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Bakgrunden till och genomförandet  
av landskapsutvärderingen

Även hösten 2018 övar social- och hälsovårdsmi-
nisteriet och Institutet för hälsa och välfärd THL på 
styrningsverksamheten i samband med landska-
pens uppgift att ordna social- och hälsovård. Under 
utvärderingsrundan hösten 2018 har vi dragit 
nytta av erfarenheterna från simuleringsövningen 
som finansministeriet koordinerade våren 2018.

Med hjälp av höstens övning förbereder vi oss på 
de riktiga expertutvärderingarna, som kommer att 
genomföras under 2019 om den social- och hälso-
vårdslagstiftning som nu behandlas av riksdagen 
blir godkänd (lagstiftningsförslag RP 15/2017, § 30 
och 31).

Utvärderingen inriktades på verksamheten 2017 
och vi använde regionindelningen i RP 15/2017. THL 
har sammanställt informationsunderlaget om 
social- och hälsovården som används i övningen 
och gett en expertutvärdering av hur landskapen 
klarar av att ordna social- och hälsovårdstjäns-
terna.

Utvärderingen grundas på nationella 
indikatordata och ett nära samarbete med 
landskapen
Inför utvärderingen valde vi ut ett antal indikato-
rer som skulle vara jämförbara mellan alla land-
skap. De flesta indikatorer som användes i utvär-
deringen togs från den nationella KUVA-mätaren, 
som är under beredning. Informationsunderlaget 
som användes i utvärderingen finns tillgängligt för 
alla intresserade i Tietoikkuna (proto.thl.fi/tietoik-
kuna).

I utvärderingen använde vi de senaste tillgängliga 
nationella informationskällorna och de dokument 
som landskapen använt i sin planering. Under 
utvärderingen har vi samarbetat intensivt med 
landskapens experter. Som en del av utvärderingen 
produceras det också grundläggande information 
för landskapens eget styrnings- och utvecklings-
arbete.

Informationen som presenteras i utvärderingen 
är riktgivande och en del av uppgifterna som vi 
använt för att göra utvärderingen är från 2016. I 
THL:s pågående arbete med att utveckla informa-
tionsunderlaget om social- och hälsovården efter-
strävar vi information som kan användas för att 
göra en aktuell och tillförlitlig utvärdering av hur 
landskapen klarar av sin organiseringsuppgift.

Landskapen jämfördes med varandra och med hela 
landet. Utvärderingen gav upphov till många iakt-
tagelser och rapporterna handlar särskilt om dem 
som avvek från genomsnittet i landet. När man 
tolkar resultaten måste man ta i beaktande att 
landskapens organiseringsarbete kan utvärderas 
först när de ha tagit över ansvaret för att ordna 
servicen i sitt område.

Vi vill rikta ett varmt tack till Nylands beredare för 
det utmärkta samarbetet och till THL:s experter för 
deras värdefulla arbete med att utvärdera hur väl 
landskapen lyckas med uppgiften att ordna social- 
och hälsovårdstjänster.

Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland

I Helsingfors 20.9.2018

Pekka Rissanen, FD, professor Jukka Kärkkäinen, MD, JK
Utvärderingsdirektör Utvärderingschef

Institutet för hälsa och välfärd THL

https://proto.thl.fi/tietoikkuna/
https://proto.thl.fi/tietoikkuna/
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N yland är landets mest folkrika, mång-
kulturella och förmögna område och 
där pågår beredningen av vård- och 

landskapsreformen aktivt. Landskapet har den 
lägsta sjukligheten, den högsta utbildnings- 
och utkomstnivån och störst andel sys-
selsatta. Sjuklighetsindexet är landets 
lägsta. Det finns dock stora skillnader 
inom området vad gäller befolkning-
ens hälsa och de faktorer som påverkar 
hälsan och välfärden, till exempel utbild-
ning, sysselsättning och utkomst. Vart tionde 
ung person är arbetslös och utanför utbild-
ning. Andelen långtidsarbetslösa bland de 
arbetslösa är den största i landet. De arbets-
lösas aktiveringsgrad är lägre än genomsnittet 
och antalet personer som deltar i arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte är litet. Hemlöshet 
är betydligt vanligare än i övriga landet.

År 2017 bildade de sex kommunerna i Mel-
lersta Nyland en samkommun, som ansvarar för 
att ordna och producera basservicen inom social- 
och hälsovården i sitt område från och med bör-
jan av 2019. Därtill finns det två samarbetsområ-
den inom social- och hälsovården som fungerar 
enligt ansvarskommunmodellen. De flesta kom-
muner ordnar social- och hälsovårdstjänsterna 
själv. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
(HNS) ansvarar för merparten av den speciali-
serade sjukvården. En del av städerna i områ-
det ordnar även egen specialiserad sjukvård. I 
området pågår stora investeringar i social- och 
hälsovården, saneringar av lokaler och nybyggen 
särskilt inom HNS och dessutom privata inves-
teringar i social- och hälsovården till exempel 
inom äldreomsorgen och familjetjänsterna.

Social- och hälsovårdstjänsterna finns nära 
invånarna. Antalet klienter som väntar på icke-
brådskande specialiserad sjukvård är det näst 
högsta i landet, men medianen för väntetiden är 
bra. Tillgången till primärvård är måttlig, men 
det finns regionala skillnader i tillgången till 
vård. Det inträffar få vårdkomplikationer. Jouren 
besöks ofta av de äldre. Invånarna använder 
även privata hälso- och sjukvårdstjänster och 
företagshälsovård i stor utsträckning i stället 
för den offentliga servicen eller som komple-
ment till den. Primärvårdens läkarmottagningar 
besöks av landets minsta andel av befolkningen 

och mun- och tandvårdstjänsterna används i 
liten omfattning.

Jämfört med genomsnittet i landet är områ-
dets social- och hälsovårdskostnader och ser-

vicebehov betydligt lägre och de behovs-
standardiserade utgifterna något lägre. 

Nettoutgifterna och de behovsstandar-
diserade utgifterna för social- och häl-
sovård varierar dock mycket i kommu-

nerna i området.
Befolkningstillväxten är fortsatt kraf-

tig och befolkningen åldras alltjämt. I framti-
den kommer detta att medföra ett betydande 
kostnadstryck på social- och hälsovården. De 
reella kostnaderna för social- och hälsovårds-

tjänsterna förutspås öka klart mer än genomsnit-
tet mellan 2016 och 2030. Den offentliga finan-
sieringen av social- och hälsovården förväntas 
minska med 0,5 procent från och med 2025.

Landskapets beredning av uppgiften att 
främja hälsa och välfärd pågår. Andelen som 
röker varje dag är mindre än genomsnittet i lan-
det, medan problemen relaterade till drogmiss-
bruk är större än i landet i genomsnitt. Riskkon-
sumtionen av alkohol bland äldre är den största 
i landet. Andelarna överviktiga unga och vuxna 
med fetma är bland de minsta i landet

Det sammanlagda beräknade antalet vård-
platser inom den specialiserade sjukvården och 
primärvården är det lägsta i landet, precis som 
behovet av specialiserad somatisk sjukvård. 
Antalet öppenvårdsbesök är det minsta bland 
alla landskap, med antalet primärvårdsbesök är 
det tredje största i landet då alla yrkesgrupper 
inkluderas. Antalet patienter och vårdperioder 
på vårdavdelningarna inom den specialiserade 
sjukvården är bland de minsta i landet, och anta-
let vårdperioder med åtgärder precis som antalet 
patienter under dessa är det lägsta i landet.

De lagstadgade hälsoundersökningarna har 
beaktats väl i planerna för mödra- och barn-
rådgivningarna. Psykologdimensioneringen för 
elevhälsan inom den grundläggande utbild-
ningen ligger på högsta nivå och gymnasiernas 
psykologresurser är bättre än genomsnittet. Det 
finns brister i hälsoundersökningsplanerna och 
läkardimensioneringen inom skolhälsovården 
liksom studerandehälsovården, särskilt när de 
gäller yrkesstuderande. Barnskyddet är institu-

1. Centrala iakttagelser och expertutvärdering



THL – Stöd för beslut 48/2018 5 ÖVNING

ÖVNING1. Centrala iakttagelser och expertutvärdering

tionsdominerat, har brist på socialarbetare och 
har höga kostnader.

Förekomsten av psykiska störningar och 
servicebehovet i anknytning till dem är lägre 
än i övriga landet. I området används psykia-
triska sjukhustjänster på medelnivå, medan 
öppenvården inom mentalvårdstjänsterna och 
rehabiliterande boendeservice i mindre omfatt-
ning än i genomsnitt. Öppenvårdsbesöken sker 
främst inom den specialiserade sjukvården och 
användningen av mentalvårdstjänster på basnivå 
är betydligt mindre. Det finns ett stort utbud av 
privata mentalvårdstjänster inom öppenvården.

Behovet av service för personer med funk-
tionsnedsättning är litet. Serviceutbudet är stort 
och varierat. Den långvariga slutenvården ingår 
i öppenvården. Antalet personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning inom boendeservi-
cen är det lägsta i landet.

Andelen äldre som behöver mycket service 
inom hemvården är mindre än genomsnittet. 
Ett stort antal klienter inom hemvården har ett 
litet servicebehov och täckningen för stödet 
för närståendevård understiger det nationella 
målet på fem procent.

Planeringen av social- och hälsovårdsreformen 
framskrider inom många områden i Nyland. I 
arbetsgrupperna ingår även många experter från 
social- och hälsovårdsenheterna i området. Det poli-
tiska stödet för projektet tycks dock inte vara förbe-
hållslöst. I synnerhet har de stora städerna riktat 
skarp kritik mot reformen. I dag ordnas social- och 
hälsovården i området antingen självständigt av 
kommunen eller genom en ansvarskommun eller 
samkommun. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt ansvarar för merparten av den specialiserade 
sjukvården och kommunerna står för en del av den.

Befolkningens sjuklighet är landets lägsta, utbild-
nings-, sysselsättnings- och utkomstnivån den 
högsta. Befolkningstillväxten är fortsatt kraftig och 
befolkningen fortsätter att åldras. Detta medför 
stora kostnadstryck på organiseringen av social- och 
hälsovården. För tillfället är nettokostnaderna för 
social- och hälsovården de lägsta i landet och de 
behovsstandardiserade kostnaderna ligger något 
under medelnivån. Det finns dock betydande skill-
nader i utgifterna mellan kommunerna och det 
skulle vara möjligt att förbättra jämlikheten mellan 
befolkningen i området. Den offentliga finansie-
ringen av områdets social- och hälsovårdstjänster 
beräknas minska med 0,5 procent (15 euro/invånare) 
från och med 2025.

Områdets utmaningar är de stora skillnaderna i 
befolkningens hälsa samt i de faktorer som påverkar 

Expertutvärdering av hur landskapet 
genomför tjänsterna

hälsan och välfärden. Man har inte lyckats minska 
effekterna av arbetslösheten särskilt mycket. Det 
skulle vara möjligt att öka de arbetslösas aktive-
ringsgrad och antalet personer som deltar i arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte. Man bör också 
fästa särskild uppmärksamhet vid hemlösheten.

Social- och hälsovårdstjänsterna finns nära invå-
narna, och tillgängligheten och valfriheten inom 
primärvården och den specialiserade sjukvården är 
god. Det finns dock regionala skillnader i tillgången 
till vård. Invånarna använder även privata hälso- 
och sjukvårdstjänster och företagshälsovård i stor 
utsträckning i stället för den offentliga servicen 
eller som komplement till den. Den offentliga pri-
märvårdens läkarmottagningar besöks av landets 
minsta andel av befolkningen och mun- och tand-
vårdstjänsterna används i liten omfattning. Detta 
kan förklaras av den privata sektorns och företags-
hälsovårdens stora serviceutbud i området. Det 
finns också ett stort utbud av privata mentalvårds-
tjänster inom öppenvården.

Servicesystemets utveckling mot mer öppenvård 
har inte varit enhetlig. De offentliga mentalvårds-
tjänsterna och äldreomsorgen skulle kunna utveck-
las ytterligare så att tyngdpunkten ligger på 
öppenvård, till exempel genom att den intensiva 
hemvården för äldre ökas.
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L andskapet består enligt områdesindel-
ningen i RP 15/2017 av 26 kommuner, som 
kan indelas i de fyra ekonomiska regio-

nerna (Raseborg, Helsingfors, Borgå och Lovisa 
samt i de fyra regionerna huvudstadsregionen, 
KUUMA-regionen (de tio kranskommunerna 
runt huvudstadsregionen), Västra Nyland och 
Östra Nyland. En del av kommunerna på väst- 
och östkusten är tvåspråkiga. Nyland har en 
areal på cirka 16 059 kvadratkilometer och är 
det mest tätbefolkade landskapet.

I slutet av 2017 uppgick folkmängden i 
området till 1 655 624 invånare, vilket är cirka 
30 procent av hela Finlands befolkning. Folk-
mängden i kommunerna varierar från Helsing-
fors 643 000 invånare till Mörskoms och Puk-
kilas knappt 2  000  invånare. Folkmängden i 
Nyland ökar hela tiden betydligt kraftigare än i 
övriga landet. Nästan 90 procent av landskapets 
befolkningstillväxt sker i huvudstadsregionen, 
där cirka 70 procent av områdets invånare bor. 
Proportionellt sett bor det fler utländska med-
borgare i Nyland än i övriga landskap, 8,2 pro-
cent, och andelen ökar något. Över hälften av 
utlänningarna i Finland bor i Nyland.

Efterfrågan på bostäder är stor i Nyland. 
Jämfört med övriga landet är bostadspriserna 
mer än dubbelt så höga och i Helsingfors är de 
2,5 gånger högre. Hyresnivån är ungefär 1,5 
gånger högre än i övriga landet. Rörligheten 

försvåras av trafikstockningar. Cirka 120  000 
arbetstagare pendlar till huvudstadsregionen 
från hemlandet, och 35 000 av dessa kommer 
från kommuner utanför landskapet. Enligt upp-
skattningar finns det dessutom ungefär 20 000 
estniska arbetstagare i området.

I slutet av 2017 var den demografiska för-
sörjningskvoten den klart lägsta i landet, 51,1 
(hela landet 60) (figur 1). Enligt befolknings-
prognoser kommer invånarantalet i Nyland att 
växa med 200 000 personer fram till år 2030. 
Andelen äldre i landskapet kommer att öka, 
framför allt i åldersgruppen 75–84 år (2,9 pro-
centenheter) men även i åldersgruppen över 
85 år (1,1 procentenheter). Andelen personer i 
Nyland som har fyllt 65 år förutspås dock fort-
farande vara landets minsta år 2030, 21 procent 
(den största andelen i landet förutspås vara 
35,6 %). Liksom i övriga landet har nativiteten 
i området minskat de senaste åren. År 2017 var 
förlossningstalet i Nyland lägre än genomsnittet 
(44,2, hela landet 46,1).

Nyland har landets högsta utbildningsnivå 
och flest studieplatser inom olika studieom-
råden vid högskolor och andra läroanstalter. 
Andelen personer med högre utbildning bland 
dem som fyllt 15 år var 37,3 procent (hela lan-
det 30,4 %). Andelen med utbildning på mel-
lannivå var den lägsta i landet (34,7 %, hela 
landet 40,9 %). Andelen 17–24-åringar utanför 

2.  Landskapets befolkning och verksamhetsmiljö  
som utgångspunkt för organiseringsuppgiften

FIGUR 1. 
Faktorer som påverkar verksamhetsmiljön i landskapet 2017.

Befolkningstillväxt

Demografisk 
försörjningskvot 

Utländska språk 
som modersmål

Utbildningsnivå*

Befolkningstäthet

Arbetslöshet

+ + ––

* Information från 2016

Tolkning: Ju närmare de valda punkterna ligger figurens orangefärgade kortändor, desto mer utmanande är läget i 
landskapet. Punktens placering i figuren bestäms i förhållande till läget i de övriga landskapen.

I Nyland är andelen personer som talar ett främmande språk påfallande. År 2017 pratade cirka 12,7 procent av 
befolkningen något annat språk än finska, svenska eller samiska som modersmål.
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utbildning var dock den nästa högsta i landet 
(10,3 %, hela landet 8,3 %).

Områdets styrkor är den mångsidiga närings-
strukturen och det stora antalet små och med-
elstora företag som bedriver exportverksam-
het. De till omsättningen största branscherna 
i området är parti- och detaljhandel, industri, 
informationsteknik och kommunikation, trans-
port och magasinering samt byggande. Antalet 
lediga jobb har ökat konstant. Efterfrågan på 
arbetskraft är stor i synnerhet vad gäller yrken 
inom social- och hälsovården, småbarnspe-
dagogiken och byggbranschen. Det råder brist 
på kompetent arbetskraft. Andelen sysselsatta 
av befolkningen 2016 var den största i landet 
(46,2 %, hela landet 41,4 %) och arbetslöshets-
graden i slutet av 2017 var den fjärde lägsta i 
landet (10,0 %, hela landet 11,5 %). Andelen 
långtidsarbetslösa bland de arbetslösa var dock 
den största i alla landskap (38,8 %, hela landet 
34,5 %). Andelen svårsysselsatta (strukturell 
arbetslöshet) i åldern 15–64 år var mindre än 

genomsnittet i landet (4,9  %, hela landet 5,6 
%). Ungdomsarbetslösheten var den näst lägsta 
i alla landskap (9,9 %, hela landet 14,4 %). Den 
allmänna låginkomstkvoten var landets lägsta 
(9,7 %, hela landet 12,7 %).

I Nyland fanns det betydligt fler hemlösa 
ensamboende än på andra håll i landet. Den 
regionala variationen inom landskapet var dock 
stor. De hemlösa som har det svårast ställt, dvs. 
bor utomhus, på natthärbärgen, i tillfälliga 
skyddsrum och dylika utrymmen, var också 
betydligt fler i Nyland än i övriga Finland. 

Under perioden 2013–2015 var THL:s 
icke-åldersstandardiserade sjuklighetsindex 
för Nylands befolkning det lägsta i Fastlands-
finland (figur 2). Andelen av befolkningen i 
området som har rätt till specialersättning för 
läkemedel (20,2 %) var den minsta i landet. I 
förhållande till folkmängden var antalet för-
lorade levnadsår på grund av förtida dödsfall 
(PYLL) bland personer under 80 år det tredje 
lägsta i landet (figur 4).

2.  Landskapets befolkning och verksamhetsmiljö  
som utgångspunkt för organiseringsuppgiften

FIGUR 2. 
THL:s prevalensindex, icke 
åldersstandardiserat.

FIGUR 3. 
Behovskoefficient för social- och 
hälsovården.

THL:s sjuklighetsindex anger den låga sjukligheten i Nyland 
jämfört med övriga landet. Under perioden 2013–2015 var 
Nylands sjuklighetsindex det klart lägsta i landet.
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Tolkning: När behovskoefficientens medelvärde (1) överskrids har 
befolkningen i landskapet större servicebehov än genomsnittet. 
När värdet är under 1 är servicebehovet mindre.

Behovskoefficienten för social- och hälsovården anger 
samma sak om områdets sjuklighet och servicebehov som 
THL:s sjuklighetsindex. Behovskoefficienten för social- och 
hälsovården i Nyland är den lägsta i landet.
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2.  Landskapets befolkning och verksamhetsmiljö  

som utgångspunkt för organiseringsuppgiften

FIGUR 4 
Index för förlorade levnadsår (PYLL), 0–80-åringar, 2006–2016.

Tolkning: Indexet för förlorade levnadsår (PYLL) mäter förtidig dödlighet och beskriver tillståndet beträffande hälsa och välfärd 
bland 0–80-åringar/100 000 invånare.

De senaste tio åren har antalet förlorade levnadsår på grund av förtida dödsfall varit lägre i Nyland än i landet i genomsnitt. Under 
hela granskningsperioden har siffran sjunkit stadigt.
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Landskapets organisering pågår inom flera 
områden
Beredningen av vård- och landskapsreformen 
pågår inom flera områden och resurserna har 
fördelats väl (se www.uusimaa2019.fi). Under 
beredningen har man tagit fram rikligt med 
bakgrundsmaterial, utredningar, rapporter och 
en handbok om organiseringsuppgiften. Bered-
ningen av reformen har fördelats mellan pro-
jektkorgar och beredningsgrupper för uppgiften 
att ordna social- och hälsovård och för social- 
och hälsovårdens affärsverk. Beredningen av 
uppgiften att ordna social- och hälsovård är 
indelad i fyra projekt: servicestrategi, delak-
tighet samt forskning, utveckling, innovation 
och utbildning; serviceintegration och styrning 
av producenter; styrning av direktvalstjänster; 
myndighetsverksamhet. Funktionen för ord-
nandet av social- och hälsovården koordinerar 
även beredningen av samarbetsområdet.

Våren 2018 färdigställdes ett dokument 
om praxis för anordnaren av social- och häl-
sovård (Sote-järjestäjän käytännöt, versio 0.3, 
9.5.2018). I dokumentet beskrivs bland annat 
anordnarens ansvar och roller samt modellerna 
för styrning av servicesystemet. Man har berett 
servicestrategin och servicelöftet som ankny-
ter till landskapsstrategin och utarbetat en pro-
duktifieringsplan. Under hösten fortsätter man 
arbetet bland annat genom att fastställa servi-
cekedjor som stöd för integrationen. Projekt-
beredningen, som har delats in i projekt som 
omfattar social- och hälsovårdsaffärsverkets 
serviceproduktion, stödjer en beredningsgrupp 
som består av representanter från 11 kommu-
ner och samkommuner. Man har bland annat 

kartlagt nuläget inom servicen, produktionsme-
toderna och god praxis samt påbörjat arbetet 
med kontaktytor. Under hösten 2018 utformar 
man bland annat kundsegmenteringen och fast-
ställer bedömningen av servicenivåerna och 
behovet av rådgivning, styrning och service. 
Man har gjort ett utkast på en organisations-
modell för affärsverket, som främst behövs till 
beredningen av affärssystemet (ERP-systemet). 
Social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå 
organiseras utifrån sex regionala enheter. Grup-
pen för forskning, utveckling, innovation och 
utbildning har utarbetat en utredning av nulä-
get inom forskningen, utvecklingen, innovatio-
nen och utbildningen inom social- och hälso-
vården. Beredningsarbetet fortsätter i samarbete 
med intressenterna.

Ett omfattande och mångsidigt servicenät
För primärvården ansvarar 84 hälsostationer 
eller välfärdsmottagningar (figur 5). Majoriteten 
av kommunerna i området sköter social- och 
hälsovårdstjänsterna själva, resten sköter dem 
via en samkommun eller enligt ansvarskom-
munmodellen. Mellersta Nylands samkom-
mun för social- och hälsovård bildades 2017 
och ansvarar för att ordna – och från och med 
2019 även för att producera – social- och häl-
sovårdstjänster för de cirka 220 000 invånarna 
i Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, 
Borgnäs och Tusby (se https://www.hyvinkaa.
fi/ku-sote/). Social- och hälsovårdstjänsterna i 
Mörskom och Pukkila ordnas av Päijät-Häme 
välfärdssamkommun. Mäntsälä (värdkommun) 
tillsammans med Borgnäs (grundskyddet i 
Svartså) och Lovisa (värdkommun) i samarbete 

3.  Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften

Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Organiseringen av social- och hälso-

vården bereds aktivt inom flera områden 
och resurserna har fördelats väl.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Det tycks svårt att nå politisk 

konsensus inom landskapets social- 
och hälsovårdssystem.

http://www.uusimaa2019.fi
https://www.hyvinkaa.fi/ku-sote/
https://www.hyvinkaa.fi/ku-sote/
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med Lappträsk har bildat samarbetsområden 
inom social- och hälsovården som fungerar 
enligt ansvarskommunmodellen.

För den specialiserade sjukvården ansva-
rar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
(HNS), som är indelat i fem sjukvårdsområden: 
HUCS, Hyvinge, Lojo, Västra Nyland och Borgå. 
Inom HUCS område (medlemskommunerna 
Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt 
och Vanda) finns Jorvs och Pejas sjukhus. 
Inom övriga områden finns Hyvinge sjukhus 
(Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi och 
Tusby), Lojo sjukhus (Högfors, Lojo,  Sjundeå 
och Vichtis) och i Västra Nyland Raseborgs 
sjukhus (Hangö, Ingö, Raseborg) och Borgå sjuk-
hus (Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå, Sibbo). 

HUCS har dessutom ansvaret för krävande vård 
och behandling av sällsynta sjukdomar inom 
HUCS specialupptagningsområde och i vissa 
fall i hela landet. HUCS specialupptagningsom-
råde omfattar utöver Nylands sjukvårdsdistrikt 
även Södra Karelens social- och hälsovårdsdi-
strikt Eksote, samkommunen för sjukvårds- och 
socialtjänster i Kymmenedalen Carea och Päi-
jät-Häme välfärdssamkommun PHHYKY.

Helsingfors har egna sjukhus och polikli-
niker, som ansvarar för den specialiserade 
sjukvården och jourverksamheten, och där 
finns även Dals sjukhus på hälsocentralsnivå. 
Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus är 
joursjukhus. I Helsingfors finns dessutom ett 
stort utbud av psykiatriska tjänster och miss-

3.  Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften

FIGUR 5
Servicenätet för hälso- och sjukvård och 
klassificeringen stad–landsbygd i landskapet 
xxx (SYKE).

Klassi�cering av stads- och 
landsbygdsområden

Inre stadsområde

Yttre stadsområde

Kransområde kring staden

Lokala centra på landsbygden

Stadsnära landsbygd

Kärnlandsbygd  

Glesbygd

Universitetssjukhus
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Psykiatriska sjukhus        

 Hälsostation
Hälsocentralssjukhus

Institutionsvård och boendeservice för äldre 

Servicenätet inom hälsovården

Tolkning: Kartan visar servicenätet för hälso- och sjukvård 
i landskapet. Kartan utnyttjar den klassificering av 
stad–landsbygd som utvecklats av Finlands miljöcentral 
och institutionen för geografi vid Uleåborgs universitet. 
Landskapsgränserna har bildats enligt regeringspropositionen 
15/2017.

I Nyland utgör de inre och yttre stadsområdena och städernas 
kransområden en betydligt större andel än i andra landskap, men 
i landskapet finns även kärnlandsbygd och små glest bebyggda 
landsbygdsområden. Servicenätet i det folkrika landskapet är tätt 
och det finns många sjukhus i området.
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brukatjänster vid fyra lokala verksamhetsställen 
för psykiatrisk öppenvård och öppenvård för 
missbrukare.

De stora framtida investeringarna inom 
social- och hälsovården inriktas i synnerhet på 
sjukhusen inom HNS-distriktet och på byggan-
det av it-system. Investeringsbehovet kommer 
under de närmaste åren att hållas på nuvarande 
nivå.

Cirka 70 procent av social- och 
hälsovårdspersonalen inom den offentliga 
sektorn övergår till landskapet
Den totala arbetskraften inom social- och hälso-
vården i Nyland uppskattas uppgå till omkring 
107 000 personer, varav cirka 72 000 personer 
arbetar inom den offentliga sektorn (Statistik-
rapport 26/2015, THL). Uppskattningsvis kom-
mer cirka 50  000 personer inom social- och 
hälsovårdspersonalen att övergå till landska-
pet (Statistikcentralen, Förhandsbedömning av 
vård- och landskapsreformens konsekvenser för 
personalen, Publikationsserien för statsrådets 
utrednings- och forskningsverksamhet 49/2017, 
12.5.2017).

Enligt yrkesbarometern (2018) hade Nyland 
brist på allmänläkare, specialister, sjukskö-
tare och hälsovårdare, närvårdare, specialsak-

kunniga inom socialt arbete, hemvårdare och 
munhygienister. Bristen på tandläkare och tal-
terapeuter var extra stor. Inom HNS område 
uppgick underskottet på hälsocentralläkare 
till 4,7 procent (variationsintervall 0–17 % på 
olika hälsocentraler, Läkarförbundets utredning 
10/2017). Ökningen var en procent jämfört med 
året innan.

Utmaningen för ICT-utvecklingen: över 
2 000 datasystem
I landskapet finns cirka 1  000 klient- och 
patientdatasystem, ungefär 1  500 integratio-
ner mellan dem och därtill cirka 300 bransch-
bundna och cirka 1  000 branschoberoende 
datasystem. ICT-projektet inleddes våren 2017 
i samarbete med kommunerna och samkom-
munerna enligt den nationella anvisningen 
och referensarkitekturen för landskapen. Man 
har gjort en redogörelse för nuläget för data-
systemen och utarbetat färdplaner samt planer 
för ändringar och ibruktagande av datasyste-
men åren 2018–2021. Systemen omfattar cirka 
60  000 användare. Målet är att producera en 
informationspool, till exempel för informa-
tionsledning av serviceproduktionen och som 
ett verktyg för anordnaren.
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1 Följande uppgiftsklasser har slagits samman till den gemensamma kategorin Tjänster för äldre (äldreomsorg): slutenvård för äldre, 
boendeservice för äldre med heldygnsomsorg och övriga tjänster för äldre. Kategorin med tjänster för barn, unga och familjer består 
av uppgiftsklasserna sluten- och familjevård inom barnskyddet, öppenvårdstjänster inom barnskyddet och övriga öppenvårdstjänster 
för barn och familjer. Kategorin för personer med funktionsnedsättning består av följande uppgiftsklasser: slutenvård för personer med 
funktionsnedsättning, boendeservice med heldygnsomsorg för personer med funktionsnedsättning och annan service för personer 
med funktionsnedsättning. I kategorin Övrig social- och hälsovård ingår uppgiftsklasserna verksamhet i sysselsättningssyfte, miljö- 
och hälsoskydd och övrig social- och hälsovård. Läs mer i Kommunekonomi – övriga ekonomiuppgifter.

2 Nettoutgifterna för social- och hälsovården som använts för att beräkna de behovsstandardiserade utgifterna inkluderar inte miljö- 
och hälsoskydd och inte övrig social- och hälsovård. Inom närståendevården och hemservicen utvärderas endast kostnaderna för 
personer över 65 år. Behovsfaktorerna som beaktats är ålders- och könsstruktur, sjuklighet och socioekonomisk ställning.

Svagt minskande prognos för den offentliga 
finansieringen av social- och hälsovården
Enligt finansieringskalkylerna som baserats på 
enkäten om kommunernas budgetar uppskattas 
den kalkylerade utgångsnivån för social- och 
hälsovårdskostnaderna i Nyland till 4 596 mil-
joner euro år 2019. Enligt finansministeriets och 
social- och hälsovårdsministeriets (28.5.2018) 
beräkningar kommer finansieringen av social- 
och hälsovårdstjänster (inklusive främjande 
av hälsa och välfärd) uppgå till 4 572 miljoner 
euro vid övergångsperiodens slut år 2025. Den 
offentliga finansieringen för att ordna social- 
och hälsovårdstjänster skulle alltså minska med 
0,5  procent. Minskningen motsvarar 15  euro 
per invånare.

Inom projektet Nyland 2019 har man gjort 
en ekonomisk riskutvärdering av huruvida 
den planerade finansieringen är tillräcklig, och 
enligt utvärderingen kommer landskapets eko-
nomi att betungas av ett stort och svårhanterligt 
underskott (projektet Nyland 2019, 24.11.2017/
Markus Syrjänen).

Landets lägsta nettodriftskostnader för 
social- och hälsovård
Nettodriftskostnaderna1 för social- och häl-
sovård i kommunerna i Nyland uppgick till 
sammanlagt 4,7  miljarder euro (2  869 euro/
invånare) år 2016. Nettodriftskostnaderna per 
invånare var de lägsta i landet, 11,9 procent 
lägre än i landet i genomsnitt (figur 6). Den spe-
cialiserade sjukvården stod proportionellt sett 
för den största andelen av social- och hälsovår-
dens nettodriftskostnader (35,6 %, hela landet 
36,8 %) och näst störst andel av kostnaderna 
inriktades på äldreomsorg (11,6 %, hela lan-
det 13,5 %). Primärvårdens öppenvård stod för 
11,0 procent av kostnaderna (hela landet 11,0 
%) och slutenvården för 4,3 procent (hela lan-
det 5,1 %).

Social- och hälsovårdens 
behovsstandardiserade utgifter nära 
medelnivån för landet
Kostnaderna per invånare (2  646  euro/invå-
nare) var 14 procent lägre än i landet i genom-
snitt (3 060 euro)2. Servicebehovet i Nyland var 

Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Kostnaderna per invånare för 

receptbelagda läkemedel och 
sjukvårdsresor är de lägsta i landet.

 För närvarande är social- och 
hälsovårdskostnaderna i balans sett till 
servicebehovet.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Tillväxtprognosen för social- och 

hälsovårdskostnaderna fram till 2030 är 
den största i landet.

 Den offentliga finansieringen för att ordna 
social- och hälsovårdstjänster förväntas 
minska.
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3  Prognoserna baseras på SOME-modellen, som är regionaliserad enligt landskapsindelningen i RP 15/2017. I modellen granskas 
utgifterna enligt statistiken för hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2015 (Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2015) 
per åldersgrupp för specialiserad sjukvård, slutenvård inom primärvården, öppenvård inom primärvården (exkl. företags-, studerande- 
och mun- och tandvård), slutenvård för äldre och personer med funktionsnedsättning samt boendeservice med heldygnsomsorg för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. År 2015 uppgick ovannämnda utgifter i hela landet till 12,5 miljarder euro.

4.  Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader

emellertid 13 procent mindre än genomsnittet, 
och därför var de behovsstandardiserade utgif-
terna endast en procent lägre än genomsnittet i 
landet (figur 7). Det är stora skillnader mellan 
kommunerna i området både när det gäller net-
toutgifter och behovsstandardiserade utgifter.

Landets lägsta kostnader per invånare för 
receptbelagda läkemedel och sjukvårdsresor
Nyland hade landets lägsta totalkostnader per 
invånare för receptbelagda läkemedel (figur 
8) och sjukvårdsresor (figur 9) som ersätts av 
sjukförsäkringen. Totalkostnaderna för recept-
belagda läkemedel var 15 procent mindre och 
kostnaderna för sjukvårdsresor som ersätts av 
sjukförsäkringen 43 procent mindre än i landet 
i genomsnitt.

Betydligt kraftigare ökning av social- och 
hälsovårdskostnaderna än i övriga landet
Enligt THL:s prognoser3 förutspås de reella 
kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster 
öka med 20,0 procent i hela landet fram till år 
2030. Under samma period förväntas invåna-
rantalet öka med 4,7 procent. Den äldre befolk-
ningsgruppen med personer som fyllt 65 år för-
väntas öka med 28,3 procent fram till år 2030. 
Den årliga ökningen av kostnaderna för social- 
och hälsovårdstjänster beräknas bli störst i 
landskapen där befolkningstillväxten är högre 
än i landet i genomsnitt (tillväxtregionerna).

De reella kostnaderna för social- och häl-
sovårdstjänster uppskattas utifrån förändring-
arna i befolkningsstrukturen och förväntas 
under 2016–2030 stiga med cirka 1,76 procent 

FIGUR 6. 
Fördelning av nettobrukskostnader inom 
social- och hälsovård i landskapet och 
skillnaden mot landets medeltal, %, 2016.

Tolkning: Figuren visar fördelningen av landskapets kostnader 
uppgiftsvis. Om landskapets utgifter är större än landets 
medelvärde överskrider den uppgiftsvisa delen i figuren landets 
medeltal, uttryckt med en streckad linje.

Nyland hade landets lägsta nettodriftskostnader för social- och 

hälsovård i förhållande till invånarantalet.
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FIGUR 8
Kostnader för receptläkemedel som ersätts av 
sjukförsäkringen, euro/invånare, 2017.

FIGUR 9
Kostnader för sjukvårdsresor som ersätts av 
sjukförsäkringen, euro/invånare, 2017.

Nyland hade landets lägsta kostnader per invånare för 
receptbelagda läkemedel som ersätts av sjukförsäkringen. 
I Nyland var kostnaderna för receptbelagda läkemedel per 
invånare cirka 120 euro lägre än till exempel i Södra Savolax. 

I Nyland är avstånden till service avsevärt kortare än i glest 
bebyggda områden. Detta visar sig i form av mycket låga 
kostnader per invånare för sjukvårdsresor som ersätts av 
sjukförsäkringen.

FIGUR 7
De behovsstandardiserade social- och 
hälsovårdsutgifternas avvikelse från landets 
medelvärde landskapsvis, %, 2016.

Tolkning: Landets medelvärde är 100. Ett högre tal anger att de 
behovsstandardiserade utgifterna är högre än medelvärdet. 
Behovsfaktorer som beaktats är ålders- och könsstruktur, 
sjukfrekvens och socioekonomisk ställning.

De behovsstandardiserade utgifterna i Nyland var en procent 
lägre än i landet i genomsnitt.
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i Nyland, vilket är betydligt mer än den genom-
snittliga ökningen i landet (1,22 %). Prognosen 
för den totala ökningen av reella kostnader fram 
till 2030 är 29,9 procent (hela landet 20,0 %) 
(figur 10). Befolkningen i landskapet förvän-
tas öka med cirka 11,7 procent fram till 2030. 
Antalet personer i åldersgruppen över 65  år 

växer snabbare än genomsnittet i landet, med 
drygt 39 procent fram till 2030 och utgör då 21 
procent av landskapets befolkning. Nyland är 
landets största tillväxtregion, men även land-
skapets äldreförsörjningskvot förutspås försäm-
ras mer än i hela landet i genomsnitt. Detta ökar 
kostnadstrycket på social- och hälsovården.

FIGUR 10
Prognos för de reella kostnaderna för  
social- och hälsovårdstjänster 2016–2030, %.

Tolkning: Den mörka linjen i figuren visar en prognos 
för hur mycket kostnaderna för olika uppgiftshelheter 
kommer att förändras i hela landet fram till 2030. 
Den ljusare färgen visar skillnaden mellan landskapets 
kostnader och landets medelvärde.

I Nyland förutspås de reella kostnaderna öka mer än 
genomsnittet inom alla uppgiftshelheter i figuren. 
Inom långtidsvården för äldre och personer med 
funktionsnedsättning förväntas ökningen vara extra stor.

4.  Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader
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5.1 Främjande av välfärd och 
hälsa
Beredningen av uppgiften att främja hälsa 
och välfärd har inletts
Inom beredning av uppgiften att främja hälsa 
och välfärd skapar man strukturer för tvärad-
ministrativ strategisk ledning av landskapets 
främjande av hälsa och välfärd samt strukturer 
för landskapets, kommunernas, organisationers 
och andra parters samarbete. Syftet med samar-
betsgrupperna för främjandet av hälsa och väl-
färd, som inleder sin verksamhet hösten 2018, 
är att se till att hälsan och välfärden främjas 
inom tjänsterna för barn, unga och familjer, per-
soner i arbetsför ålder och äldre. Landskapet 
utformar strukturerna och tjänsterna inom kon-
taktytorna genom branschövergripande samar-
bete med flera aktörer. Kommunernas behov av 
stöd utreds vintern 2018–2019. Beredningen 
av landskapets välfärdsberättelse inleds hös-
ten 2018 i samarbete med kommunerna och 
olika organisationer, och välfärdberättelsen 
färdigställs våren 2019. Målen och mätarna för 
främjandet av hälsa och välfärd, till 
exempel de nationella indikatorerna 
för hälso- och välfärdskoefficienten, 
har inkluderats i landskapsstrategin 
och servicestrategin för social- och 
hälsovården. Projektchefen för främ-
jandet av hälsa och välfärd ansvarar 
för beredningen.

Låg sjuklighet
De vuxna bedömde sin hälsa och sin arbets-
förmåga som bättre än genomsnittet och de 
unga som medelmåttig. En dryg fjärdedel av 
de vuxna (28 %), den minsta andelen i lan-
det, upplevde sin hälsa som medelmåttig eller 
sämre (hela landet 33 %). Motsvarande siffror 
var 19 procent bland eleverna i årskurs 8 och 
9 inom den grundläggande utbildningen och 
20 procent bland de första- och andraårsstude-
rande i gymnasiet. Dessa andelar låg på medel-
nivån för landet. Bland de första- och andraår-
sstuderande på yrkesläroanstalterna upplevde 
24 procent, något fler än genomsnittet, sin hälsa 
som medelmåttig eller sämre. Antalet vårdpe-
rioder relaterade till fallolyckor bland perso-
ner som fyllt 65 år var i förhållande till befolk-
ningen i samma färre än genomsnittet.

Den bedömda funktions- och arbetsförmå-
gan var bättre än genomsnittet. Nio procent av 
de vuxna, den minsta andelen i landet, upp-
gav att de hade stora svårigheter att springa 
100 meter (hela landet 11 %). Bland de vuxna 
uppgav 18 procent, den minsta andelen i Fin-

land (hela landet 24 %), att de inte 
tror sig orka arbeta fram till ålders-
pensionen. Motsvarande andel bland 
dem som genomgått grundläggande 
utbildning var 28 procent.

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

Främjandet av hälsa och välfärd i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Befolkningen upplever sig ha ett 

gott hälsotillstånd och en god 
funktionsförmåga på genomsnittlig nivå.

 Få unga och vuxna röker dagligen.
 Andelarna överviktiga unga och vuxna 

med fetma är bland de minsta i landet

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Antalet rökare bland de lågutbildade är 

fler än genomsnittet.
 Andelen elever i årskurs 8 och 9 som testat 

droger är landets högsta.
 Andelen vuxna som inte motionerar på 

fritiden är större än i genomsnitt.

upplever att de 
orkar arbeta fram 

till pensionen.

82,2 %
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Andelen överviktiga unga och vuxna med 
fetma är de minsta i landet
Andelen med fetma (BMI ≥ 30 kg/m2) bland den 
vuxna befolkningen var den minsta i landet, 18 
procent (figur 11). Bland dem som genomgått 
grundläggande utbildning var fetma lika van-
ligt som i hela landet (24 %). Andelen övervik-
tiga (BMI ≥ 25 kg/m2) bland eleverna i årskurs 
8 och 9 inom den grundläggande utbildningen 
var den nästa lägsta i landet, 17 procent. Bland 
de första- och andraårsstuderande i gymnasiet 
var 14 procent överviktiga, vilket var den näst 
minsta andelen i landet. Bland de första- och 
andraårsstuderande på yrkesläroanstalterna var 
25 procent överviktiga, vilket var något mindre 
än genomsnittet i landet. Informationen basera-
des på egna uppgifter om längd och vikt.

Det kunde inte urskiljas några större skill-
nader i alkoholkonsumtionen i Nyland jämfört 
med övriga landet med undantag för de gym-
nasiestuderande, varav andelen som drack sig 
ordentligt berusad minst en gång i månaden var 
den största i landet (22,6 %, hela landet 18,3 
%). Andelen som drack sig ordentligt berusade 
minst en gång i månaden uppgick till 10,3 pro-
cent bland eleverna i årskurs 8 och 9 (hela lan-

det 10,2 %) och 26,6 procent bland de första- 
och andraårsstuderande på yrkesläroanstalterna 
(hela landet 28,1  %). Andelen av den vuxna 
befolkningen som överskred riskgränserna för 
alkoholkonsumtion låg på genomsnittsnivån 
för landet (29,9 %) enligt indikatorn AUDIT-C.

Få vuxna och unga röker dagligen, andelen 
unga som testat droger är den största i 
landet
Andelen elever i årskurs 8 och 9 inom den 
grundläggande utbildningen som röker dagli-
gen var den lägsta i landet, 5,2 procent. Ande-
len vuxna som röker dagligen (11,5 %) var den 
femte lägsta i landet. I gruppen med lågutbil-
dade vuxna rökte 18,3 procent dagligen (hela 
landet 17,6 %). Andelen unga som testat droger 
var nationellt sett hög. Andelen elever i årskurs 
8 och 9 som testat droger var landets högsta.

5.2 Specialiserad sjukvård
Det beräknade antalet vårdplatser inom den 
specialiserade somatiska sjukvården i Nyland i 
förhållande till invånarantalet var det näst läg-
sta i landet. Det sammanlagda beräknade anta-

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

FIGUR 11
Levnadsvanor förknippade med ungdomars och vuxnas välmående.

Tolkning: Ju närmare punkterna ligger figurens 
orangefärgade yttre ram, desto mer utmanande 
är läget i landskapet. Punktens placering i figuren 
bestäms i förhållande till levnadsvanorna i de övriga 
landskapen.

Nyland föregår med gott exempel när det gäller  
fetma bland vuxna och övervikt bland unga.  
De vuxnas och de ungas fysiska inaktivitet  
skiljer sig dock åt inom landskapet.
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let vårdplatser inom den specialiserade 
somatiska sjukvården och primärvården i 
förhållande till invånarantalet var det läg-
sta i landet.

Området hade landets lägsta index för 
användningen av specialiserad somatisk 
sjukvård. Antalet patienter och vårdperi-
oder på vårdavdelningarna inom den spe-
cialiserade somatiska sjukvården i områ-
det var i förhållande till invånarantalet de 
lägsta i landet. Antalet vårddagar inom 
den specialiserade somatiska sjukvården i 
området bland klienter som fyllt 18 år var i 
förhållande till befolkningen i samma ålder 
det tredje lägsta i landet. En vårdperiod 
varade något längre än den genomsnittliga 
vårdperioden. I förhållande till invånaran-
talet hade området det minsta antalet vård-
perioder på sjukhus till följd av skador och 
förgiftningar.

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

Den specialiserade sjukvården i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Antalet komplikationer av kirurgisk och 

annan medicinsk vård i förhållande 
till antalet vårdperioder är mindre än i 
genomsnitt.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 I slutet av 2017 var antalet patienter som 

väntat på icke-brådskande vård i mer än 
ett halvår i förhållande till invånarantalet 
i området det näst största i landet.

 Antalet jourbesök bland äldre som fyllt 
75 år är fler än genomsnittet.

FIGUR 12
Besök hos den specialiserade sjukvårdens jour/1 000 invånare och jourbesök av 
personer som fyllt 75 år/1 000 i samma ålder, 2016.

I Nyland var jourbesöken inom den specialiserade sjukvården färre än i landet i genomsnitt, men jourbesöken bland dem som fyllt 
75 år översteg genomsnittet.
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Minst antal öppenvårdsbesök inom den 
specialiserade somatiska sjukvården i 
förhållande till invånarantalet
I förhållande till invånarantalet hade området 
landets minsta antal öppenvårdsbesök inom 
den specialiserade somatiska sjukvården. Anta-
let öppenvårdsbesök per invånare för ögonsjuk-
domar och öron-, näs- och halssjukdomar var 
färre än i något annat landskap. Antalet öppen-
vårdsbesök inom den specialiserade somatiska 
sjukvården, som var bland de minsta i landet, 
minskade sannolikt på grund av tjänsterna 

inom företagshälsovården och den privata sek-
torn och för att befolkningen i området hade ett 
bättre hälsotillstånd än genomsnittet i Finland.

Antalet remisser till specialiserad sjukvård, 
inklusive remisser till psykiatrisk vård, låg på 
medelnivån för landet. Av den specialiserade 
sjukvårdens icke-brådskande remisser behand-
lades 1,2 procent (hela landet 0,9 %) över tre 
veckor efter det att remissen skickades. Ande-
len är den näst högsta jämte Mellersta Öster-
botten.

Vårdperioderna som slutade inom den 
specialiserade sjukvården inleddes med 
tidsbokning och jourbesök lika ofta som i 
landet i genomsnitt. Besök inom den spe-
cialiserade sjukvården utan remiss var säll-
synta. Av den specialiserade sjukvårdens 
avslutade vårdperioder var antalet patien-
ter som kom på remiss från privat hälso- 
och sjukvård det näst största i landet. På 
sjukhusen i området vårdades färre patien-
ter än i genomsnitt från den specialiserade 
sjukvården i andra områden. Patienter som 
bor i området och omfattas av specialiserad 

sjukvård vårdades, i förhållande till 
alla klienter inom den specialiserade 
sjukvården, näst minst i hela landet 
på sjukhus i andra områden.

Antalet jourbesök till den specia-
liserade sjukvården låg i förhållande 
till invånarantalet i området något 
under medelnivån i landet (figur 12). 
Jourbesöken bland de äldre som fyllt 
75  år var i förhållande till befolk-
ningen i motsvarande ålder fler än i 

landet i genomsnitt.

Minst antal vårdperioder med åtgärder i 
förhållande till invånarantalet
Nyland hade landets minsta antal vård-
perioder med åtgärder och antal patien-
ter under vårdperioderna i förhållande 
till folkmängden. Antalet patienter inom 
dagkirurgin var näst minst i landet i för-
hållande till invånarantalet. Det genom-
fördes minst antal primära operationer av 
totalt höftprotes och ballongvidgningar av 
kranskärl i landet sett till invånarantalet. 
Antalet starr- och ljumskbråcksoperationer 

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

FIGUR 13
Behovsstandardiserade kostnader för och 
behovsstandardiserad användning av den 
somatiska specialiserade sjukvården, index 
(hela landet 100).
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Tolkning: Figuren anger hur användningen av och kostnaderna 
för den somatiska specialiserade sjukvården förhåller sig 
till servicebehovet i landskapet. Behovskoeffcienten baserar 
sig på uppgifter om befolkningens ålder- och könsstruktur, 
sjukfrekvens och socioekonomiska ställning i området.

Ett positivt procentvärde för produktivitet i figuren betyder att 
produktiviteten hos servicen i landskapet är högre än landets 
medeltal.

Kostnaderna för och användningen av specialiserad somatisk 
sjukvård avviker endast något från medelvärdet i landet. År 
2016 var produktiviteten inom den specialiserade somatiska 
sjukvården två procent lägre än landets medelvärde.
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var landets näst minsta i förhållande till folk-
mängden.

Få vårdkomplikationer, men fler 
postoperativa blodförgiftningar än i 
genomsnitt
År 2016 var andelen vårdperioder med kompli-
kationer av kirurgisk och annan medicinsk vård 
den fjärde minsta i Nyland och Södra Savolax. 
Antalet ersatta patientskador i förhållande till 
vårdperioderna var den fjärde minsta i landet. 
Däremot var antalet postoperativa blodförgift-
ningar i förhållande till de avslutade vårdperi-
oderna det fjärde största i landet.

Problem med tillgången till vård av 
ögonsjukdomar
I slutet av 2017 var andelen patienter som vän-
tat på icke-brådskande vård i mer än ett halvår 
i förhållande till invånarantalet i området den 
näst största i landet. Medianen för väntetiden 
till icke-brådskande specialiserad sjukvård var 
kortare än den genomsnittliga, 34  dygn (hela 
landet 29–48  dygn). Regionförvaltningsver-
ket i Södra Finland konstaterar att det under 
2017 fanns problem med tillgången till icke-
brådskande vård särskilt inom specialiteten 
ögonsjukdomar. Problem med datatrafiken 
inom den specialiserade sjukvården hade även 
tidvis försvårat och fördröjt vården av patien-
terna.

Den specialiserade somatiska sjukvårdens 
produktivitet ligger något under medelnivån 
i landet
Den specialiserade sjukvårdens nettodriftskost-
nader i Nyland (1  021  euro/invånare) var de 
lägsta i landet år 2016, 14,8  procent lägre än 
genomsnittskostnaderna i Finland. Behovet 
av specialiserad somatisk sjukvård hos befolk-
ningen i området var landets lägsta, 13 procent 
lägre än det genomsnittliga behovet i landet. De 
behovsstandardiserade kostnaderna per invå-
nare för specialiserad somatisk sjukvård över-
skred medelnivån för landet med en procent 

och den behovsstandardiserade användningen 
var en procent lägre än genomsnittet i landet 
(figur 13). Den specialiserade somatiska sjuk-
vårdens produktivitet var två procent sämre än 
i landet i genomsnitt. 

5.3 Primärvård
Befolkningen i området besöker 
läkarmottagningarna inom den öppna 
sjukvården minst i landet
År 2017 uppgick antalet besök hos den öppna 
sjukvården till 1,7 per invånare i Nyland, vilket 
är nästan lika många som i landet i genomsnitt 
i förhållande till antalet besök justerat med 
behovskoefficienten4. Antalet läkarbesök var en 
procent fler och andra än läkarbesök en procent 
färre än det ovan nämnda beräknade besöksan-
talet (figur 14). Antalet besök hos sjukskötare 
inom primärvårdens öppenvård i förhållande 
till antalet läkarbesök (1,5) låg på medelni-
vån i landet (1,6). Cirka 37 procent av befolk-
ningen hade besökt en läkarmottagning inom 
den öppna sjukvården, vilket var det minsta 
andelen i landet (40 %). Registreringsgraden 
av besöksorsaken på läkarmottagningar inom 
den öppna sjukvården var den nästa bästa i alla 
landskap, 85 procent (hela landet 72 %).

Tillgången till icke-brådskande primärvård 
varierar inom området
Enligt en enkätundersökning (FinSote) hade 16 
procent av dem som behövde hälso- och sjuk-
vård inte fått tillräckligt med läkartjänster (vari-
ationsintervall 13–19 %). Andelen som inte 
hade fått tillräckligt med tjänster av sjukskötare 
var den tredje minsta i landet, 10 procent (9–14 
%). Av enkätdeltagarna visste 60 procent att de 
hade möjlighet att välja hälsostation (hela lan-
det 59 %, 53–66 %). Andelen som ansåg att 
de hade haft en verklig möjlighet att välja häl-
sostation var den högsta i hela landet: 78 pro-
cent (hela landet 64 %, 36–78 %). Trots det 
hade endast 28 procent av enkätdeltagarna fått 
tillräckligt med information om hur man går 

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

4 Behovskoefficienten har beräknats med de viktade koefficienterna för primärvårdens behovsfaktorer. Se Vaalavuo, Häkkinen & 
Fredriksson, 2013.
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tillväga för att byta hälsostation (hela landet 27 
%, 21–36 %).

I oktober 2017 hade en procent av klienterna 
fått vänta i över tre månader från bedömningen 
av vårdbehovet på att få icke-brådskande vård 
på en läkarmottagning inom den 
öppna sjukvården. Enligt regionför-
valtningsverket i Södra Finland fanns 
det inga problem med tillgången till 
icke-brådskande vård inom primär-
vården på landskapsnivå i Nyland, 
men i enstaka kommuner förekom det 
fortfarande problem med att få vård 
inom de lagstadgade tidsfristerna.

Influensavaccinationstäckningen för perso-
ner som fyllt 65 år (47,8 %) låg nära medelni-
vån i landet (hela landet 47,4 %). Influensa-
vaccinationstäckningen i Nyland hamnar ändå 
långt från EU-rådets mål om en täckning på 

över 75 procent.
Andelen av alla kallade som del-

tog i den allmänna screeningen av 
livmoderhalscancer uppgick till 
68,4  procent (hela landet 69,6 %). 
Femårsöverlevnaden för patienter 
med livmoderhalscancer underskred 
medelnivån i landet. Andelen som 
deltog i den allmänna screeningen av 

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

av besöksorsakerna 
registrerade inom 

primärvården.

85 %

FIGUR 14
Avvikelse (%) hos besöksmängderna 
inom den öppna vården korrigerade med 
behovskoefficienten för primärvården från 
medeltalet för hela landet, 2017.
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Både antalet läkarbesök och andra än läkarbesök inom den 
öppna sjukvården låg nära genomsnittsantalet för landet i 
förhållande till befolkningens servicebehov.

Primärvården i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Både antalet läkarbesök och andra än 

läkarbesök inom den öppna sjukvården 
låg nära genomsnittsantalet för 
landet i förhållande till befolkningens 
servicebehov.

 Registreringen av orsakerna till besök 
på läkarmottagningar inom den öppna 
sjukvården är bättre än genomsnittet.

 Enligt en enkätundersökning har 
området den största invånarandelen 
i landet som anser sig ha en verklig 
möjlighet att byta hälsostation.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Tillgången till icke-brådskande 

primärvård inom den lagstadgade 
tidsfristen varierar i området.

 Andelen som deltog i den allmänna 
screeningen av bröstcancer av alla 
kallade var den lägsta i landet.

Tolkning: Av figuren framgår i vilka landskap det förekommer 
flera eller färre besök på olika yrkesgruppers mottagningar 
inom primärvården, i förhållande till det beräknade behovet, 
än landets medeltal. Behovskoefficienten har beräknats med 
användning av de viktade koefficienterna för primärvårdens 
behovsfaktorer (se Källor).
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bröstcancer (76,5 %) var den lägsta i landet. 
Femårsöverlevnaden för patienter med bröst-
cancer och tjocktarmscancer var betydligt bättre 
än medelnivån i landet.

Landets näst lägsta nettodriftskostnader för 
primärvårdens öppenvård
Nettodriftskostnaderna för primärvårdens 
öppenvård (315 euro/invånare) var de näst läg-
sta i landet år 2016, 12 procent lägre än genom-
snittskostnaderna i Finland.

5.4 Mun- och tandvård
Tandborstningen kan förbättras
Antalet skolelever i Nyland som enlighet med 
rekommendationerna borstar tänderna minst 
två gånger per dag var betydligt fler än det 
genomsnittliga antalet i landet, men borstnings-
frekvensen är ändå otillfredsställande. Enligt 
enkäten Hälsa i skolan var andelen elever i års-
kurs 8 och 9 i Nyland som borstar tänderna mer 
sällan än rekommenderat den minsta i landet, 
36,5 procent (hela landet 42,1 %). Enligt enkä-
ten FinSote var andelen vuxna i Nyland som 
borstade tänderna minst två gånger per dag lan-

dets största både bland kvinnor (84,3 %) 
och män (62,9 %).

Andelen 12-åringar med friska tän-
der låg på genomsnittsnivån för landet, 
61,7  procent. Andelen 12-åringar med 
mycket karies var mindre än i landet i 
genomsnitt (4,5 %, hela landet 4,9 %). I 
likhet med genomsnittet i landet hade 
58,3  procent av alla klienter inom mun- 
och tandvården inget behov av behandling 
av karies eller tandköttssjukdomar.

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

I Nyland är produktionen av privat service större än i övriga 
Finland, vilket syns till exempel i antalet personer som fått 
ersättning för privattandläkares tjänster. Antalet patienter inom 
mun- och tandvården på hälsocentralerna var litet.

FIGUR 15
Antal personer som fått ersättning 
för privattandläkares tjänster och alla 
munhälsovårdspatienter på hälsocentraler/ 
1 000 invånare, 2017.

Personer som fått kostnadsersättning 
för privat tandvård

Alla tandvårdspatienter på 
hälsovårdscentraler / 1 000 invånare
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FÖREDÖMLIGT:
 Andelen vuxna som borstar tänderna 

två gånger per dag är den största i 
landet.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Barns och ungas tandborstning kan 

förbättras.
 Andelen patienter i Nyland som 

fått icke-brådskande tandläkarvård 
vid ett mottagningsbesök inom 
primärvården först mer än tre 
veckor efter att de tagit kontakt, 
var i oktober 2017 den näst största i 
landet.
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Medelvärdet för mun- och tandvårdsklien-
ternas CPI-index, som beskriver tandköttsfick-
ornas status, var högre än genomsnittet (1,1, 
variationsintervall 0,5–1,3). Antalet patienter 
inom mun- och tandvården på hälsocentra-
lerna i förhållande till invånarantalet i områ-
det var det näst lägsta i landet år 2017 (tabell 
15). Däremot var användningen av privattand-
läkartjänster betydligt större än genomsnittet i 
landet. Andelen personer som uppgav brister i 
tillgången till tandläkartjänster eller i tjänster-
nas tillräcklighet låg nära medelnivån i landet 
(17,5 %, hela landet 18,6 %). Andelen patienter 
i Nyland som mer än tre veckor efter att de tagit 
kontakt fått icke-brådskande tandläkarvård vid 
ett mottagningsbesök inom primärvården, var i 
oktober 2017 den näst största i landet (53,9 %, 
hela landet 45,7 %).

Nettodriftskostnaderna för mun- och tand-
vård (74  euro/invånare) var de tredje lägsta i 
landet år 2016, 4,9  procent lägre än genom-

snittskostnaderna i Finland. Kostnaderna för 
privat tandvård som ersätts av sjukförsäkringen 
(77  euro/invånare) var samma år de högsta i 
landet: 18,9 procent högre än genomsnittskost-
naderna. Landskapet hade också landets hög-
sta kostnader per patient för privat mun- och 
tandvård.

5.5 Tjänster för barn, unga och 
familjer
Mödra- och barnrådgivningarnas lagstadgade 
omfattande hälsoundersökningar hade skrivits 
in i verksamhetsplanerna för alla hälsocentraler 
i området. De lagstadgade minst tre läkarunder-
sökningarna av spädbarn hade inkluderats i 
verksamhetsplanerna lika ofta som i hela lan-
det. De rekommenderade minst 11 hälsounder-
sökningarna av förstföderskor var däremot bara 
inkluderade i verksamhetsplanen för knappt en 
tredjedel av hälsocentralerna (hela landet 52,5 

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

FIGUR16
Nettodriftskostnader för öppna tjänster 
inom socialvården och för barnskydd, euro/
invånare, 2016.

I Nyland är nettodriftskostnaderna per invånare för 
socialvårdens öppenvård och slutenvård jämförelsevis höga. 
Sluten- och familjevården inom barnskyddet stod för den största 
delen av kostnaderna.
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FÖREDÖMLIGT:
 Antalet studerande per psykolog i 

gymnasierna är bland de lägsta i landet.
 Utbudet av psykologtjänster i elevhälsan 

inom den grundläggande utbildningen 
är god.

 Vaccinationstäckningen för HPV är den 
tredje bästa i landet.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Antalet läkare inom skolhälsovården är 

färre än rekommenderat.
 Det finns brister inom 

studerandehälsovården, särskilt för 
yrkesstuderande.
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%). Mödra- och barnrådgivningens dimensio-
nering av hälsovårdare och läkare motsvarade 
rekommendationerna. Vaccinationstäckningen 
för MPR kan förbättras.

Skolhälsovårdens hälsoundersökningar och 
läkardimensioneringar kan förbättras
Det fanns brister i skolhälsovårdens hälsoun-
dersökningsplaner och läkardimensioneringar. 
De tre lagstadgade omfattande hälsoundersök-
ningarna inkluderades inte i hälsocentralernas 
planer på ett heltäckande sätt. Uppgifter om 
dimensioneringen av skol- och studerandehäl-
sovårdare saknades. Antalet elever per läkare 
var 1,6 gånger fler än dimensioneringsrekom-
mendationen. Eleverna upplevde i mindre grad 
än genomsnittet i landet att hälsoundersökning-
arna höll god kvalitet. Antalet elever som hade 
besökt hälsovårdaren även vid andra tillfällen 
än hälsoundersökningarna var färre än i landet 
i genomsnitt. Vaccinationstäckningen för HPV 
var den tredje bästa i landet.

Tillgången till skolhälsovårdar- och kurators-
tjänster var sämre i området än i landet i genom-
snitt. Den tredje största andelen i landet, 7,0 pro-
cent (hela landet 5,8 %), av eleverna i årskurs 
8 och 9 inom den grundläggande utbildningen 
som behövde komma till en skolhälsovårdare 
hade inte fått hjälp trots att de försökt. Motsva-
rande siffror för skolkuratorstjänsternas tillgäng-
lighet var 9,5 procent (hela landet 8,8 %).

Utrymme för förbättringar av hälso- och 
sjukvården för yrkesstuderande
Inom studerandehälsovården fanns det brister 
i läkarundersökningarna och läkardimensio-
neringarna. Läkarundersökning för alla stude-
rande på yrkesläroanstalter hade skrivits in i 
verksamhetsplanerna på ganska många hälso-
centraler, inom vars område det fanns en yrkes-
läroanstalt eller en filial till en yrkesläroanstalt. 
Läkarundersökning på gymnasiet ingick i verk-
samhetsplanerna för alla hälsocentraler. Det 
beräknade antalet studerande per läkare inom 
studerandehälsovården på andra stadiet var 1,2 
gånger högre än den nationella dimensione-
ringsrekommendationen, något högre än medel-
nivån i landet. Gymnasiernas psykologresurser 
inom studerandehälsovården var något bättre 

än genomsnittet. De yrkesstuderande upplevde 
inte lika ofta som genomsnittet i landet att den 
senaste hälsoundersökningen höll hög kvali-
tet. Bland de gymnasiestuderande besökte en 
mindre andel än i genomsnitt hälsovårdaren 
vid andra tillfällen än hälsoundersökningarna. 
Resultaten kan tyda på brister i genomförandet 
av studerandehälsovården.

Institutionsdominans, brist på socialarbetare 
och höga kostnader inom barnskyddet
Antalet klienter inom socialvårdens tjänster för 
barn och familjer motsvarade medelnivån i lan-
det. Av barnfamiljerna i området omfattades en 
något större andel än i landet i genomsnitt av 
hem- och barnavårdsservice och en klart större 
andel än genomsnittet av familjearbete i enlig-
het med socialvårdslagen. Klientrelationerna 
hos uppfostrings- och familjerådgivningen var 
färre än det genomsnittliga antalet i hela Fin-
land. Antalet klienter inom öppenvården för 
barn och familjer (exklusive barnskyddet) låg 
på medelnivån i landet.

I Nyland gjordes det i förhållande till befolk-
ningen i motsvarande ålder fler barnskyddsan-
mälningar än i landet i genomsnitt. Under perio-
den 1.10.2017–31.3.2018 inleddes 98,2 procent 
av bedömningarna av servicebehovet inom 
barnskyddet inom den lagstadgade tidsfristen 
sju dygn. 96,2 procent (hela landet 93,1 %) av 
bedömningarna av servicebehovet blev färdiga 
inom tre månader från det att ärendet inleddes, 
vilket är den lagstadgade tidsfristen.

Antalet klienter inom barnskyddet i för-
hållande till befolkningen i samma ålder var 
något fler än genomsnittet i såväl öppenvård 
som vård utom hemmet. I området var place-
ringsplatsen för omhändertagna barn oftare en 
institution och mer sällan familjevård jämfört 
med genomsnittet i landet.

Enligt tillsynsmyndigheten (ESAVI, rap-
port 2017) rådde det inom barnskyddet brist 
på fast anställda socialarbetare som uppfyllde 
behörighetskraven och vikarier till dessa, vilket 
kan försämra kvaliteten på och tillgången till 
barnskyddets socialarbete särskilt inom huvud-
stadsregionen. Det var långa köer till barntill-
syningsmännens mottagningar i synnerhet i 
huvudstadsregionen.

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna
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År 2016 var nettodriftskostnaderna för 
öppenvård inom barnskyddet (52  euro/invå-
nare) 13,5 procent högre än medelnivån i landet 
(figur 16). Nettodriftskostnaderna per invånare 
för sluten- och familjevård inom barnskyddet 
(136 euro/invånare) var de fjärde högsta i lan-
det, 9,6 procent högre än genomsnittsnivån i 
landet. Nettodriftskostnaderna för övrig öppen-
vård för barn och familjer än den som nämnts 
tidigare (45 euro/invånare) var 3,6 procent lägre 
än i landet i genomsnitt.

God psykologdimensionering i elevhälsan 
inom den grundläggande utbildningen
Behovet av mentalvårdstjänster för barn och 
unga var genomsnittligt eller större. Psyko-
logdimensioneringen i elevhälsan inom den 
grundläggande utbildningen var bland de bästa 
i landet. Den specialiserade psykiatriska sjuk-
vården för barn och unga användes i genom-
snittlig omfattning. Användningen av specia-
liserad somatisk sjukvård underskred tydligt 

medelnivån i landet för alla indikatorer som 
granskades (vårddagar, patienter, öppenvårds-
besök).

5.6 Mentalvårds- och 
missbrukartjänster
I Nyland var förekomsten av allvarliga psykiska 
störningar och därmed servicebehovet i anknyt-
ning till dem lägre än genomsnittet i landet. 
Andelen som hade rätt till specialersättning för 
läkemedel mot psykos var den näst minsta i 
landet i förhållande till områdets befolkning. 
Andelen personer i åldern 16–64  år som fått 
sjuk- eller invalidpension på grund av psykiska 
störningar eller beteendestörningar var det läg-
sta i landet. Andelen som fått sjukdagpenning 
på grund av psykisk ohälsa bland personer i 
åldern 25–64 år var den lägsta i Finland, medan 
motsvarande andel bland personer i åldern 
18–24 år var den tredje lägsta. Självmordsdöd-
ligheten var i förhållande till invånarantalet 
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FIGUR 17
Antalet 18 år fyllda personer som förordnats 
till vård oberoende av sin vilja/1 000 
personer i samma ålder, 2016.

Andelen personer som fyllt 18 år och som förordnas vård 
oberoende av sin vilja är mindre i Nyland än i landet i 
genomsnitt.
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FÖREDÖMLIGT:
 Förekomsten av psykiska störningar 

och servicebehovet i anknytning till 
dem är lägre än i landet i genomsnitt.

 Tillgången till mentalvårdstjänster är 
god.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Bland befolkningen som fyllt 65 år 

är antalet personer som överskrider 
riskgränsen för alkoholkonsumtion det 
högsta i landet.

 Antalet narkotikabrott som kommit till 
polisens kännedom i förhållande till 
befolkningen är det högsta i landet.

 Tjänsterna för drogmissbrukare tycks 
få för lite resurser sett till behoven.

 Integreringen av missbrukar- och 
mentalvårdstjänsterna kan förbättras.
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den tredje lägsta i landet. Andelen som upp-
levt stor psykisk belastning i förhållande till 
befolkningen i åldern 20–64 år var dock landets 
största.

Landets näst lägsta antal mentalvårdsbesök 
inom primärvården
Antalet mentalvårdsbesök både hos primärvår-
dens läkare och andra yrkesgrupper var i förhål-
lande till befolkningen i området det näst läg-
sta i landet. Antalet besök till den psykiatriska 
öppenvården bland dem som fyllt 18  år och 
omfattades av specialiserad sjukvård, var det 
fjärde största i landet i förhållande till områdets 
hela befolkningen i motsvarande ålder.

Användningen av sjukhustjänster var något 
mindre än genomsnittet i landet mätt i antalet 
vårdade patienter, men låg nära genomsnittet 

mätt i antalet vårddagar. Andelen vårdperioder 
som pågått i mer än 90 dagar låg på medelnivån 
i landet. Andelen personer i området som fyllt 
18  år och som förordnats vård oberoende av 
sin vilja var år 2016 mindre än genomsnittet i 
landet i förhållande till alla invånare i samma 
ålder (figur 17). Användningen av tvångsåtgär-
der låg på genomsnittsnivån för landet. Inom 
boendeservice med och utan heldygnsomsorg 
för rehabiliteringsklienter inom mentalvården 
var antalet klienter klart färre än genomsnittet. 
Invånarna hade fått rehabiliterande psykoterapi 
som ersätts av FPA i något större omfattning 
bland 16–24-åringar och i klart större omfatt-
ning bland 25–64-åringar i jämförelse med 
genomsnittet i landet.

Bristen på verksamhetsmässig integration 
mellan de psykiatriska tjänsterna och 
missbrukartjänsterna orsakar missnöje
Enligt regionförvaltningsverket i Södra 
Finland var patienterna i Nyland miss-
nöjda när de inte fick träffa någon psyki-
atriker på jourpolikliniken, utan endast en 
psykiatrisk sjukskötare som gjorde en ini-
tial bedömning av situationen. Inom den 
psykiatriska öppenvården får patienterna 
träffa läkare mer sällan än de skulle vilja. 
De begränsade vårdperioderna inom den 
psykiatriska öppenvården, varefter hälso-
centralen tar över vården, har tidvis varit 
en källa till missnöje. Missbrukar- och 
mentalvården har slagits samman inom 
öppenvården, men trots detta blev patien-
ter med missbruksproblem fortfarande bol-
lade till olika instanser.

Flest narkotikabrott i landet i 
förhållande till invånarantalet
Mätt med indikatorn AUDIT-C var andelen 
personer i åldern 20–64 år som överskred 
riskgränsen för alkoholkonsumtion något 
mindre än genomsnittet i landet, medan 
motsvarande andel bland personer som 
fyllt 65 år var den högsta i landet (36,1 %, 
hela landet 31,1 %). Problemen relaterade 
till drogmissbruk överskred medelnivån i 
landet. Antalet narkotikabrott som kom till 
polisens kännedom var det högsta i lan-

FIGUR 18
Antal patienter som vårdats på bäddavdelning 
på grund av alkohol eller droger/1 000 invånare, 
2016.

Andelen patienter som vårdats på sjukhusens och 
hälsocentralernas vårdavdelningar på grund av missbruk var 
mindre i Nyland än i landet i genomsnitt 2016. År 2017 hade siffran 
ökat något, men hamnade fortfarande under genomsnittet.
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det sett till invånarantalet i området. Antalet 
nya Hepatit C-infektioner var något fler än det 
genomsnittliga antalet i Finland.

Personer med missbruksproblem vårdades 
i något större omfattning inom öppenvården, 
men i något mindre omfattning inom service 
med heldygnsomsorg och på sjukhusens och 
hälsocentralernas vårdavdelningar jämfört med 
landets genomsnitt (figur 18). Antalet klienter 
på missbrukarvårdens avgiftnings- och rehabi-
literingsenheter var i förhållande till invånaran-
talet något mindre än genomsnittet, men inom 
missbrukarvårdens boendeservice låg antalet 
klienter på medelnivån i landet.

Nettodriftskostnaderna för missbrukarvår-
dens specialtjänster år 2016 (38 euro/invånare) 
var 9,1 procent högre än i landet i genomsnitt.

5.7 Socialservice för personer i 
arbetsför ålder
Socialservicen för personer i arbetsför ålder är 
ämnad att stödja klienter i arbetsför ålder med 
livskompetens, boende, arbete, utkomst och 
studier samt att minska ojämlikheten. Servicen 
genomförs ofta i samarbete med andra aktö-
rer, till exempel arbetskraftsförvaltningen och 
sysselsättningstjänsterna, ungdomsväsendet, 
Folkpensionsanstalten samt missbrukar- och 
mentalvårdstjänsterna. Resultatet av socialser-
vicen för personer i arbetsför ålder visar hur 
väl man i samarbete med de andra aktörerna 
lyckas minska problemen orsakade av arbets-
löshet, livskriser eller ekonomiska svårigheter 
och förebygga marginalisering.

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

Vid en jämförelse av landskapen hade Nyland ganska få 
svårsysselsatta. År 2017 underskred aktiveringsgraden bland 
arbetslösa medelnivån i landet.

Tolkning: Landskapets läge i figuren anger på olika axlar 
både den strukturella arbetslösheten och aktiveringsgraden 
bland arbetslösa.

Socialservicen för personer i arbetsför 
ålder i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Kompletterande utkomststöd har 

använts i hög grad och stödet 
har nyttjats för att förebygga 
marginalisering.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Aktiveringsgraden bland arbetslösa är 

lägre än i genomsnitt.
 Andelen som deltar i arbetsverksamhet 

i rehabiliteringssyfte är liten.

FIGUR 19 
Strukturell arbetslöshet och aktiveringsgrad 
bland arbetslösa, %, 2017.
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Många unga får grundläggande 
utkomststöd
Aktiveringsgraden bland arbetslösa år 2017 var 
lägre än genomsnittet (27,4 %, hela landet 28,3 
%) och andelen som deltog i arbetsverksamhet 
i rehabiliteringssyfte bland personer i åldern 
15–64 år var den lägsta bland alla landskap (0,7 
%, hela landet 1,2 %) (figur 19). Arbetsmark-
nadsstödet som kommunerna delfinansierar 
var något större än det nationella medelvärdet 
(82,40 euro/invånare, hela landet 78,20 euro). 
Detta leder till arbetslöshetsperioder som är 
längre än genomsnittet.

Andelen som fått grundläggande utkomst-
stöd från FPA var större än genomsnittet bland 
18–24-åringar (15,5 %, hela landet 14,7 %), och 
den näst högsta i landet bland 25–64-åringar 
(7,7 %, hela landet 6,7 %). Andelen som har 
fått utkomststöd under lång tid var i jämförelse 
med alla landskap den tredje största bland 
18–24-åringar (4,3 %, hela landet 3,6 %) och 
landets största bland 25–64-åringar (3,3 %, hela 
landet 2,4 %). Andelen som fått kompletterande 
utkomststöd från kommunerna var landets nästa 
största bland 18–24-åringar (6,4 %, hela landet 

5,1 %) och den största bland 25–64-åringar 
(4,1 %, hela landet 3,3 %). Andelen som fått 
förebyggande utkomststöd var något lägre än 
genomsnittet bland 18–24-åringar (0,9 %, hela 
landet 1,0 %) och något högre än genomsnittet 
bland 25–64-åringar (1,0 %, hela landet 0,9 %).

5.8 Service för personer med 
funktionsnedsättning
Färre invånare i Nyland än i landet i genom-
snitt får höjt bidrag och högsta bidrag i han-
dikappförmån. Antalet tjänster och stöd som 
beviljats på grund av funktionsnedsättning är 
mindre än genomsnittsantalet i landet. Antalet 
beslut om service beviljad på grund av funk-
tionsnedsättning var det minsta i landet i för-
hållande till invånarantalet, 19 procent färre än 
i landet i genomsnitt. Antalet beslut om service 
säger inget om hur många personer som omfat-
tas av tjänsterna, utan anger det sammanlagda 
antalet tjänster som getts eller beviljats. Samma 
person kan använda en eller flera tjänster.

Andelen i Nyland som fick färdtjänst enligt 
handikappservicelagen var 35 procent mindre 

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

FIGUR 20
Institutionsvård och boendeservice för 
personer med utvecklingsstörning och 
personer med grav funktionsnedsättning/ 
100 000 invånare, 2017.
Nyland utgör ett undantag inom slutenvården och 
boendeservicen för personer med intellektuell och grav 
funktionsnedsättning. Det sammanlagda antalet klienter inom 
tjänsterna var det lägsta i hela landet. Antalet klienter inom 
stödboende och styrt och assisterat boende avvek mycket från 
de högsta siffrorna i landet.

Servicen för personer med 
funktionsnedsättning i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Serviceutbudet är stort och varierat.
 Den långvariga slutenvården har 

avvecklats med framgång.
 Servicen är kostnadseffektivt ordnad.

Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning 
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och andelen som fick färdtjänst enligt soci-
alvårdslagen var sju procent mindre än genom-
snittet i landet sett till områdets invånarantal. 
Av de totala kostnaderna för service och ekono-
miska stödåtgärder år 2017 var Nylands kost-
nader per invånare för färdtjänst enligt handi-
kappservicelagen de näst högsta i landet (33 
euro, hela landet 28 euro).

Landets lägsta antal intellektuellt 
funktionsnedsatta inom boendeservicen
Antalet klienter på institutioner för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning var 
i förhållande till områdets folkmängd något 
mindre än genomsnittet. Antalet klienter inom 
boendeservicen för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning (stödboende, assisterat 
och styrt boende) var det minsta i Finland (figur 
20). Inom serviceboendet för personer med grav 
funktionsnedsättning var antalet klienter det 
näst minsta i landet i förhållande till invåna-
rantalet.

I Nyland var antalet klienter som fick per-
sonlig assistans i förhållande till befolkningen i 
området det minsta i landet.

År 2017 uppgick utgifterna för service och 
ekonomiska stödåtgärder i enlighet med han-
dikappservicelagen till 123  euro per invånare 
i Nyland, vilket var nära medelnivån. Net-
todriftskostnaderna för slutenvård av personer 
med funktionsnedsättning år 2016 (20  euro/
invånare) var 23,5 procent lägre än i landet i 
genomsnitt. Nettodriftskostnaderna för boen-
deservice med heldygnsomsorg för personer 
med funktionsnedsättning (114 euro/invånare) 
var de näst lägsta i landet, 11 procent lägre än 
genomsnittskostnaderna i landet. Nettodrifts-
kostnaderna för övrig service för personer med 
funktionsnedsättning än den som nämnts tidi-
gare (114 euro/invånare) var 2,7 procent lägre 
än i landet i genomsnitt.

5.9 Äldreomsorg
I Nyland bodde 91,6 procent av dem som fyllt 
75 år hemma, den näst största andelen i landet. 
Ett nationellt mål är att göra servicestrukturen 
för de äldre enklare. Servicestrukturen för de 
äldre kan beskrivas med hur stor andel som bor 

hemma av de äldre som behöver mycket omsorg 
(antingen vård dygnet runt eller intensiv hem-
vård, dvs. över 60 hembesök per månad). Ande-
len personer över 75 år som behöver mycket 
service uppgick i till 11 procent (hela landet 13 
%). Av dessa behövde färre personer intensiv 
hemvård än i landet i genomsnitt (27 %, hela 
landet 30 %) (figur 21).

Andelen som fyllt 75 år och som omfat-
tades av regelbunden hemvård i Nyland var 
den femte minsta i landet (10,1 %, hela landet 
11,3 %). Av all personal inom äldreomsorgen i 
området arbetade 33 procent inom hemvården 
(hela landet 34 %). Granskningen omfattade 
både offentliga och privata serviceproducenter.

Flera kommuner i området har utvecklat 
och infört eller är på väg att införa hemvård på 
distans. Till exempel görs cirka 10 procent av 
besöken inom Helsingfors hemvård i form av 
distansvårdsbesök (uppgift från områdets bere-
dare).

Enligt regionförvaltningsverket i Södra 
Finland har tillgången till service som ges i 
hemmet, färdtjänst och stödtjänster (bl.a. stöd 
för närståendevård och hemservice) varierat i 
Nyland bland annat på grund av kommunernas 
olika grunder för att bevilja service och stöd. 
Inom områdets service för äldre som ges dyg-
net runt och i hemmet hade kunskapsbristen 
hos personalen, den oändamålsenliga perso-
nalstrukturen och personalens otillräcklighet 
orsakat problem. Dessutom har timanställda i 
stor utsträckning använts för att ersätta ordina-
rie personal. 

Över en tredjedel av klienterna inom 
hemvården har ett litet servicebehov
Av alla klienter inom den regelbundna hem-
vården som fyllt 75 år har 35 procent ett rela-
tivt litet servicebehov baserat på antalet besök 
(1–9 besök/månad). Andelen personer som fyllt 
75 år och som vårdas med stöd för närstående-
vård var den lägsta i landet år 2017, 3,6 pro-
cent, vilket underskrider det nationella målet 
på fem procent. Andelen hushåll i Nyland med 
personer över 75  år som fått hemvårdshjälp 
under året var i förhållande till befolkningen i 
samma ålder landets näst minsta (12,9 %, hela 
landet 18,4 %).

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna
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Andelen klienter i Nyland som fyllt 75 år 
och omfattades av boendeservice med hel-
dygnsomsorg var i förhållande till hela befolk-
ningen i samma ålder den tredje minsta i lan-
det (6,4 %, hela landet 7,3 %). Nyland hade 
landets femte största andel klienter som fyllt 
75 år och som bodde på ålderdomshem (1,7 %, 
hela landet 1,4 %). Antalet patienter inom pri-
märvårdens slutenvård i Nyland var det lägsta i 
landet i förhållande till invånarantalet.

Andelen personer som fyllt 75 år och som 
multimedicinerar, dvs. som har skaffat minst 
10  läkemedelspreparat under fyra månaders 
tid, var i förhållande till hela befolkningen i 
samma ålder lägre än genomsnittet i landet år 
2017 (12,2 %, hela landet 13,2 %). Andelen 
äldre som fyllt 75 år och som använder olämp-

liga läkemedel av hela Nylands befolkning i 
motsvarande ålder var däremot den näst största 
i landet (25,9 %, hela landet 23,7 %).

År 2016 var nettodriftskostnaderna för slu-
tenvård för äldre i Nyland (83  euro/invånare) 
3,1  procent lägre än de genomsnittliga kost-
naderna i landet. Nettodriftskostnaderna för 
boendeservice med heldygnsomsorg för äldre 
(196 euro/invånare) var de lägsta i landet, 
30,7 procent lägre än medelnivån i landet. Net-
todriftskostnaderna per invånare för hemvård 
(124 euro/invånare) var landets lägsta, 28,4 pro-
cent lägre än i landet i genomsnitt. Nettodrifts-
kostnaderna för övrig äldreomsorg än den som 
nämnts tidigare (54 euro/invånare) underskred 
genomsnittet i landet med 23,6 procent.

5.  Utvärdering av uppgiftshelheterna

Äldreomsorgen i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Andelen personer över 75 år som bor 

hemma är den näst högsta i landet.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Hemvårdens tjänster för äldre kan 

förbättras.
 Andelen personer som fyllt 75 

år och som vårdas med stöd för 
närståendevård är den lägsta i landet 
och mindre än det nationella målet på 
fem procent.

 Andelen hushåll med personer över 
75 år som fått hemvårdshjälp under 
året är i förhållande till befolkningen i 
samma ålder landets näst minsta.

 Andelen klienter som fyllt 75 år 
och som bor på ålderdomshem är i 
förhållande till befolkningen i samma 
ålder fler än i landet i genomsnitt.

FIGUR 21
Andelen personer med hemvård av alla som 
använder mycket service, %, 2017.

Andelen klienter med hemvård av alla som använder mycket 
service var något mindre i Nyland än genomsnittet för landet.

Landet i genomsnitt Andelen personer med hemvård av 
alla som använder mycket service

0 10 30 4020 50 %

Södra Österbotten

Egentliga Tavastland

Norra Karelen

Kymmenedalen

Mellersta Finland

Norra Österbotten

Södra Savolax

Birkaland

Österbotten

Norra Savolax

Nyland

Päijänne-Tavastland

Södra Karelen

Mellersta Österbotten

Satakunta

Lappland

Kajanaland

Egentliga Finland

Tolkning: En del av de äldre klienter som behöver mycket service 
kan bo hemma. I figuren visas andelen klienter som använder 
mycket service och som får hemvård.
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Klientavgifterna försvårade tillgången till 
service mer sällan än i landet i genomsnitt
Enligt en enkätundersökning var det bland 
befolkningen i hela landet stora skillnader 
mellan utbildningsgrupperna i fråga om hur 
de upplevde att klientavgifterna påverkade 
tillgången till vård. I Nyland försvårade dock 
klientavgifterna tillgången till service mer säl-
lan än i landet i genomsnitt. I alla utbildnings-
grupper var männens situation bättre än den 
genomsnittliga i landet. Bland de lågutbildade 
männen som använt hälso- och sjukvårdstjäns-
ter uppgav 12 procent att klientavgifterna hade 
försvårat tillgången till service (hela landet 20 
%). Bland kvinnorna framträdde en ansenlig 
skillnad mellan de låg- och högutbildade, pre-
cis som i hela landet. Situationen var värst för 
lågutbildade kvinnor, varav 27 procent upp-
gav att klientavgifterna hade försvårat till-
gången till vård.

I Nyland tar till exempel Helsingfors 
inte ut några klientavgifter för besök på 
hälsocentraler. Detta kan visa sig i form av 
bättre tillgång till service. Befolkningen i 
området har också högre betalningsförmåga 
än genomsnittet, varför avgifterna inte 
försvårar tillgången till service i samma 
utsträckning som i socioekonomiskt sva-
gare områden.

E-tjänster används mer än i genomsnitt
I Nyland var andelen som uträttade social  
och hälsovårdsärenden via internet bland 
dem som behövde service den största i 
landet, även i den äldsta åldersgruppen. I 
åldersgruppen med personer som fyllt 75 
år uppgav 37  procent av kvinnorna och 
51  procent av männen som behövde ser-
vice att de hade uträttat social  och häl-
sovårdsärenden via internet. Skillnaden 
mellan könen motsvarade medelnivån. Att 
e-tjänster används mycket i området kan 
förklaras av den utbildade och unga befolk-
ningsstrukturen, som är mer van och kun-
nig inom användningen av e-tjänster.

Skillnader i den upplevda kvaliteten på 
hälsoundersökningarna i skolan mellan 
unga med och utan funktionsnedsättning
Andelen unga i årskurs 8 och 9 inom den 
grundläggande utbildningen som upplevde 
att den senaste hälsoundersökningen höll hög 
kvalitet var något mindre än den genomsnitt-
liga andelen i landet (58,3 %, hela landet 62,8 
%). Skillnaden mellan unga med och utan 
funktionsnedsättning var lika stor som i lan-
det i genomsnitt: 42,8 procent av de unga med 
funktionsnedsättning upplevde att man under 
hälsoundersökningen diskuterade frågor som 
är viktiga för dem, beaktade deras åsikter, dis-
kuterade frågor om deras hem och att de vågade 
berätta ärligt om sådant som gäller dem själva. 
Motsvarande andel bland unga utan funktions-
nedsättning är 60,8 procent.

6.  Klientorientering, jämlikhet och tillgänglighet

Klientorientering, jämlikhet och 
tillgänglighet i Nyland

FÖREDÖMLIGT:
 Klientavgifterna försvårar tillgången 

till service mer sällan än i landet i 
genomsnitt.

 Social- och hälsovårdsärenden uträttas 
via internet oftare än i genomsnitt.

 Befolkningen upplever i större 
omfattning än genomsnittet att det 
finns ett stort urval av service.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Upplevelsen av hur klientavgifterna 

påverkar tillgången till vård 
varierar mycket mellan olika 
utbildningsgrupper.

 Vårdkontinuiteten hos samma 
vårdgivare var bland de sämre i landet.

 Problematiska öppettider har försvårat 
tillgången till hälso- och sjukvård näst 
mest i hela landet.
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Upplevelsen av tillgången till läkartjänster 
på medelnivån i landet
Enligt en enkätundersökning uppgav 13  pro-
cent av männen och 18 procent av kvinnorna 
i området som behövde läkartjänster att de inte 
hade fått tillräckligt med service (hela landet 
män 14 %, kvinnor 17 %). Det var stora skill-
nader mellan utbildningsgrupperna i Nyland 
precis som i övriga landet. De som uttryckte 
missnöje med läkartjänsterna var flest bland de 
lågutbildade kvinnorna (25 %). Skillnaden jäm-
fört med de högutbildade var stor, då 13 pro-
cent av kvinnorna med högre utbildning upp-
gav att de fått otillfredsställande service.

Andelen patienter i Nyland som i slutet av 
2017 väntat på specialiserad icke-brådskande 

sjukvård i över sex månader var den näst största 
i landet i förhållande till invånarantalet. Till-
gången till uppfostrings- och familjerådgivning 
låg på en måttlig nivå. Den genomsnittliga vän-
tetiden till det första besöket var 18 dagar (hela 
landet 23 dagar). En måttlig andel av bedöm-
ningarna av servicebehovet inom barnskyddet 
blev färdiga inom den lagstadgade tidsfristen 
(figur 22).

Klientorienteringen i Nyland framgick bland 
annat genom att kommunerna i området hade 
tagit större hänsyn till invånarnas delaktighet i 
sina verksamhetsplaner än genomsnittet i lan-
det. Enligt en enkätundersökning hade dess-
utom en vårdplan för långtidssjuka uppgjorts 
oftare i Nyland än i hela landet.

6.  Klientorientering, jämlikhet och tillgänglighet

FIGUR 22. 
Tillgång till tjänster.
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I ljuset av de indikatorer som granskats är tillgången till service måttlig i Nyland. Bedömningarna av servicebehovet inom 
barnskyddet blev färdiga inom rimlig tid (1.10.2016–31.3.2017). Nyland klarade sig måttligt i alla tre granskningar som baserades på 
befolkningsenkäten (FinSote-enkäten 2017–2018). Situationen i landskapet krävde inte särskild uppmärksamhet enligt någon av 
indikatorerna under granskningsperioden.
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Goda valmöjligheter och god kännedom om 
valmöjligheterna
I Nyland är möjligheten att välja vårdplats och 
serviceproducent större än i genomsnitt. Kän-
nedomen om möjligheterna att välja speciali-
serad sjukvård var god och i området upplever 
fler än i landet i genomsnitt att de har möjlig-
het att välja hälsostation och sjukhus. I området 
finns dessutom många förvärvsarbetande som 
förutom att välja mellan offentliga och privata 
serviceproducenter, kan välja bland företags-
hälsovårdens tjänster. Andelen som tyckte att 
informationen om serviceproducenterna var 
tillräcklig underskred ändå medelnivån.

Hälso- och sjukvårdstjänsternas öppettider 
och vårdkontinuiteten hos samma 
vårdgivare kan förbättras
Enligt en enkätundersökning har Nyland den 
näst största andelen klienter av dem som 
använt hälso- och sjukvårdstjänsterna, vars till-
gång till tjänsterna har försvårats av problema-
tiska öppettider. Vårdkontinuiteten var relativt 
dålig, då andelen klienter som besökt samma 
vårdgivare var den minsta i landet.

6.  Klientorientering, jämlikhet och tillgänglighet
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