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Prislista på service 2020 
Jakobstad 
 

Hem- och omsorgstjänster 
 

€ / timme 
€ / 0,5 timme eller 
under 

Dagtid kl. 7-18 vardag 34 24 

 lördag                               43 31 

 söndag / 
helgdagar 

57 35 

Kvällstid kl. 18-21 vardag 38 29 

 lördag                               55 31 

 söndag / 
helgdagar 

59 39 

Hemsjukvårdtjänster 
 

€ / timme 
€ / 0,5 timme eller 
under 

 vardag 39 28 

 lördag                               51 38 

 söndag / 
helgdagar 

69 48 

Städtjänster 
 

€ / timme 
€ / timme (inneh. 
moms 24 %) 

Luftrengöring (Rainbow) och fönstertvätt  36 45 

Renoverings / special utrymmen  55 68 

Andra tjänster   € / timme  

Fotvård / hembesök                               38  

Transportera kunden / uträtta ärenden 
med bil 

 € / km  

  0,90  

Kilometersersättning enligt månatliga besök 

Centrumområde besöksfrekvens / månad  
 

Euro 

Landsbygden, byar 
besöksfrekvens / 
månad 

 
 

Euro 

1-5 besök / månad 12 1-5 besök / månad 25 

6-14 besök / månad 27 6-14 besök / månad 50 

15 besök eller fler / månad 37 15 besök eller fler / 
månad 

75 

Annulering 

Servicen kan annuleras kostnadsfritt senast föregående dag före kl 16. Efter detta faktureras enligt prislistan. 
Berör ej vid akuta sjukdomsfall, där kunden hamnar in på sjukhus och annuleringen kommer överraskande. 

Fakturering för på började 15 minuter. Kostnadsfri jourservice för Alina-kunder. 
 

Alina-jourservice 044 755 6370 

 
 

VI ÄR 
SERVICESEDEL- 
PRODUCENTER 
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Omsorgstjänster Sjukvårdstjänster 
• Duschhjälp 

• Läkemedels underhåll 

• Hjälp med utomhusvistelse 

• och annan aktivitet  

• Läkarbesök 

• Avbytare för  
närståendevårdare 

• Omfattande läkemedels underhåll 

• Uppföljning av blodtryck och blodsocker 

• Sårvård 

• Injektioner 

• Blodprov 

• Stöd- och rådgivningstjänster 

Hemservice Barnfamiljers hemtjänster 
• Städning 

• Fönstertvätt 

• Klädtvätt och 

• klädvård 

• Matlagning 

• Hjälp med uträttande av 
ärenden 

• För tillfälliga och plötsliga situationer eller 
ett regelbundet, långvarigt behov 

• Barnavårdstjänster 

• Vård av sjukt barn 

 

Vi erbjuder även Distansläkarservice.  
 

Fråga mer och beställ ett avgiftsfritt  
kartläggningsbesök! Ring 044 755 6370 
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