Hur du hanterar utgifter för psykisk hälsa.
Ekonomi & WSRS
Följande riktlinjer är till för att hjälpa prästadömsledare förse medlemmar i sin församling
med ekonomisk hjälp för rådgivning. Om fler frågor uppstår hänvisar du till din
presiderande ledare eller den lokala stödgruppen.
När bör en biskop ge ekonomisk hjälp för utvärderingar innan missioner?
På en biskops eller stavspresidents begäran kan kostnadsfria utvärderingar ges till
presumtiva missionärer som har sociala eller känslomässiga problem. Utvärderingen innan
missionen utförs av en auktoriserad kurator. I området Europa betalas den här avgiften med
fastemedel. Se https://providentliving.churchofjesuschrist.org/lds-familyservices/missionary-services?lang=eng
Är missionärer som återvänder hem i förväg berättigad till rådgivning?
Missionärer som återvänder hem i förväg och missionärer som förflyttas till en
servicemission på grund av känslomässiga problem kan få upp till sex kostnadsfria
rådgivningstillfällen. I området Europa täcks dessa utgifter genom att man använder
fastemedel. Se
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/lds-family-services/missionaryservices?lang=eng
Kan kyrkans medel användas för att betala för rådgivning?
Biskopar kan hänvisa medlemmar som behöver rådgivning till en lista med ansedda
kuratorer. Om medlemmar själva inte kan betala för professionell rådgivning eller genom sin
försäkring har biskopar möjligheten att bidra med betalning genom att använda fastemedel.
Innan biskopen erbjuder kyrkans hjälp går han (eller en annan ledare eller medlem som han
utser) tillsammans med medlemmen/medlemmarna igenom vilka resurser de använder till
sin hjälp. Den här personen kan föreslå andra resurser för medlemmen/medlemmarna,
inklusive resurser som erbjuds genom landsting eller kommun. Se Allmän handbok, kapitel
22.3.4, 31.2.6 och 22.4.1.
Finns det ekonomiska begränsningar för rådgivning?
När biskopar använder fasteoffer för att betala för medicinsk vård, tandvård eller psykisk
hälsovård får utgifterna inte överstiga den godkända gränsen. För närvarande kan biskopar
godkänna upp till 5 000 USD per fall i området Europa. Se Allmän handbok, kapitel 22.5.2.1
Biskopar bör använda ett gott omdöme och söka andlig vägledning när de begrundar
summan och varaktigheten på den hjälp som ges. De bör vara medkännande och generösa
utan att samtidigt skapa ett beroende. Se Allmän handbok 22.5.2.1 & 22.4.2
När en biskop går med på att betala en del av kostnaderna för rådgivning, hur går
betalningen till?
Medlemmen betalar hela räkningen och visar sedan bevis på betalning för biskopen för att
få en delvis återbetalning via församlingen. Kamreren måste ange att det är en delvis
betalning i beskrivningsfältet.
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Kan en biskop betala för rådgivning där medlemmarna bor utanför hans
församlingsgränser?
Biskopar kan bara erbjuda ekonomisk hjälp till medlemmar i sin församling. Om en person
byter församling måste de ta kontakt med sin nya biskop för att få hjälp med rådgivning.
Kan en biskop betala för rådgivning utanför sitt land?
När en biskop har begränsad eller ingen tillgång till terapi kan medlemmen välja att använda
sig av terapeuter utanför sitt land. Om det sker måste medlemmen betala för terapin och
därefter kommer församlingen att återbetala utgifterna för terapin.
När en medlem inte kan betala räkningen för terapin, hur betalas räkningen?
Medlemmen tar med sig räkningen till biskopen som auktoriserar utbetalningen direkt till
terapeuten. Se LCR hjälpcenter (där så är möjligt bör utbetalningar göras direkt till dem som
tillhandahåller varan eller tjänsten hellre än personen som tar emot hjälpen eller andra
personer).
Vilken utgiftskategori bör terapi ges?
Biskopar bör använda kategorin ”medicinsk” för rådgivningsbehandling.
Vem ska fakturan utfärdas till?
Medicinska fakturor bör alltid utfärdas till personen i fråga. Biskopen eller en juridisk
person för kyrkan bör inte stå på fakturan.
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