
Din rätt till vård och omsorg  
– en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre, finns översatt till fins-
ka, meänkieli, nord-, lule- och sydsamiska, romani arli, kale, kalderas, lovari 
och resanderomani samt till jiddisch.  

Din rätt till vård och omsorg vänder sig främst till dig som är äldre eller 
närstående. Skriften beskriver det stöd du kan få enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Broschyren är tänkt att användas 
som en uppslagsbok när du som äldre söker hjälp från socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården.

Vad har jag som äldre rätt till? 
Många äldre och närstående har lite kunskap om vilka rättigheter man har 
när man inte längre klarar sin dagliga livsföring som tidigare. Socialstyrelsen 
har därför samlat de viktigaste insatser som SoL och HSL kan erbjuda dig. 
Här tas även de rättigheter du har om du tillhör en nationell minoritet upp,  
till exempel att få äldreomsorg på ditt språk. Skriften går igenom vem som 
kan få hjälp och med vad man kan få hjälp enligt de båda lagstiftningarna. 

Områden som behandlas är:
– Vad är bistånd och hur ansöker man om bistånd enligt socialtjänstlagen

– Vad kan man få hjälp med? 

Här beskrivs olika insatser lite närmare som t.ex. 

• hemtjänst   

• särskilt boende 

• trygghetslarm    

• daglig sysselsättning    

• färdtjänst
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”Din rätt till vård och omsorg…” tar även upp att Hälso- och sjukvårdslagen 
ger dig rätt till en säker och trygg vård, att det är viktigt att patienter är 
delaktig i den egna vården samt att man kan få hjälp av tolk om man annars 
har svårt att förstå viktig information.  

 
Här finns ”Din rätt till vård och omsorg”
Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre, och samtliga  
översättningar beställer du från Socialstyrelsens publikationsservice.  
www.socialstyrelsen.se/publikationer  
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se  
Fax: 035-19 75 29

Du kan också ladda ner dem från www.socialstyrelsen.se

Svenska – Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre,  
art. nr. 2016-5-5

Finska –  Oikeutesi hoitoon ja hoivaan – Ohjeita vanhuksille,  
art. nr. 2016-5-16

Nordsamiska – Du riekti dikšui ja fuolahussii – Ofelaš boarrásiidda,  
art. nr. 2016-8-23

Meänkieli – Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon – Ohjeita vanhuksile,  
art. nr. 2016-6-28

Lulesamiska – Duv rievtesvuohta sujttuj ja huksuj – Oahpestiddje vuorrasijda, 
art. nr. 2016-10-6

Sydsamiska – Dov reakta hoksese jïh såjhtose – bïhkedimmie voeresidie,  
art. nr. 2017-10-12

Jiddisch –                                                                                                       
art. nr 2017-10-13

Romani arli – Tlo hako bašo sastljaribe hem nega – jekh vodiči e phurenge, 
art. nr. 2017-10-14

Romani kalderas – Tirro čačimos te les nasfalimaske aj socialno grižimos – 
jekh  lil savo sikavel le phurenge sar te roden žutimos, art. nr. 2017-10-15

Romani kale – Tukko horttiba te lel sastibiako faaliba ta omsoroga – Drom-
mesko sigiboskiiriba phuranenge, art. nr. 2017-10-16

Romani lovari – Čiro čačipe po inkeripe taj teredipe – Jek vezeripe le 
phurenge, art. nr. 2017-10-17

Resanderomani – Diro horrtepa forr vård ta omsorg – jekk sikkrepaskro lill 
forr pureder manuscha, art. nr. 2017-10-18


