånger, om anslaget räcker till och alla villiga redan 
en gång har fått delta i rehabilitering enligt personens eget behov. 

 
4.8 Ersättning av resekostnader 

Folkpensionsanstalten (FPA) betalar rehabiliteringsklienten och makan eller 
maken de nödvändiga resekostnaderna i sin helhet för resorna till den inrätt-
ning där de deltagit i rehabilitering. FPA ersätter resekostnader enligt det bil-
ligaste färdsättet.  

Utöver de ersättningar som betalas enligt sjukförsäkringslagen betalar FPA 
dessutom självriskandelen och de resekostnader som understiger självriskan-
delen i sin helhet när det är fråga om öppen rehabilitering. Det kan hända att 
FPA inte ersätter resekostnaderna om frontveteranen varit på massage. 

Vid ansökan om reseersättning ska frontveteranen för FPA förete en av kom-
munen eller Statskontoret utfärdad betalningsförbindelse eller kopia av beslu-
tet om godkännande för rehabilitering samt en utredning över sitt deltagande i 
rehabilitering. Utredningen över deltagandet i rehabilitering kan göras till ex-
empel på FPAs blankett. 

För en frontveteran i offentlig anstaltsvård betalar FPA kostnaderna för re-
sorna till rehabiliteringsinrättningen och tillbaka till vårdinrättningen. Förfaran-
det är detsamma om en frontveteran som deltar i anstaltsrehabilitering över-
flyttas till sjukhusvård mitt under rehabiliteringsperioden. Statskontoret ersät-
ter till FPA dessa resekostnader i sin helhet, eftersom en person i anstalts-
vård enligt sjukförsäkringslagen inte får någon ersättning för kostnader för be-
handling av sjukdom eller skada. Om en frontveteran i offentlig anstaltsvård 
har remitterats till rehabilitering och sedan återvänder direkt hem från rehabili-
teringsinrättningen, ersätter Statskontoret till FPA för hemresan, dock på det 
sätt som refererats i föregående stycke. 

FPA betalar också ersättning för resekostnader till en utomlands bosatt front-
veteran utan hemkommun i Finland och en maka eller make som tillsammans 
med veteranen har deltagit i rehabilitering, om de har godkänts för rehabilite-
ring av Statskontoret. 
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Vid användning av taxi ska beställningen alltid ske via FPA:s regionala ser-
vicenummer. Annars ersätter FPA inte resan. Ifall FPA inte ersätter resan kan 
kommunen ersätta resan från dessa anslag. 

4.9 Ändringssökande 

Ändring i beslut av Statskontoret, av det behöriga organet i kommunen och av 
FPA får inte sökas genom besvär. Ändring får sökas i situationer där rese-
kostnadsersättning som utbetalats har krävts tillbaka på grund av att klienten 
uppgivit felaktiga eller vilseledande uppgifter. (Enligt 10 § 3 mom. och 13 § i 
lagen om rehabilitering av frontveteraner). 
 
Om ett ärende som ankommer på det behöriga organet i kommunen överförts 
på en tjänsteinnehavare, ska tjänsteinnehavaren låta organet avgöra ärendet, 
om den som är missnöjd med beslutet skriftligen kräver detta inom 14 dagar 
efter att ha fått del av beslutet. Till beslutet ska fogas anvisningar om vad den 
som är missnöjd ska göra för att det behöriga organet ska ta upp ärendet (En-
ligt 13 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner 1184/1988).  
 

5 Information 

Ytterligare information fås av:  

rintamaveteraanit@valtiokonttori.fi  

Merja Längman, tfn 0295 50 3239, merja.langman@valtiokonttori.fi  
Anne Sirén, tfn 0295 50 3248, anne.siren@valtiokonttori.fi 
 

 

 

Biträdande direktör  Hanna Koskinen 

 

 

    

Servicechef   Tiina Kyttälä 

6 Bilaga 

6.1 Rehabiliteringsanstalter som arrangerar anstaltsrehabilitering för frontveteraner och 
vårddygnspris år 2020  

6.2 Stödd rehabilitering i hemmet 

  

mailto:rintamaveteraanit@valtiokonttori.fi
mailto:merja.langman@valtiokonttori.fi
mailto:anne.siren@valtiokonttori.fi
https://vk-wordpress-bucket-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/sites/4/2019/12/Rehabiliteringsanstalter-som-arrangerar-anstaltsrehabilitering-för-frontveteraner-och-vårdsdygnpris-år-2020.pdf
https://vk-wordpress-bucket-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/sites/4/2019/12/Rehabiliteringsanstalter-som-arrangerar-anstaltsrehabilitering-för-frontveteraner-och-vårdsdygnpris-år-2020.pdf
https://vk-wordpress-bucket-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/sites/4/2019/09/Stödd_rehabilitering_i_hemmet.pdf
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7 Tabeller 

7.1 Rehabiliteringsformer och perioder 

Per kalenderår kan frontveteraner få anstaltsrehabilitering enligt följande: 

 

Dag- och öppenrehabilitering kan ges åt frontveteranerna enligt följande:  

Dagrehabilitering för frontveteraner (funktionsdug-
lighetsklass III) och make/maka. 

Högst 10 dagar per kalenderår 

Dagrehabilitering för frontveteraner (I och II funkt-
ionsduglighetsklass) och make/maka.     

Högst 20 dagar per kalenderår 

Annan öppen rehabilitering för frontveteran (funkt-
ionsduglighetsklass III)    

Högst 20 behandlingstillfällen per kalenderår  

Annan öppen rehabilitering för frontveteran (I och 
II funktionsduglighetsklass) 

Högst 30 behandlingstillfällen per kalenderår 

 

Öppen rehabilitering kan genomföras till exempel enligt följande: 

 

Anstalts- och dagrehabilitering för frontveteranen och dennes make/maka   
 

Frontveteranens make/maka har möjlighet att delta tillsammans med frontveteranen i Anstaltsre-
habiliteringen på samma vårdanstalt enligt följande:    

 
Frontveteranens make/maka har möjlighet att delta tillsammans med frontveteranen i dagrehabili-
tering på samma vårdanstalt enligt följande: 

 Längden på rehabiliteringarna är stadgade i förordningen om rehabilitering av frontveteraner  
  

Anstaltsrehabilitering (funktionsduglighetsklass III) Högst 10 gånger per kalenderår 

Anstaltsrehabilitering för frontveteraner (funktions-
duglighetsklass I och II) 

2-4 veckor per kalenderåret, om detta är ända-
målsenligt med tanke på målen med rehabilite-
ringen 

Frontveteran i funktionsduglighetsklass III 2 serier på 10 behandlingstillfällen (2x10) 

Frontveteran i funktionsduglighetsklass I eller II    Serier på 3 x 10 eller 2 x15 behandlingstillfällen 

Make/maka till en frontveteran i funktionsduglig-
hetsklass III    

Samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdanstalt 
som frontveteranen, högst 10 dygn.  

Make/maka till en frontveteran i funktionsduglig-
hetsklass I eller II    

Samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdanstalt 
som frontveteranen, högst 14 dygn. 

Make/maka till en frontveteran i funktionsduglig-
hetsklass III      

Samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdanstalt 
som frontveteranen, högst 10 dygn 

Make/maka till en frontveteran som hör till funkt-
ionsduglighetsklass I eller II. 

Samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdanstalt 
som frontveteranen, högst 20 dygn. 
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7.2 Viktiga datum 2020 

 

  

Januari • FPA skickar kommunerna de personers namn och per-

sonbeteckning som har rätt till fronttillägg. 
 

Februari • Statskontoret utbetalar rehabiliteringsanslagets första för-

skott i början av månaden. 

• Utredningsblankett för användningen av anslagen från år 

2019 skickas till kommunerna per e-post 

Mars • Utbetalning av kostnader som beslutats om med anslagen 

för år 2019 upphör 31.3.2020. 

April • Utredning om användningen av anslagen från år 2019 ska 

skickas till Statskontoret senast 30.4.2020. 

Maj • Statskontoret utbetalar rehabiliteringsanslagets andra för-

skott i början av månaden. 

• Förfrågningar om behovet av tilläggsanslag skickas till 

kommunerna i början av månaden och svar till Statskon-

toret ska skickas senast 31.5.2020. Utbetalningsdagarna 

gällande möjliga tilläggsanslag klarnar senare i höst. 

• Återbetalning av de oanvända anslagen för år 2019 ska 

återbetalas till Statskontoret senast 17.5.2020. 

Juni 
 

Juli 
 

Augusti • Statskontoret utbetalar rehabiliteringsanslagets tredje för-

skott i början av månaden.  

September 
 

Oktober 
 

November • Statskontoret utbetalar rehabiliteringsanslagets fjärde för-

skott i början av månaden.  

December • Beslut gällande anslagen för år 2020 ska senast göras 

31.12.2020. 
 

 


