
 

Vårdklasser Lesche 2022 
 

1 

Då du flyttar in på Leschehemmet så består det totala priset av följande element: 
 

1. Hyra för rummet (varierar beroende på rummets storlek) 
2. Serviceavgift 
3. Kosten (helpension) 
4. Vårdavgift (som beror på hur mycket hjälp och vård som behövs, 3 olika nivåer) 

 

Du kan dra av en del av kostnaderna i beskattningen och även ansöka om olika bidrag. 
Helsingfors stads seniorinfo: tfn 09 310 44556 

 
Här nedan ser du vad de olika elementen består av.  
Serviceavgiften och kosten är samma för alla per månad medan hyran och vårdavgiften är 
beroende av storleken på rummet och hjälpbehovet. Vårdavgiften justeras an efter 
hjälpbehovet ökar.  
 
 
Grundvård, klass 1 (obligatorisk för alla) 2400€  

• Uppgörande av vårdplan, dokumentering 

• Utsedd egenvårdare (som koordinerar och sammankallar till vårdmöte), koordinering 
med anhöriga 

• Mätning och uppföljning av vitalfunktioner, dokumentering 

• MMSE och CERAAD minnestest per 6 månader 

• Allmän tillsyn av rummet (öppna gardiner, bädda sängen, tömning av sopkorgar, 
påfyllning av vårdförnödenheter, tvättlappar) 

• Duschjälp vid behov 1 gång/vecka 

• Beställning och anskaffning av blöjremiss (förnyandet av remiss, beställning, 
förvaring)  

• Beställning och utdelning av mediciner, förnyandet av recept.  

• Influenssavaccinering 1 gång/år (beställning och injicering) 

• Covid-vaccinering  

• Hjälp med val av påklädning (ställa fram dagens kläder)  

• Servering av lunch, middag och kvällsmåltid 
 
Vårdklass 2   2970€  

• Invånaren får hjälp av vårdare genom uppmaningar eller hjälp med att t.ex. dra på 
stödstrumpor, hudvård, bassalva.  

• Invånaren lider av nedsatt syn, hörsel och eller kognitiv förmåga (minne) och behöver 
extra hjälp på grund av det. 

• Tilltagande glömska och svårigheter att planera, utföra vardagliga sysslor. Ingen eller 
försämrad tidsuppfattning och behöver mycket stöd och hjälp.  

• Behöver hjälp med personlig hygien, påklädning och att föra tvätt till bykstugan.  

• Behöver hjälp med ledsagning till och från måltiderna (vårdare hämtar invånaren 
med rollator, rullstol eller g-stol)  

• Önskar måltider till rummet (tillfälligt vid sjukdom) 

• Behöver extra övervakning/dörralarm 

•  
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Vårdklass 3   3640€  

• Behöver förflyttningshjälp (rullstol, lift) 

• Invånaren lider av grav minnessjukdom eller annan sjukdom (tex. parkinson/sårvård) 
som gör att invånaren behöver extra uppsyn under dygnet. Svårigheter i 
kommunikation, samarbetsförmågan gravt nedsatt, agitation/aggression mot 
personal) 

• Tilltagande glömska och svårigheter att planera, utföra vardagliga sysslor. Ingen eller 
försämrad tidsuppfattning och behöver mycket stöd och hjälp.  

• Äter de flesta måltider i rummet och/eller behöver matas, assistans vid måltiderna/ 
specialarrangemang kring måltiderna 

• Tillsyn och stöd både dag- och nattetid 

• Vård i livets slutskede 
 

I fall vårdbehovet överskrider detta debitteras enligt vår prislista, 50€/h, minimi 15min 
a´12,50€ 
 
 
Prislista Leschehemmet 2022 
 
Grundhyra: Varierar enligt rummets storlek, standard och läge. Uthyres omöblerat. 
 Från 35€ per kvadratmeter.  
 
Serviceavgift: 500€/månad 
 
Städning av rummet 1 gång/vecka, lakansbyte och tvätt av lakan var tredje vecka, 
trygghetsarmband och tillgång till personal 24/7, tvätt av (små)byke som kan tvättas i husets 
tvättmaskin, tvätt av stödstrumpor, aktiviteter i huset, ledd gymnastik samt 
musikuppträdanden. Veckoschema.  
 
Kost: 700€/månad. I priset ingår frukost, lunch, middag och kvällsmål. Festmåltider vid 
högtider och födelsedagar.  
 
Intervallrum: 200€/dygn (Inkluderar allt: hyra, service, mat, färdigt möblerat rum) 
 
 
Matpriser för utomstående/gäster  
Lunch: 10€ 
Middag: 7,50€ 
Mellanmål/kvällsmål: 3,50€/pers 
 
Övriga extra tjänster så som: 
sårvård, extra dusch, följeslagare, anskaffning av hjälpmedel, uträttandet av ärenden 
(apotek, PUK-koder, it/wifi, telefoner), upphängning av föremål, eftersändning av post, 
sekret-tvättning/städning. 
 
Timpris: 50€ from 1.1.2022 



 

Vårdklasser Lesche 2022 
 

3 

Minimidebitering: 30min a´25€ 
 
 
Övriga extra tjänster styckepris: 
 
Gästservering/kaffebricka till och från rummet  3€/ pers 
 
Hämtning av produkter från apoteket så som akuta läkemedel 10€ 
(utöver normal leverans på fredagar) 
 
Leverans av kläder till och från kemtvätt   10€ 
 
Extra lakansbyte    10€ 
 
Tvätt av tjocka sängkläder ss dyna/täcke/dagstäcke  9€ 
 
Husläkare 
Läkarbesök i samband med ronden (1 gång/månad)  118€ 
Läkarbesök vid inflyttning/kartläggnig för ny invånare  150€ 
 
Husläkaren skriver sjukjournal på hembesöket som leder till behandlingsåtgärder och 
arkiverar de ursprungliga sjukjournaluppgifterna i Leschehemmets patientjournalsystem. Vid 
önskan lämnas en kopia av sjukjournalen åt invånaren. 
 
 
 
 
 
 
 


