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FÖRORD

Ny regering, nytt regeringsprogram
Vappu Taipale

Strävan efter en stor strukturreform har präglat Finlands social- och hälsopolitik under det gångna 
året. Statsminister Matti Vanhanens första regering satsade en stor del av regeringsperioden på 
reformen av kommun- och servicestrukturen, och det utarbetades även ett förslag till ramlag om 
den. Finlands kommunstruktur ansågs vara för liten för att kunna producera behövlig service för 
sin befolkning, särskilt med tanke på dess snabba åldrande. I Finland har emellertid kommuner-
nas självstyre alltid varit en ”helig” fråga, som staten inte bör lägga sig i. Genom statsandelsre-
formen 1993 överfördes beslutanderätten inom socialvården och hälso- och sjukvården helt till 
kommunerna. Tilltron till decentraliserat beslutsfattande var stark. Under årens lopp smög sig 
emellertid centraliserade element in i förvaltningen. På riksdagens initiativ blev de öronmärkta 
anslagen fler i budgeten. Regeringen började utarbeta kvalitetsrekommendationer för styrning av 
serviceproduktionen. Social- och hälsovårdsministeriet ändrade anslag, som tidigare varit avsedda 
för genomgripande förbättringar, till statsandelar för projekt. På så sätt uppstod projektstyrning, 
där kommunernas serviceverksamhet styrs genom projektmedel som utdelas av ministeriet.

Regeringen ville emellertid ha någonting mera kraftfullt. Därför berättar vi i denna Annus 
om reformen av kommun- och servicestrukturen.

En annan reform av betydelse och intresse för Stakes är den förnyelse som Vetenskaps- och 
teknologirådet inlett av systemet med sektorforskningsinstitut. I Finland finns det 19 statliga 
forskningsinstitut, som har till uppgift att ta fram politiskt relevanta forskningsdata för sina 
ministerier. Social- och hälsovårdsministeriet har fyra medelstora institut, nämligen Folkhälsoin-
stitutet, Strålsäkerhetscentralen, Arbetshälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen 
för social- och hälsovården (Stakes).

Vetenskaps- och teknologirådet föreslog att institutens forskningsanslag bör konkurrens-
utsättas i större utsträckning internationellt och nationellt. Framför allt föreslog rådet att en 
särskild delegation för sektorforskning skulle inrättas och att den via olika slags konsortier skulle 
styra konkurrensutsättning och valda teman regeringsperiodsvis. Detta förslag stötte på rätt stort 
motstånd. Ministerierna ville varken att man skulle lägga sig i deras resultatstyrning eller att 
delegationen skulle förfoga över deras instituts budgetar. Forskningsinstituten var eniga om att 
konkurrensutsättningen i sig inte var något problem, men att det nya systemet inte skulle vara bra 
med tanke på långsiktig forskning och framtidsprognoser. Forskningsinstituten är ju i praktiken 
alltid mer framtidsinriktade än ministerierna. Dessutom är det ett faktum att Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) står alla ministerier till tjänst. Alltså 
skulle en konsortieavgränsning begränsa verksamhetsfältet.

Vid valet i mars fick Finland en ny regering, Matti Vanhanens andra, som är helt och hållet 
en borgarregering med centern, samlingspartiet och de gröna. Det nya regeringsprogrammet är 
ännu mer detaljerat än tidigare. Det innebär ingen stor kursändring mot höger, men i praktiken 
finns det redan vissa tecken på det.

Regeringen har lovat att fortsätta reformen av kommun- och servicestrukturen och att 
påbörja en omfattande reform av den sociala tryggheten. Dessa frågor kommer också att dis-
kuteras i nordiska sammanhang. Den nya omsorgsministern, samlingspartiets Paula Risikko, är 
doktor i hälsovetenskaper och har jobbat på Stakes i tre år. Vi litar på hennes sakkunskap och 
österbottniska läggning!
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VÄLFÄRDSPOLITIKEN I DET NYA REGERINGSPROGRAMMET
Kommentarer av Vappu Taipale och Mauno Konttinen 

 

Med uppmuntran och omsorg mot 2010-talet 

Den åldrande befolkningen, omvälvningen i arbetslivet och globaliseringen innebär nya ut-
maningar för det finländska välfärdssamhället och arbetslivet. Regeringens mål är att genom 
uppmuntran och omsorg stärka människornas grundtrygghet och trygghet i vardagen, göra 
tjänsterna effektivare och mångsidigare samt att öka den mänskliga välfärden. Finlands välfärd på 
2010-talet förutsätter en stark ekonomi och en hög sysselsättningsgrad. Målet med reformerna i 
arbetslivet och inom den sociala tryggheten är att garantera en tillräcklig och heltäckande social 
trygghet för alla. 

Regeringen har som mål att genomföra kundcentrerade tjänster och goda rutiner genom ett 
gott samarbete mellan socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården. 

Inom social- och hälsovården förbättras servicesystemets kvalitet, verkningsfullhet och 
kostnadseffektivitet. Ibruktagandet av ny teknik effektiviseras och servicesystemet görs mer 
genomskinligt samtidigt som styrningen förbättras. Medborgarnas förutsättningar att delta i 
samhället och deras möjligheter till egna initiativ och medverkan förbättras. En kunnig personal 
som mår bra är utgångspunkten för verksamheten. 

 
 

Täckande och effektiva social- och hälsovårdstjänster 

Regeringen har som mål att trygga en stabil finansiering av social- och hälsovården samt till-
gängliga tjänster. Uppnåendet av målen för kommun- och servicestrukturreformen säkerställs 
och nödvändiga ändringar i lagstiftningen bereds. För att skiljelinjerna mellan primärvården och 
den specialiserade sjukvården skall bli mindre skarpa och för att samarbetet skall vara större slås 
folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård ihop till en lag om hälso- och sjukvård. 

Kommentar: Att sammanslå folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård är nödvändigt för 
att obrutna vård- och servicekedjor äntligen ska bli verklighet.

 
Primärvårdens ställning stärks. För genomförande av servicestrukturreformen utvecklas framför 
allt primärvården och det sociala arbetet, akutvården samt den psykiska hälsovården och alkohol- 
och drogarbetet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att identifiera psykiska problem hos barn, 
unga, människor i arbetsför ålder och äldre samt åt tillgängliga tjänster och kompetens inom 
den psykiska hälsovården. 

Kommentar: De ovannämnda tjänsterna befinner sig i gränsområdet mellan primärvård och social-
förvaltning. Därför är det särskilt viktigt att de fungerar och är synkroniserade.

 
Vårdgarantin inom hälso- och sjukvården utvärderas med avseende på hur väl den fungerar, och 
nödvändiga ändringar görs i tidsfrister och tillvägagångssätt.

Kommentar: Vårdgarantin har genomförts på olika sätt i de nordiska länderna, och man har för-
hållit sig olika till dess effektivitet. Trots att vi hade kännedom om till exempel Sveriges och Norges 
riktlinjer och erfarenheter, ville vår regering genomföra vårdgarantin i Finland. Nu är det dags för 
utvärdering.
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Ett politikprogram för hälsofrämjande inleds. Tjänsterna inom företagshälsovården utvecklas. 

Kommentar: De politiska program som regeringen angett separat är verkligen program som sträcker sig 
över förvaltningsgränserna. Vi får hoppas att programmen lyckas inbegripa alla förvaltningsområden. 
Vi förväntar oss mycket av detta program, men resurserna det tilldelats är beklagligt små.

 
Servicehandledningen utvecklas. Utvecklingen av elektroniska informationssystem
fortsätter. 

Kommentar: Man bör kunna ta i bruk en enhetlig elektronisk patientjournal inom några år. Vid 
Folkpensionsanstalten upprättas ett nationellt elektroniskt arkiv för patientdokument. Det ska vara 
färdigt att tas i bruk om fyra år.

 
Ansvaret för att ordna service bör behållas hos kommunerna och finansieringen skall i huvudsak 
grunda sig på statsandelar och kommunernas egna skatteinkomster. För att trygga tillgången till 
tjänster och tjänsternas kvalitet bör den finansiella basen ses över också i fråga om klientavgif-
terna. Inom social- och hälsovården skapas ett rättvisare system med avgiftstak för att förbättra 
ställningen för dem som använder tjänster och läkemedel i stor utsträckning. Samtidigt revideras 
systemet så att klientavgifterna inte leder till icke-ändamålsenliga vårdval. 

Kommentar: Hälso- och sjukvårdens finansieringssystem med många kanaler orsakar vissa svårighe-
ter. Frågan om klientavgifter verkar svår, eftersom regeringen redan har meddelat att den vill höja 
dem. Olika system för maximiavgifter bör förenhetligas.

 
Att personalen åldras och går i pension är en stor utmaning. På social- och hälsovårdens resultat 
och tjänsternas kvalitet inverkar väsentligt kompetensen hos och storleken på den yrkeskunniga 
personalen. Särskild vikt fästs vid den nationella och regionala prognostiseringen av arbetskrafts-
behovet. I social- och hälsovårdstjänsterna tryggas en tillräcklig yrkeskunnig personal genom 
arbetslivsinriktad utbildning, konkurrenskraftiga löner, utveckling av arbetets innehåll och ar-
betsledningen och möjligheter att lära sig nytt och utvecklas samt att påverka sitt eget arbete. 

Kommentar: Ett viktigt ämne som behandlas separat vid vårt möte.
 

Kommunernas tjänsteproduktion kompletteras av den privata sektorn och den tredje sektorn. 
Användningsområdet för den kommunala servicesedeln utvidgas på ett ändamålsenligt sätt till 
social- och hälsovården. Servicesedeln kommer att omfatta hemsjukvården från ingången av 
2008. 

Kommentar: I Finland ökar andelen så kallade privata tjänster inom socialvården och hälso- och 
sjukvården hela tiden, dvs. sådana som organisationer och företag producerar. Av den sociala servicen 
är redan en fjärdedel privat och av hälso- och sjukvården en femtedel, och den offentliga sektorn 
köper allt mer tjänster av den privata sektorn.

 
De äldres rätt till god vård tryggas. Tjänsterna inom äldreomsorgen reformeras med målet att 
stärka framför allt hemvården och att utveckla relaterade stödtjänster. I äldreomsorgen och ut-
vecklingen av tjänster för de äldre är stärkandet av de äldres funktionsförmåga, initiativförmåga 
och självständighet centralt. Det rehabiliteringsinriktade greppet stärks. 

Kommentar: Ja, äldreomsorgen är fortfarande alltför institutionsfokuserad. Serviceboende i hemlik-
nande miljö bör utökas. Dessutom bör man utveckla ett mångsidigt och flexibelt serviceutbud.
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Åldersgränsen för bedömning av äldre personers behov av tjänster sänks och metoder för be-
dömningen utvecklas för säkrande av enhetlig praxis i hela landet. Ett täckande rådgivnings- och 
servicenät för äldre skapas i hela landet och antalet förebyggande hembesök utökas. 

Kommentar: Regeringen har varit mycket positiv till förebyggande hembesök. Även i detta fall hade 
vi tillgång till utvärderingsrapporter från de andra nordiska länderna, t.ex. Danmark, men de ut-
nyttjades inte. Enligt finländarnas utredningar har den faktiska nyttan av förebyggande hembesök 
ännu inte kunnat påvisas.

 
Närståendevården utvecklas utgående från de utredningar som gjorts. Förutsättningar att utöka 
antalet personer som omfattas av närståendepenningen skapas. Närståendevårdarnas förutsätt-
ningar att orka i arbetet ombesörjs genom att möjligheterna att ta ut lagstadgade lediga dagar 
förbättras. 

Närståendevårdarnas tillgång till alternativ vård förbättras. Möjligheterna att överföra 
närståendepenningen till Folkpensionsanstalten utreds. Möjligheterna att utveckla systemet med 
vårdledighet så att det blir lättare att kombinera arbete och närståendevård utreds. 

Kommentar: Kommunerna behandlar närståendevårdarna på mycket olika sätt och närståendevår-
darnas lönevillkor varierar mycket. Alltså skulle ojämlikheten kunna minskas genom att Folkpen-
sionsanstalten betalar ut allt stöd för närståendevård.

 
Systemet med läkemedelsersättning revideras så att de stigande kostnaderna hålls i styr. Social- 
och hälsovårdsministeriet bereder ärendet i en särskild arbetsgrupp. I fråga om ersättningar bör 
framför allt nya läkemedel beaktas läkemedlens kostnadsnytta i sjukvården. Trygg läkemedels-
behandling främjas och en täckande läkemedelsförsörjning säkerställs. 

Kommentar: Hela systemet för läkemedelsersättning bör förnyas. Man bör också slopa de sjuk-
domsspecifika ersättningsklasserna. Nya och dyra läkemedels kostnadseffektivitet bör undersökas 
till exempel genom samarbete på nordisk nivå och EU-nivå.

 
Systemet med personliga assistenter för handikappade utvecklas etappvis. I anslutning till kom-
mun- och servicestrukturreformen stärks finansieringen av handikappservicen och utvecklas 
sätten att ordna och producera tjänster för genomförande av handikappades likställighet. Han-
dikappade personers aktiva medverkan i samhället och arbetslivet stöds. 

Kommentar: Frågan om personlig hjälpare ingick redan i det föregående regeringsprogrammet, men 
man hittade inget svar på den. Av någon orsak verkar den vara särskilt svår just i den finländska 
politiken.

 
 

Social- och hälsovårdens serviceinnovationsprojekt 

 Inom social- och hälsovården genomförs ett serviceinnovationsprojekt som bl.a. siktar på för-
bättring av medborgarnas initiativförmåga, medverkan och verksamhetsbetingelser, utveckling 
av arbetsfördelningen, förbättring av verksamhetens och tjänsternas verkningsfullhet och kost-
nadseffektivitet samt mångsidigare tjänster. 

Projektet syftar också till att göra beslutsfattandet och de olika systemen genomskinligare, 
till en utvärdering av systemet med många finansieringskanaler och till en effektivare styrning. 
Dessutom utvecklas utnyttjandet av ny teknik samt kommersialiseringen och exporten av ser-
vice- och teknikinnovationer inom social- och hälsovårdsområdet. I samband med projektet 
inleds utvecklandet av goda rutiner för tryggande av tjänster för äldre personer på glesbygden. 
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Projektet samlar och utnyttjar kunnandet och resurserna hos de existerande offentliga aktörerna 
inom branschen. 

Kommentar: Projektet leds av social- och hälsovårdsministeriet. Till projektledare har man utsett 
docent Juha Teperi vid Stakes. Stakes har också ett eget innovationsprojekt, som inleddes för ett år 
sedan.

 
 

Politikprogrammet för hälsofrämjande 

Hälsan hör till människans viktigaste värden. Den är även en konkurrensfaktor när det gäller 
Finlands framgång, eftersom folkhälsan är en viktig grundsten för ekonomisk, social och mänsk-
lig utveckling. 

Den förväntade livstiden har under de trettio senaste åren ökat med drygt sju år för kvinnor 
och nästan nio år för män. Trots denna positiva utveckling har vi fortfarande hälsoproblem i 
vårt land, och vissa av dem håller till och med på att förvärras. Även skillnaderna i hälsotillstånd 
mellan olika befolkningsgrupper har ökat. 

Under den senaste tiden har den kraftiga ökningen av hälsoproblem som orsakas av över-
vikt och alkoholmissbruk gett anledning till särskild oro. Framför allt när det gäller övervikt kan 
motsvarande utveckling även tydligt ses hos barnen, liksom även en försämrad fysisk kondition. 
De psykiska problemen är den största orsaken till arbetsoförmåga. Ett växande problem är även 
olika symptom och sjukdomar som orsakas av mögel. 

Förutom att människans livskvalitet försämras medför hälsoproblemen betydande kostna-
der för samhället. En avsevärd del av problemen och sjukdomarna kan förebyggas med hjälp av 
hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Befolkningsstrukturen i vårt land kommer under de närmaste decennierna att förändras 
betydligt då de stora åldersgrupperna går i pension. Med tanke på samhällets funktion är det 
därför avgörande att de som nu är barn och unga växer upp till friska och välmående vuxna och 
att befolkningen i arbetsför ålder känner att den är arbetsförmögen och vill stanna i arbetslivet 
längre än för närvarande. Lika viktigt är att de som gått i pension och står i beredskap att gå i 
pension bibehåller en självständig funktionsförmåga så länge som möjligt. Genom hälsofräm-
jande och förebyggande arbete kan man uppnå många fördelar även ur denna synvinkel såväl på 
samhällelig nivå som på individnivå. 

Målen för politikprogrammet för hälsofrämjande är ett bättre hälsotillstånd för befolk-
ningen och minskade hälsoskillnader. Politikprogrammet ger en möjlighet att i enlighet med 
tänkesättet ”hälsa inom alla politikområden”, som inom EU fått mycket positiv offentlighet, 
stärka och komplettera det redan pågående utvecklingsarbetet över de traditionella gränserna 
mellan förvaltningssektorerna. Politikprogrammet ger en möjlighet att fortsätta utvecklingen 
av det hälsofrämjande och förebyggande arbete som var ett mål i det nationella hälsoprojektet, 
men som hamnat i bakgrunden. 

I programmet skall uppmärksamhet fästas bland annat vid främjande av strukturerna för 
hälsofrämjande och utveckling av den lagstiftning som tryggar dem, främjande av barns och ungas 
hälsa och välfärd, arbets- och funktionsförmågan samt arbetstrivseln hos dem som är i arbetsför 
ålder, främjande av hälsan och funktionsförmågan hos de äldre, ansvars- och resursfördelningen 
för hälsofrämjande och förebyggande arbete, idrottens och kulturens betydelse som förutsättning 
för välfärd samt en hälsosam fysisk miljö.

Kommentar: OK.
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KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORMEN
Mauno Konttinen

Våren 2005 inledde statsrådet Strukturprojektet för förnyelse av kommun- och servicestrukturen. 
Reformen syftar till att invånarna även i framtiden ska ha tillgång till de välfärdstjänster som 
kommunerna ansvarar för. Kommunstrukturen ska vara livskraftig, fungerande och enhetlig.

Ramlagen om kommun- och servicestrukturen trädde i kraft i februari 2007 och gäller till 
utgången av 2012.

I ramlagen ingår flera skyldigheter för kommunerna. Kommunerna ska före slutet av au-
gusti 2007 göra utredningar om samarbetet och genomförandeplaner som anger hur servicen 
ska tillhandahållas. Kommunerna kan samarbeta antingen genom att gå samman eller genom 
att bilda samarbetsområden. Huvudstadsregionen och 16 stadsregioner ska utarbeta planer för 
regionalt samarbete.

Ramlagen ger, som namnet säger, ramarna för kommun- och servicestrukturreformen. Ra-
marna lägger grunden till en kommunstruktur som stärker de regionala särdragen. Kommunerna 
har goda möjligheter att utveckla sätten att tillhandahålla och organisera servicen.

Hälso- och sjukvårdstjänster i kommun- och servicestrukturreformen

Hälso- och sjukvården är den viktigaste orsaken till kommun- och servicestrukturreformen. 
Hälsocentralerna har sina rötter i slutet av 1960-talet och de administrativa och fysiska struktu-
rerna kommer huvudsakligen från 1970-talet. Efter det har det finländska samhället förändrats 
kraftigt.

Det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet skapade ramar för framtidens hälso- och 
sjukvård och satte som mål att hälsocentralernas befolkningsunderlag skulle vara minst 20 000–
30 000 invånare. På grund av krav som ansluter sig till kundperspektiv, funktioner och tjänsternas 
användbarhet utvidgas tjänsterna och många av organisationerna till att omfatta hela regionen, och 
då kan befolkningsunderlaget vara avsevärt större – i vissa fall hela landskapet eller sjukvårdsdist-
riktet. År 2006 hade vi totalt 249 hälsocentraler, varav 64 hade ett större befolkningsunderlag än 
den fastställda nedre gränsen på 20 000. I framtiden kommer en dryg fjärdedel av hälsocentralerna 
att vara administrativt självständiga. På en del områden sammanförs hela hälso- och sjukvården 
i sjukvårdsdistriktet i en organisation, såsom redan har skett. På så sätt minskas onödiga hinder 
och arbetsuppgifter och onödig administration.

Den kommunala specialiserade sjukvården genomförde sin strukturreform i samband 
med upprättandet av sjukvårdsdistrikten. Av närmare 100 sjukhuskommunalförbund bildades 
20 sjukvårdsdistrikt. Efter upprättandet av sjukvårdsdistrikten (1991) har strukturreformer 
genomförts och genomförs fortfarande. Så sent som i fjol lämnades två relativt stora sjukhus 
utanför sjukvårdsdistriktens verksamhetsområde. Sammanlagt har drygt 30 sjukhus överförts 
till annat bruk. Stödtjänster har lagts om, omvandlats till affärsverk och bolagiserats. Samarbetet 
över distriktsgränserna och tjänsteutbudet har ökats och ökar fortfarande. I framtiden ordnas en 
del av den specialiserade sjukvården till exempel för hela Östra Finland eller hela Norra Finland. 
Samma modeller och strukturer lämpar sig inte för hela landet.

En strukturreform utgör en början på interna och produktionsmässiga reformer. Resultaten 
är inte klara och tillämpbara direkt följande år. Till exempel landskapsförsöket i Kajanaland har 
utsatts  alldeles för stora förändringskrav alltför snabbt. Den kommunala sjukvården kan inte 
likställas med en fabrik som tillverkar mobilskal eller papper.
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Hälsofrämjandet behöver en starkare ställning och starkare aktörer än hittills. Hur ska fö-
rebyggandet av sjukdomar och upprätthållandet av hälsan organiseras på ett effektivt sätt? Det 
koncept som tillämpats hittills räcker inte.

Närservice tryggas genom reformer

Det bästa sättet för kommunerna att trygga viktig närservice för invånarna är att införa nya me-
toder för tillhandahållande och produktion. Kommun- och servicestrukturreformen kan rentav 
förbättra tillgången till service, även om ansvaret för tillhandahållandet delvis överförs till större 
kommuner och samkommuner.

Förvaltningen av närservicen och ansvaret för tillhandahållandet kan överlåtas till en sam-
kommun, även om tjänsterna kan tillhandahålls i invånarnas närmiljö. I praktiken kommer 
också närtjänsterna till största delen att tillhandahållas av en kommun eller en samkommun med 
minst 20 000 invånare. I egenskap av tillhandahållare sköter kommunen till exempel uppgifter i 
anknytning till myndighetsbeslut och finansiering.

Närservice anlitas av invånarna upprepade gånger, rentav dagligen. Den tillhandahålls i 
kommuninvånarnas närmiljö eller i deras hem. Vissa tjänster som behövs mera sällan kan ändå 
med fördel koncentreras till exempel till stadscentrum eller centralorten i landskapet. Tjänster 
som förutsätter ett bredare befolkningsunderlag är sådana som kräver specialkompetens, särskild 
apparatur eller mångprofessionella arbetsgrupper.

Till närservicen räknas till exempel barndagvård, hemservice, sjukskötares eller hälsovårdares 
mottagning och telefonservice samt grundläggande utbildning. Till de tjänster som kräver ett 
brett befolkningsunderlag hör jour och sluten vård inom den specialiserade sjukvården, socialjour, 
professionella teatrar och symfoniorkestrarnas konserter.

Kommunerna kan förnya närservicen genom att utveckla servicekoncept som överskrider de 
traditionella förvaltningsgränserna och erbjuda service i samarbete med till exempel församlingar, 
föreningar och andra serviceproducenter. Kommunerna kan också köpa tjänster av företag och 
andra organisationer, använda ny teknik eller samservicekoncept, stärka personalen kompetens 
och ändra arbetsfördelningen.

Kommunernas och regionernas planer bedöms i september 2007

Såsom tidigare konstaterats, ska kommunerna och samarbetsområdena överlämna de nya pla-
nerna om organisation av förvaltning och verksamhet till finansministeriet före utgången av 
augusti 2007. Planerna bedöms preliminärt inom ramen för en snabb tidsplan på ett par veckor. 
Bedömningen görs av social- och hälsovårdsministeriet, Stakes och Kommunförbundet. Efter 
denna bedömning av teknisk karaktär börjar en mer långsam och djupgående bedömningsprocess, 
som räcker ett par år. I processen bedöms på ett mångsidigt och övergripande sätt reformens 
långtidseffekter inom organisation, förvaltning och ekonomi samt ur kommuninvånarens och 
tjänsteanvändarens perspektiv.
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PROJEKTET PERFECT
Ilmo Keskimäki

I projektet Perfect (PERFormance, Effectiveness and Cost of Treatment episodes) utarbetas indi-
katorer och modeller. Genom dem kan man sedan med utgångspunkt i register- och statistikdata 
systematiskt följa de tjänster som ingår i vårdkedjorna inom den specialiserade sjukvården samt 
tjänsternas effektfullhet, kvalitet och kostnadseffektivitet när det gäller olika regioner, sjukhus 
och befolkningsgrupper. Dessutom utvärderas vilka faktorer som ligger bakom regionala och 
vårdgivarspecifika skillnader.

I projektet intresserar man sig särskilt för faktorer som hälsopolitiken kan påverka. Exempel 
på sådana är ibruktagande av nya metoder och läkemedel samt väntetider, hälso- och sjukvårds-
systemets struktur och ekonomiska incitament med koppling till strukturen.

Till projektet valdes stora sjukdomsgrupper eller sjukdomsgrupper med höga kostnader där 
den specialiserade sjukvården har en viktig roll: hjärtinfarkt, höftfraktur, vård av prematurer med 
låg vikt, stroke, bröstcancer, ledproteskirurgi och schizofreni.

I de olika delprojekten har patientdatan standardiserats när det gäller patienternas ålder och 
kön, associerade sjukdomar och andra faktorer som t.ex. sjukdomens spridning. Syftet med denna 
riskstandardisering är att förbättra jämförbarheten av olika regioners vårdgivare.

Perfect är ett samprojekt, som sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus, Stakes centrum 
för hälsoekonomi (Chess) och Folkpensionsanstalten inlett och som finansieras av Finlands Aka-
demi, Teknologiska utvecklingscentralen (Tekes), Jubileumsfonden för Finlands självständighet 
(Sitra) och Europeiska unionen.

Betydande regionala skillnader i vården av hjärtinfarkt

Sjukhusvården av en hjärtinfarktpatient kostade i snitt 11 600 euro. Den billigaste vården gavs i 
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt och kostade 9 500 euro och den dyraste i Vasa sjukvårdsdistrikt 
och kostade 14 200 euro.

Dödligheten i det akuta skedet (inom sju dygn) varierade beroende på sjukvårdsdistrikt 
från 6 procent till 13 procent, medan ett års dödligheten varierade från 19 procent till 31 
procent. Mäns dödlighet i hjärtinfarkt är oroväckande hög i Kajanalands och Norra Karelens 
sjukvårdsdistrikt.

Under senare år har vården av hjärtinfarktpatienter snabbt föränd¬rats, men utvecklingen 
har varierat mycket på olika håll i landet och de regionala skillnaderna har ökat. I Satakunta 
sjukvårdsdistrikt och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt genomgick över 25 procent av hjärtin-
farktpatienterna en ballongutvidgning inom två dygn efter infarkten, medan under 3 procent av 
hjärtinfarktpatienterna i Centrala Tavastlands, Kajanalands, Länsi-Pohja, Mellersta Österbottens 
och Lapplands sjukvårdsdistrikt fick motsvarande vård. En bypassoperation eller ballongut-
vidgning gjordes inom 30 dygn på över 35 procent av patienterna i Helsingfors, men på bara 
ungefär 15 procent av hjärtinfarktpatienterna i Kajanalands, Mellersta Österbottens och Centrala 
Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

I Perfects hjärtinfarktprojekt granskades alla patienter som fått sjukhusvård på grund av 
hjärtinfarkt, men som inte fått sjukhusvård på grund av hjärtinfarkt under det föregående året. 
År 2003 var dessa patienter 9 130 till antalet.
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Orsakerna till skillnaderna är inte entydiga

Enligt preliminära analyser finns det ingen enskild faktor som ligger bakom de regionala skill-
naderna i dödligheten hos hjärtinfarktpatienter. I analyser som bygger på tidigare år har den 
viktigaste förklarande faktorn bakom skillnader visat sig vara bruket av betablockerare. Ju större 
del av patienterna som använt sådana, desto mindre är dödligheten i regionen. Enligt nyare 
material verkar bruk av betablockerare fortfarande vara en betydande förklarande faktor till 
regionala skillnader.

Det visade sig vara svårt att utreda de förklarande faktorerna, eftersom många förklarande 
faktorer som kostnader, åtgärder och läkemedelsbruk är nära kopplade till varandra i vissa re-
gioner. I regioner där kostnaderna är höga eller där det görs många ingrepp används också mer 
läkemedel. I vilket fall som helst verkar det som om ett stort antal ballongutvidningar och ett 
större bruk av statiner vid sidan av bruk av betablockerare skulle hänga samman med mindre 
dödlighet i regionen, men dessas relativa betydelse och effektmekanismer är svåra att bedöma.

Stora regionala variationer i dödligheten hos små prematurer

Åren 2000–2003 observerade man i Perfects delprojekt som utvärderar vården av prematurer 
betydande regionala skillnader i hur vården organiseras, hur länge sjukhusvården varar och 
hur mycket den kostar och i vårdens effektfullhet mätt i dödlighet. År 2003 dog 13 procent av 
de levande födda prematurerna under det första året. När man tar hänsyn till prematurernas 
bakgrundsfaktorer, varierade ett års dödligheten från 8,5 procent till 14,5 procent vid universi-
tetssjukhusen, medan den vid övriga sjukhus var i snitt 17,5 procent.

Till de övriga sjukhusen räknas centralsjukhus med begränsad beredskap för intensivvård 
av nyfödda samt kretssjukhus utan beredskap för intensivvård av nyfödda. I en studie som utgick 
från samma material observerades också att sannolikheten för att de som fötts under tjänstetid 
överlever är större än för dem som fötts under jourtid. Resultaten tyder på att det är av stor be-
tydelse hur den initiala vården organiseras. Vid centralsjukhus finns det inte hela tiden ett sådant 
kunnande att tillgå som vid universitetssjukhusen. Likaså är det kunnande som finns att tillgå 
under jourtid mer begränsat än kunnandet under tjänstetid.

De små prematurernas första sjukhusvistelse varade i snitt 59 dygn och föranledde kostnader 
på 63 000 euro per prematur. I Norra Finland var vårdtiden längre än i det övriga landet, nämligen 
71 dygn, och kostnaderna var de högsta (84 000 euro). Detta kan bero på de långa avstånden till 
de sjukhus som vårdar prematurer.

I delprojektet fokuserade man på att jämföra vården av mycket för tidigt födda högrisk-
prematurer och utgick från antagandet att kvaliteten på vården av denna krävande patientgrupp 
också återspeglar kvaliteten på vården av andra prematurer och fullgångna nyfödda som behöver 
intensivvård på samma intensivvårdsavdelningar för nyfödda.

Antalsmässigt är patientgruppen liten (cirka 550 barn per år), men dessa små prematurer 
får intensivvård länge. De är födda före graviditetsvecka 32 eller med en födelsevikt under 1 501 
gram.

Mer information om ämnet ger artikeln:
Rautava L, Lehtonen L, Peltola M, Korvenranta E, Korvenranta H, Linna M, Hallman M, An-
dersson S, Gissler M, Leipälä J, Tammela O, Häkkinen U, for the PERFECT Preterm Infant Study 
Group. The Effect of Birth in Secondary or Tertiary Level Hospitals in Finland on Mortality in 
Very Preterm Infants: A Birth Register Study. Pediatrics 2007; 119:257–263.
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Sammandrag av några böcker som utgivits 2006–2007 av 
Stakes

STATISTISK ÅRSBOK OM SOCIALVÅRD OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2006
Stakes, Finlands officiella statistik, Socialskydd

Till läsaren

Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2006 är en handbok, som innehåller de 
viktigaste statistiska uppgifterna om Finlands social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt deras 
personal och kostnader. Därutöver innehåller årsboken uppgifter om reproduktiv hälsa, alkohol 
och narkotika samt utkomststöd. Uppgifterna presenteras ur de olika klientgruppernas synvinkel 
och som så långa, jämförbara tidsserier som möjligt. Uppgifterna har huvudsakligen tagits ur 
Stakes statistik och register. Årsboken inleds med en kortfattad allmänöversikt över utvecklingen 
inom socialvården och hälso- och sjukvården.

Denna årsbok är rätt annorlunda jämfört med de tidigare årsböckerna. Stakes statistikexperter 
har gjort en grundlig genomgång av tabellerna och särskilt tabellerna över hälso- och sjukvård 
och personal är helt omarbetade. I vissa fall har även definitionerna ändrats. Därför har också 
tidigare publicerade tidsserier förändrats. Omarbetningen bygger på en enkät bland läsarna av 
årsboken.

Årsbokens statistikområden presenteras mer detaljerat i sina respektive FOS-publikationer. 
Statistisk årsbok om alkohol och narkotika, Äldreomsorgen samt Privat serviceproduktion in-
om socialvården och hälso- och sjukvården är temapublikationer som utkommer regelbundet. 
Årligen utkommer dessutom ett statistikmeddelande om vart och ett av Stakes statistikområden. 
Statistikmeddelandena är gratis och kan skrivas ut från Stakes webbplats (http://www.stakes.
fi/SV/tilastot). På webbplatsen finns också mer detaljerad information om Stakes statistik och 
statistikmeddelanden.

De viktigaste statistikuppgifterna finns också i webbtjänsten SOTKAnet (www.sotkanet.
fi). Den innehåller uppgifter från statistik, register och enkäter om socialvård och hälso- och 
sjukvård samt om befolkningens välfärd och hälsa. Webbtjänsten är helt gratis. Den har utvecklats 
som stöd för experter på social-, hälso- och sjukvårdsområdet vid planering, uppföljning och 
fattande av beslut.

SOTKAnet innehåller långa tidsserier indelade efter kommuner, regioner och hela landet. 
Uppgifterna kan fås som både absoluta tal eller uppgifter i relation till något. De kan också fås 
i form av grafiska bilder och kartor. Indikatorerna har grupperats i datauppsättningar för olika 
målgrupper och ändamål.

Årsboken har sammanställts med gemensamma krafter vid Stakes resultatområde Stake-
sinformation. Resultatområdet upprätthåller och utvecklar statistik och register på riksnivå 
samt bearbetar och förmedlar information med utgångspunkt i olika användargruppers behov. 
Utvecklingschef Sari Kauppinen, specialplanerare Tapani Niskanen och planerare Sirpa Virtanen 
har ansvarat för redigeringsarbetet av årsboken.
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Pirjo Räsänen

RUTINBASERAD MÄTNING AV HÄLSORELATERAD LIVSKVALITET VID 
UTVÄRDERING AV KOSTNADSEFFEKTIVITET INOM DEN SPECIALISERADE 
SJUKVÅRDEN
Stakes, 2007

Sammandrag

Systematiskt insamlad information om behandlingseffekt och kostnadseffektivitet är av central 
betydelse vid organiseringen av den specialiserade sjukvården i framtiden. De begränsade resur-
serna och den snabba utvecklingen inom olika hälsoteknologier förutsätter en utvärdering och 
prioritering av insatserna. Besluten skall vara transparenta och basera sig på undersökta fakta 
men framför allt på hur patienterna själva upplever sig ha nytta av insatserna inom den specia-
liserade sjukvården.

Syftet med denna avhandling är att kartlägga de undersökningar där behandlingens utfall 
uppskattats i kvalitetsjusterade levnadsår på så sätt att behandlingen bedömts av patienten själv. 
Dessutom avser avhandlingen att undersöka hur en utvärdering av den specialiserade sjukvård-
ens kostnadseffektivitet kunde genomföras inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. För 
utvärderingen av den specialiserade sjukvårdens kostnadseffektivitet valdes till undersökningen 
tre medicinska specialområden, vilka till sin volym representerar stora grupper inom den spe-
cialiserade sjukvården och således påverkar både samhällsekonomin och folkhälsan.

Antalet ekonomiska utvärderingar inom hälso- och sjukvården har ökat under de senaste 
två årtiondena. Trots detta hittade vi på basis av vår litteraturöversikt endast få undersökningar, 
där kvalitetsjusterade levnadsår, QALY (Quality-adjusted life years) använts som behandlingens 
utfallsmätare på så sätt att man med en tillförlitlig metod bett patienterna själva ge en bedöm-
ning av behandlingseffekten.

Behandlingseffekten mättes utifrån en bedömning av den hälsorelaterade livskvaliteten hos 
712 kirurgiskt behandlade patienter före behandlingen och cirka 3–12 månader efter behandling-
en. Som mätare på den hälsorelaterade livskvaliteten användes ett i Finland utvecklat generiskt 
15D-frågeformulär, som patienten själv fyller i. Alla patienter behandlades enligt normal praxis 
inom den specialiserade sjukvården. Uppgifter om behandlingseffekt kombinerades med upp-
gifter om behandlingens kostnader och arrangemang i syfte att utvärdera behandlingens kost-
nadseffektivitet.

Det rutinmässiga insamlandet av uppgifter om behandlingseffekten av de patienter som 
kom till den specialiserade sjukvården visade sig vara relativt lätt och krävde exempelvis inte av-
löning av extra personal till de avdelningar där undersökningen gjordes. Svarsprocenten var i 
genomsnitt över 70 %, vilket visar att patienterna gärna deltog i undersökningen och uppskat-
tar att man visar intresse för hur de mår också efter att behandlingen slutförts.

Enligt undersökningsresultaten förbättras den hälsorelaterade livskvaliteten hos både knä- 
och höftprotespatienter samt hos patienter med förträngningar i länd- och halskotpelaren betyd-
ligt under uppföljningstiden. Vid omoperationer av höftleden och starroperationer sker endast 
en ringa förbättring av patienternas livskvalitet. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården 
per patient varierade mellan 1 640 euro (starrkirurgi) och 11 240 euro (omoperation av höft-
protes). Kostnaderna per kvalitetsjusterade levnadsår var lägst hos patienter med förträngningar 
i ländkotpelaren, 1 740 euro, och högst vid omoperation av höftprotes, 52 270 euro. 

Som slutsats kan man konstatera att en systematisk och rutinmässig insamling av uppgifter 
om behandlingseffekten och en kombinering av dessa uppgifter med kostnadsuppgifterna kan 
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genomföras med relativt små ansträngningar. Undersökningen visade att kostnaderna per kva-
litetsjusterat levnadsår varierar mycket mellan de olika patientgrupperna, men att kostnader-
na i alla andra grupper utom omoperation av höftprotes är mindre än 50 000 euro, vilket inom 
litteraturen anses som ett slags takpris för en kostnadseffektiv behandling. De kvalitetsjustera-
de levnadsåren är en viktig mätare på hälso- och sjukvårdens effektivitet. Utvärderingar, där de 
kvalitetsjusterade levnadsåren baserar sig på patienternas egen bedömning av behandlingen i 
konstellationen före–efter, borde vara en viktig metod när man eftersträvar att uppnå en kost-
nadseffektiv specialiserad sjukvård.

Hanna Toiviainen

KONSUMERISM, PATIENTERS OCH KONSUMENTERS AKTIVITET SAMT 
SÄRSKILT LÄKARES ERFARENHETER AV OCH SYN PÅ PATIENTER SOM 
KONSUMENTER
Stakes, 2007

Sammandrag

Konsumerism framhäver patientens ställning och valfrihet. Konsumerismen främjas av olika 
företeelser i samhället och hälso- och sjukvården. Olika aktörers uppfattning om patienten som 
konsument och patientens medverkan skiljer sig från varandra. Konsumentkravet skapas utanför 
patient-läkarrelationen, och kommersialiseringen av tjänster ställer nya förväntningar på läkar-
arbetet. Allt fler patienter än tidigare kan vara intresserade av att ha en mer jämlik ställning i 
vårdrelationen och kan försöka förhandla med läkaren eller till och med säga hur han eller hon 
ska vårdas. I Finland har man inte undersökt särskilt mycket hur patienter och konsumenter or-
ganiserar sig betraktat som nationellt system, liksom inte heller patienterna i egenskap av någon 
som gör val samt läkarnas inställning till konsumerismens olika företeelser och patientens val.

I studiens empiriska material avses med konsumentpatienter aktiva konsumenter och 
patienter, som när det gäller deras kliniska vård gör val innan läkaren har gjort en diagnos. 
Konsumentpatienterna företräds av konsumenters och patienters organisationer och rörelser. 
Huvudfrågan i studien är hur läkare ställer sig till det vårdval patienten gör. Frågan behandlas ur 
en synvinkel som omfattar patienters och konsumenters organiserade verksamhet samt enskilda 
individers aktiva beteende i hälso- och sjukvården. Dessutom ingår läkares erfarenheter av och 
syn på patienter i egenskap av konsumenter som gör val beträffande sin vård. 

I del I av studien undersöks patientorganisationsfältet. Som informationskällor används 
patientorganisationernas webbsidor, Penningautomatföreningens filer, en enkät som genomförts 
av en finsk tv-nyhetsredaktion samt patientorganisationers intervjuer. I del II undersöks genom 
observation och en läkarenkät hur läkarna ställer sig till tanken att patienter skulle få information 
via konsumentrörelser om läkarnas vårdpraxis, innan patienterna söker vård. I delarna III–IV 
undersöks genom en läkarenkät hur läkare ställer sig till att receptbelagda läkemedel marknads-
förs till allmänheten, samt läkares erfarenheter av och syn på patienters önskemål om vård och 
undersökningar. I del V undersöks genom jämförande enkäter hur yrkespersoner inom hälso- och 
sjukvården och befolkningen ställer sig till att ny teknologi tas i bruk i hälso- och sjukvården. 
Som exempel används genscreening och gentest.

Särskilt från och med 1990-talet började antalet patientorganisationer öka allt snabbare. 
Organisationernas karaktär och tillvägagångssätt varierade mycket. Läkarorganisationerna var 
negativa eller neutrala och enskilda läkare lite mer positiva till konsumentrörelsernas idé att sprida 
information om vårdpraxis. Läkarkåren var negativ till att receptbelagda läkemedel skulle mark-
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nadsföras till allmänheten, men den var mer positiv till indirekt reklam. Mer än var tredje läkare 
ansåg att läkemedelsreklam överlag är skadligt eller onödigt när det gäller att sprida information 
om läkemedel till patienter eller konsumenter. Över hälften av de läkare som utför patientarbete 
rapporterade att de har (mycket) ofta patienter som redan när de kommer till mottagningen säger 
att de vill ha en viss vård eller vissa undersökningar, samt att dessa situationer blir allt vanligare. 
Var femte läkare upplevde detta som positivt med tanke på vårdrelationen och två av fem som 
negativt. Läkarna motiverade sin reserverade hållning till patienternas konsumentroll med medi-
cinsk expertis och fattande av vårdbeslut, patient-läkarrelationen samt det offentliga systemet för 
hälso- och sjukvård. En positiv inställning motiverades med patientens medverkan och samarbete, 
patient-läkarrelationen samt patientens kunskaper. Yrkespersoner ställde sig mer avvaktande än 
lekmän till att ta i bruk och utvidga genteknologi i hälso- och sjukvården. En betydande minoritet 
av läkarna var varken tydligt för eller tydligt emot patienternas konsumentroll eller bruket av nya 
teknologier i hälso- och sjukvården. Läkarens ålder, kön, arbetsplats och specialisering påverkade 
läkarens inställning till patientens konsumentroll. Privatläkare var mer positiva till patientens 
konsumentroll än läkare som arbetade i den offentliga hälso- och sjukvården.

Aktiva konsumentpatienter utmanar till diskussion om det val patienten gör och patientens 
medverkan till vårdbeslut samt om patienternas medverkan i hälsopolitik överhuvudtaget. Att bli 
kund och konsument innebär inte enbart en omfördelning av de enskilda individernas roll och av 
makten. Det leder också till att relationerna förändras på organisationsnivå mellan medborgarnas 
och statens samt den offentliga och den privata hälso- och sjukvårdens roller. Hälsopolitiska frå-
gor blir aktuella. I slutet av sammanfattningen lägger man fram förslag till diskussion, praktiska 
åtgärder och fortsatta undersökningar.
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Några pressmeddelanden från social- och 
hälsovårdsministeriet

Pressmeddelande 323/2006

HIV-infektionerna ökat märkbart i Finland

Antalet hiv-infektioner har ökat märkbart på 2000-talet. Ökningen gäller särskilt de infektioner 
som överförts via sexuellt umgänge. Situationen bland sprutnarkomaner har däremot lugnat 
ner sig. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer det årliga antalet nya infektioner som 
överförs via sexuellt umgänge att minst fördubblas till slutet av år 2006 jämfört med situationen 
för fem år sedan. Ökningen är märkbar även jämfört med situationen för ett år sedan. År 2001 
konstaterades 53 fall av hiv-smitta som överförts via sexuellt umgänge då antalet antas öka till 
över 100 fall i år. Även om behandlingen av hiv-infektioner numera är effektiv, är det dock fråga 
om en svår sjukdom som på många sätt begränsar livet. Därför borde arbetet för att förebygga 
hiv vara mera långsiktigt.

Män, hiv och resor 

Bland männen har antalet hiv-infektioner som fåtts i samband med resor ökat mest, men även 
antalet män som smittats i Finland har ökat. Mest har smittan fåtts i Thailand, men de senaste 
åren har männen blivit hiv-smittade också i Finlands närområden. Medelåldern för de män som 
konstaterats vara hiv-smittade är rätt så hög, cirka 40 år. Bland kvinnorna ser hiv-infektionerna 
som överförts via sexuellt umgänge inte ut att ha ökat i samma utsträckning.

Även antalet hiv-infektioner bland homo- och bisexuella män har ökat. Enligt en anonym 
undersökning som Folkhälsoinstitutet har gjort i år var 4,6 procent av männen i gruppen homo- 
eller bisexuella män hiv-smittade, vilket är mera än antalet hiv-infektioner bland sprutnarkomaner. 
En fjärdedel av de män som konstaterades vara hiv-positiva visste inte om att de blivit smittade. 
Medelåldern vid tidpunkten då infektionen konstateras har stigit; år 2001 var medelåldern 33 år 
då den år 2005 var 40 år.

Få unga bär på hiv-smitta 

I Finland har man bland unga under 25 år konstaterat endast ett litet antal hiv-infektioner som 
överförts via sexuellt umgänge. Däremot förekommer klamydia och kondyloma allmänt i den 
här åldersgruppen. 

Hiv-epidemin bland sprutnarkomaner lugnat ner sig 

Den hiv-epidemi som bröt ut bland spurtnarkomaner år 1998 har man tack vare en effektiv 
hälsorådgivning för tillfället fått bukt på. Vid rådgivningens mottagningar kan man byta ut be-
gagnade sprutor mot rena engångssprutor. Där erbjuds även hälsovårdstjänster samt handledning 
och hjälp för att förebygga smittsamma sjukdomar. 

Slutsatser 

Det är viktigt att satsa på förebyggande arbete både genom information som riktar sig till olika 
målgrupper och genom att förbättra kunskapen om hiv i allmänhet. Annars finns det risk för 
flera hundra nya fall årligen. Utöver allmän information behövs det specifik information som 
riktar sig till de grupper där antalet infektioner har ökat. 
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Den höjda medelåldern i vissa grupper kan vara ett tecken på att tröskeln för att låta testa 
sig blivit högre. Användningen av snabbtest borde utvidgas och möjligheterna att ta i bruk test 
som utförs hemma undersökas. Inom hälsovården kan man testa sig avgiftsfritt, men anonymitet 
i samband med testet kan i vissa fall vara svårt att genomföra i praktiken. Aids-stödcentralerna 
erbjuder också avgiftsfria och anonyma hiv-tester.

 

Pressmeddelande

Omsorgsminister Liisa Hyssälä: Det är viktigt att främja hälsan

Det behövs ett intensivt och öppet samarbete på europeisk nivå för att få till stånd en sektorö-
vergripande hälsopolitik, sade omsorgsminister Liisa Hyssälä då hon öppnade den viktigaste 
hälsokonferensen under Finlands EU-ordförandeskap, Hälsa i all politik, den 20 september i 
Kuopio.

EU har en viktig roll då det gäller att säkerställa och skydda medborgarnas hälsa. Enligt 
Europeiska unionens grundfördrag skall EU garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa 
inom alla politikområden och all verksamhet. Gemenskapen borde effektivt utnyttja den här 
möjligheten, sade minister Hyssälä. 

Medlemsländerna har överlåtit beslutsfattandet till unionen. De har därför all rätt att för-
vänta sig att EU fullgör sin skyldighet. Unionens beslut och åtgärder har stor betydelse för de 
nationella, regionala och lokala möjligheterna att fatta självständiga beslut och genomföra en god 
hälsopolitik. EU behandlar till exempel alkoholpolitiken huvudsakligen ur ett jordbrukspolitiskt 
och inre markandspolitiskt perspektiv. I Finland har man inom alkoholpolitiken traditionellt 
betonat även den social- och hälsopolitiska aspekten genom att bland annat reglera alkoholbe-
skattningen och tillgången på alkohol.

Tyngdpunkten för EU:s politik får inte förskjutas mera i riktning mot hälsovårdstjänster. Vi 
skall inte glömma att EU:s grundfördrag utgår från att skydda människornas hälsa och är präglat 
av ett folkhälsotänkande. I själva verket har EU även på global nivå en exceptionell behörighet 
och skyldighet att skydda hälsan, sade minister Hyssälä. 

Hälsan är hela tiden närvarande i vår vardag. Vi fattar medvetet och omedvetet beslut som 
antingen främjar eller försämrar vår hälsa. Samhällets övriga sektorer fattar beslut om flera 
sådana strukturella faktorer som inverkar på vår hälsa, till exempel inom livsmedelsindustrin, 
reklamen, handelspolitiken och trafikplaneringen och ifråga om arbetsförhållanden. Det här är 
orsaken till att vi betonar Hälsa i all politik under Finlands EU-ordförandeskap, konstaterade 
minister Hyssälä.

 

Pressmeddelande

Konferens utarbetar rekommendationer för en bredare hälsopolitik inom EU

Enligt Europeiska unionens grundfördrag skall EU garantera en hög skyddsnivå för männis-
kors hälsa inom alla politikområden. Vid konferensen Hälsa i all politik, som ordnas den 20–21 
september i Kuopio, dryftar man med vilka metoder Europa kunde visa vägen för en sektorö-
vergripande hälsopolitik. Konferensen är den viktigaste hälsokonferensen under Finlands EU-
ordförandeskap.

Syftet med konferensen är att konkret visa vilken betydelse sektorerna utanför hälso- och 
sjukvården har då det gäller att upprätthålla och främja hälsan. Finland har goda erfarenheter 
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av hur man med hjälp av de övriga sektorerna kan minska på hjärtdödligheten. Verkningarna 
av de övriga sektorernas beslut borde bättre och i större utsträckning utvärderas såväl inom EU 
som i Finland.

Vardagen har betydelse för hälsan och hälsan regleras av andra än hälsosektorn, bland annat 
av trafik- och samhällsplaneringen, lantbrukspolitiken och skattepolitiken. Utvärderingen av häl-
soeffekterna är en del av den lagstadgade utvärderingen av miljöeffekterna. En begränsning är att 
dessa utvärderingar endast riktar sig till vissa åtgärder som definieras i lag, t.ex. markanvändning, 
grundande av avstjälpningsplatser och trafikledsprojekt. Hälsoaspekten är ofta snäv och betonar 
en minimering av risker och då blir åtgärderna för att främja hälsan ofta i bakgrunden. Hälsoef-
fekterna av att promenera och cykla borde till exempel bättre inkluderas i trafikledsprojekten. 

Under konferensen utarbetas olika rekommendationer som kommer att presenteras vid EU:
s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor i Bryssel den 30 november 2006. 
Diskussioner om rekommendationerna och den sektorövergripande hälsopolitiken har redan en 
längre tid förts med representanter för EU:s medlemsländer. Under Finlands förra EU-ordföran-
deskap godkändes rådets slutsatser om hög skyddsnivå för människors hälsa.

Pressmeddelande 143/2007

Största delen av finländarna vill ha rökfria restauranger

En majoritet av finländarna tycker att den nya lagen, som förbjuder tobaksrökning i restauran-
ger och caféer, är bra. 77 procent av finländarna är för den nya lagen, som träder i kraft den 1 
juni 2007.De som röker regelbundet är mest kritiska till lagändringen, men också av dem är 39 
procent för en rökfri miljö i restaurangerna. Av dem som röker sporadiskt är hela 69 procent för 
en förändring. Enligt en undersökning som social- och hälsovårdsministeriet har låtit göra är 92 
procent av finländarna medvetna om att den nya lagen träder i kraft i början av sommaren.

Anhängarna till den nya tobakslagen motiverar sina åsikter med att luften i restaurangerna 
blir renare, att miljön blir mer hälsosam både för kunderna och för de anställda samt att det blir 
mer trivsamt i restaurangerna. Enligt anhängarna gör den nya tobakslagen de restauranganställda 
mer jämställda med arbetstagare inom andra branscher.

De flesta som är emot förbudet tycker att det handlar om ett slags förmyndarskap och intrång 
i medborgarnas privatliv. De upplever också att restaurangerna inte kommer att vara lika trivsam-
ma i framtiden och att mängden skräp framför restaurangerna kommer att öka. Utöver detta är 
motståndarna dessutom oroliga för restaurangernas och caféernas ekonomiska framtid.

En majoritet av finländarna tror inte att tobaksförbudet kommer att inverka på antalet res-
taurangbesök. 15 procent uppskattar att de kommer att börja besöka restauranger oftare, efter 
att förbudet träder i kraft. Endast 7 procent av finländarna uppskattar att de kommer att besöka 
restauranger mer sällan från och med juni.

Undersökningen gjordes av TNS Gallup Oy på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet 
i månadsskiftet mars-april.1 000 personer intervjuades. En sammanfattning av rapporten finns 
på ministeriets webbsidor: www.stm.fi > Terveydenhuolto> Tietoa tupakoinnista.
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Pressmeddelande 144/2007

Minister Risikko: Bashälsovårdens ställning måste förstärkas

En förstärkning av bashälsovården finns inskrivet i regeringsprogrammet och social- och häl-
sovårdsministeriet tänker bli allt mer effektivt på att vägleda och utveckla arbetet. Det måste 
utvecklas långsiktigt, som en helhet och genom att trygga de resurser som behövs. Budskapet och 
kritiken från kommunerna har blivit hörd, enligt omsorgsminister Paula Risikko som talade vid 
seminariet för kommunförtroendevalda i Helsingfors den 9.5 2007. I samband med evenemanget 
presenterades regeringens linjedragningar för kommunalpolitiken.

Folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård kommer att slås samman till en lag om 
hälsovård. För tillfället är samarbetet mellan bashälsovården och den specialiserade sjukvården 
inte fungerande. Att förnya servicekedjorna, att trygga informationsgången och att ge vård till 
patienter vid rätt tidpunkt är också en omfattande ekonomisk fråga.

Man har påbörjat många kommunsammanslagnings- och samarbetsprojekt som uppfyller 
de krav och mål som finns inom ramlagen. Fastän man har hittat nya samarbetsstrukturer verkar 
reformen inom vissa områden inte nå längre än till administrationsstrukturerna. Om kommunin-
vånarna inte har någon nytta av förändringen, kan man ifrågasätta förnuftigheten i reformen.

Då kommunernas verksamhetsplaner görs upp är det nödvändigt och klokt att blicka långt 
in i framtiden, klart längre än till en eller två valperioder. Att leta efter kryphål i ramlagen, att 
ödsla tid eller att få till stånd en administrativ sillsallad kan urvattna hela reformen.

I en del kommuner håller man på att nå en lösning, där man avstår från en redan etablerad 
sammanslagning mellan bashälsovården och socialskyddet, då ett samarbetsområde grundas. Bara 
en del av socialskyddet förflyttas till samarbetsområdet. Ett samarbete mellan bashälsovården och 
socialförvaltningen är ändå ett mycket viktigt exempel på hur man kan trygga välfärden inom 
mentalvårds- och rusmedelsarbetet, i samband med servicen för den åldrande befolkningen och 
då det gäller barn och ungas välmående. Att spjälka upp socialskyddet försvårar det väsentliga 
i socialskyddet, det vill säga att utföra själva socialarbetet. Dylika lösningar betjänar knappast 
kommuninvånarna på bästa sätt.

Social- och hälsovårdsministeriet stöder och hjälper kommunerna med verkställandet av 
servicestruktrureformen, bland annat genom att starta ett nytt nationellt utvecklingsprogram 
för social- och hälsovården.

 

Pressmeddelande 161/2007

Studerandehälsovården förnyas i folkhälsolagen 

Termen studerandehälsovård tas i bruk i folkhälsolagen. Med den nya termen avses studeran-
dehälsovården vid läroanstalter på andra stadiet, gymnasierna och högskolorna. Tidigare hörde 
bland annat hälsovården vid gymnasierna till skolhälsovården. Till folkhälsolagen fogas också mer 
detaljerade bestämmelser om studerandehälsovårdens mål, innehåll, uppföljning och utvärdering. 
Regeringen föreslog lagen om ändring av folkhälsolagen för stadfästande torsdagen den 24 maj. 
Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda studerandehälsovård till dem som studerar inom 
kommunens område, oberoende var personen kommer ifrån. Hälsovården för studerande vid 
universitet och yrkeshögskolor kan också ordnas på annat sätt förutsatt att det har fått godkän-
nande av social- och hälsovårdsministeriet.

En delegation, vars uppgift är att utveckla hälsa och välfärd bland barn och unga, kommer 
att tillsättas vid social- och hälsovårdsministeriet. I lagen finns också en ny bestämmelse om 
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hälsointyg. Kommuninvånare eller patienter vid en hälsovårdscentral har rätt att få ett intyg 
eller ett utlåtande om sitt hälsotillstånd, när ett sådant behövs enligt lag eller när det finns en 
nödvändig grund för det med tanke på invånarens eller patientens vård, utkomst eller någon 
annan jämförbar orsak. Exempel på dylika intyg är intyg som behövs då personen ansöker om 
förmåner inom ramen för sjukförsäkringslagen, intyg för körkort samt intyg om hälsotillstånd 
då personen ansöker om studieplats.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2007. I enlighet med uttalande av riksdagen kommer regerin-
gen att följa med förverkligandet av reformen av skol- och studerandehälsovården, speciellt då 
det gäller yrkesläroanstalterna.

 

Pressmeddelande 166/2007

Lättare att erkänna yrkeskvalifikationer inom hälsovården

Regeringen föreslår att lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården revideras 
då det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer. På samma gång vill regeringen foga en allmän 
bestämmelse till lagen om den språkkunskap som förutsätts av en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 24 
maj. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredagen. 

Med tanke på patientsäkerhet och patientskydd är det viktigt att personalen inom hälsovården 
är kompetent och yrkeskunnig. Målet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att trygga fri rörlighet 
mellan EU-länderna, utan att riskera patientsäkerheten.

Avsikten är att bestämmelserna om yrkeskvalifikationerna grupperas på basis av om den 
yrkesutbildade personen har utbildats i Finland, i ett annat land inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) eller i ett land utanför EU och EES. Om personen har utbildats utanför 
Finland skall utbildningsorten och sökandens medborgarskap ha en inverkan på förutsättningarna 
för att få rätt att utöva ett yrke och att använda yrkesbeteckning. I Finland är det Rättskyddscent-
ralen för hälsovården som beviljar rätt att utöva yrke inom social- och hälsovården.

Till lagen föreslås också en bestämmelse om att personer som jobbar inom social- och häl-
sovården skall ha tillräckliga språkkunskaper för de uppgifter som han eller hon sköter. Enligt 
förslaget skall kravet på språkkunskaper ändå inte utgöra ett villkor för erkännande av yrkeskvali-
fikationer i fråga om medborgare som kommer från länder inom EU eller EES. Bestämmelsen ger 
ändå arbetsgivaren en tydligare grund till att också av dem kräva de tillräckliga språkkunskaper 
som behövs med tanke på yrkesutövningen.

Lagen skall träda i kraft den 20 oktober 2007.

 

Pressmeddelande 179/2007

Vårdköerna till mun- och tandvården har blivit längre

Det dröjer längre att få mun- och tandvård nu jämfört med oktober 2006. För ett halvt år sedan 
kunde 76 procent av hälsovårdscentralerna erbjuda vård inom en månad. I mars 2007 lyckades 
endast 70 procent av hälsovårdscentralerna uppfylla villkoren för vårdgarantin. De här uppgif-
terna framgår ur en förfrågning som har gjorts av Stakes och social- och hälsovårdsministeriet i 
mars 2007. 201 hälsovårdscentraler svarade på förfrågningen.

För tillfället har 25 000 personer köat för tandvård i över sex månader, jämfört med 21 000 
personer för ett halvt år sedan. Omkring hälften av dem (12 300) finns vid hälsovårdscentralerna 
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i Helsingfors och Åbo. I förhållande till befolkningsmängden är situationen mest alarmerande 
vid hälsocentralerna i Kymmenedalens, Egentliga Finlands och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt. 
Vårdköerna har dessutom blivit för långa på många andra håll och kommunerna borde genast 
börja jobba för att förkorta köerna och förverkliga vårdgarantin.

Klienterna lyckas få kontakt omedelbart med de flesta hälsovårdscentralerna och vid 83 
procent av kontakttillfällena får de en uppskattning om vårdbehovet inom loppet av tre vardagar. 
Andelen hälsovårdscentraler där problem uppstår tidvis har ändå ökat litet. Tiden för hur länge 
det tar att få tandläkarvård har också förlängts en del. I mars 2007 fick 67 procent tandläkarvård 
inom tre månader. Motsvarande siffra låg på 73 procent i oktober 2006. Till munhygienisten 
lyckas finländarna fortfarande oftast reservera tid inom tre månader.

Kommunernas praxis gällande information om hur snabbt klienterna får vård borde för-
bättras. Endast 19 procent av hälsovårdscentralerna uppgav att de en gång per sex månader 
publicerar information om detta på sina hemsidor eller skickar ut ett allmänt meddelande. Häl-
sovårdscentralerna inom HNS-distriktet är mest aktiva att publicera information. Där informeras 
om vårdköerna en gång per sex månader eller oftare.

Vårdgarantin kan inte fullföljas utan mer arbetskraft 

Bristen på arbetskraft är fortfarande det största hindret för vårdgarantin. Nästan två tredjedelar 
(61 procent) av hälsovårdscentralerna meddelar att bristen på tandläkare gör det svårt att fullfölja 
vårdgarantin. Siffran kan jämföras med 55 procent i oktober 2006. Var femte hälsovårdscentral 
lider av brist på munhygienister.

Social- och hälsovårdsministeriet anser att vårdgarantin inte kan förverkligas ifall tillgången 
till arbetskraften inte är tryggad. Ministeriet föreslår därför att det ökas på antalet utbildningsplat-
ser. Bristen på tandläkare ökar inom de närmaste åren eftersom allt fler tandläkare pensioneras. 
Bristen på tandläkare är speciellt svår i västra och östra Finland eftersom de nyutexaminerade 
tandläkarna inte söker jobb i områdena. För att trygga mun- och tandvården måste antalet stu-
dieplatser vid den odontologiska utbildningen utökas och en utbildning påbörjas i östra Finland 
som ett samarbete mellan Kuopio och Uleåborg. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar 
kommunala projekt med vilka unga tandläkare rekryteras till östra Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet samarbetar med utbildningsministeriet för att öka på an-
talet utbildningsplatser inom den odontologiska utbildningen. Ministeriet vill också effektivera 
utbildningen i östra Finland. Ifall det inte satsas på utbildningen kommer antalet pensionerade 
tandläkare att överstiga antalet nyutexaminerade tandläkare inom de närmaste åren. Omkring 45 
personer har utexaminerats som tandläkare under de senaste åren och i fortsättningen kommer 
omkring 130 tandläkare att gå i pension årligen.

Vårdgarantin trädde i kraft för två år sedan och hälsovårdscentralerna har en gång i halvåret 
svarat på hur väl garantin har förverkligats via en allmän förfrågning.

 

Pressmeddelande 185/2007

Kvalitetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre förnyas

Kvalitetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre, som har sammanställts av social- 
och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund år 2001, skall förnyas. Social- och 
hälsovårdsministeriet fortsätter att bereda kvalitetsrekommendationen tillsammans med Kom-
munförbundet utgående från utlåtanden om utkastet till den nya rekommendationen. Målet är 
att godkänna kvalitetsrekommendationen hösten 2007.
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Länsstyrelserna, kommunerna och organisationerna har önskat en mer exakt kvalitetsre-
kommendation, som skulle vara ett verktyg för att utveckla äldreomsorgen för beslutsfattare och 
ledningen inom kommunerna. Med hjälp av en riksomfattande rekommendation kan kommu-
nerna utveckla sina servicestrukturer utifrån de lokala behoven och resurserna. Kvalitetsrekom-
mendationen stöder länsstyrelserna i styrnings- och övervakningsarbetet.

I utkastet till kvalitetsrekommendationen läggs en större tyngdpunkt än förr vid främjandet 
av hälsa och välmående, vid etiska principer och värderingar i samband med vård och service för 
den åldrande befolkningen samt vid verkställandet, utvärderingen och uppföljandet av strategin 
för äldrepolitiken

Kommunerna sammanställer strategier för äldrepolitiken 

Enligt den nya kvalitetsrekommendationen skall varje kommun sammanställa en strategi för äldre-
politiken, i vilken ingår de strategiska linjedragningarna för personalen samt för producerandet 
av tjänster. I och med personalstrategin tryggas kompetensen, personalstrukturen, välmåendet 
på arbetsplatserna och en fungerande arbetsfördelning inom äldreomsorgen. Strategin fungerar 
också som ett hjälpmedel för ledarskap.

Personaldimensioneringen för vårdpersonalen har också preciserats och utvidgats. Rekom-
mendationerna baserar sig på personalens storlek i förhållande till mängden klienter. Målet är att 
personaldimensioneringen hålls på en eftersträvad nivå i olika situationer. Det här kan uppnås till 
exempel genom att grunda permanenta system för vikarier till hem- och institutionsvården.

Utkastet innehåller också rekommendationer för lokaliteter. Huvudprincipen är att klienter 
vid långvårdsenheter inom socialvården erbjuds ett eget rum. Inom hälsovården erbjuds ett en 
persons rum vid terminalvård. Målsättningen är att antalet en persons rum utökas märkbart 
inom de närmaste åren i samband med att institutionerna grundrenoveras.

Bakgrund 

Kvalitetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre från år 2001 utvärderades av Stakes i en 
rapport år 2006. Enligt rapporten har kvalitetsrekommendationen varit ett betydande hjälpmedel 
för kommunerna då de har utvecklat tjänster för äldre. För att rekommendationen skall ha ett 
ännu större inflytande måste den ändå förnyas. Målet är att förnya kvalitetsrekommendationen så 
att den motsvarar de nuvarande och kommande utmaningarna gällande den äldre befolkningens 
hälsa, välmående och service.

 

Pressmeddelande 184/2007

Servicesedeln i bruk också inom hemsjukvården

Systemet med servicesedlar föreslås utvidgas så att sedlarna kunde användas inom hemsjukvår-
den på samma grunder som de har använts i samband med socialvårdstjänster. Från och med 
början av år 2008 skulle man med en servicesedel kunna anskaffa kortvarig eller fortgående 
sjukvård som vid behov kunde kombineras med hemservice. Regeringen beslöt om innehållet 
i lagförslaget torsdagen den 7 juni. Avsikten är att Republikens president avlåter propositionen 
till riksdagen på fredagen.

Systemet med servicesedlar är ett sätt att ordna hemsjukvårdstjänster och komplettera 
kommunernas egen serviceproduktion. I systemet betonas klientens valfrihet och å andra sidan 
också ansvar för priset på tjänsterna.

Eftersom många klienter behöver både hemservice och hemsjukvård har hälften av kom-
munerna förenat dem till hemvård. I och med utvidgandet av systemet med servicesedlar skulle 
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lagstiftningen om servicesedlar gälla såväl hemsjukvården som hemvården överlag. Utvidgningen 
skapar klarhet i användningen av servicesedlarna, till exempel i fråga om den läkemedelsförsör-
ning som erbjuds i hemmet.

 

Pressmeddelande 193/2007

Ministermöte: De nordiska länderna ställs inför nya hälsopolitiska 
utmaningar

Det nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik samlades i Lahtis den 11.–12.6. Ordförande 
för mötet var omsorgsminister Paula Risikko.

Huvudtemat för mötet var en jämförelse av finansierings- och servicesystem inom hälso- 
och sjukvården i Norden. De nordiska länderna ställs i framtiden inför nya hälsopolitiska utma-
ningar. Bland annat förändras medborgarnas konsumtionsvanor, vilket leder till att kraven på 
hälso- och sjukvårdstjänster är annorlunda än förr. Enligt forskarna har man i Norden övergått 
till ett sorts konsumtionssamhälle inom hälsovården. Stora framtida utmaningar med tanke på 
serviceproduktionen är finansieringen av servicen, relationen mellan den offentliga och privata 
sektorn och tryggandet av tillgång till arbetskraft. 

I sitt anförande konstaterade minister Risikko att medborgarna vill ha och behöver infor-
mation om hur effektiva hälsovårdstjänsterna är och om hur väl de fungerar. I grund och botten 
finns hälsovårdstjänsterna till för våra medborgare och därför skall vi se till att de offentliga 
uppgifterna är pålitliga, sade minister Risikko.

Enligt minister Risikko måste kostnadseffektiviteten inom hälsovården förbättras. I sitt 
anförande konstaterade ministern att det är relativt lätt att få information om mängden service 
som erbjuds, men mycket svårare att få information om kvaliteten och kostnaderna för vården.

Vid mötet diskuterades också om en gemensam nordisk influensavaccinproduktion. En 
gemensam vaccinproduktion kunde säkerställa de nordiska ländernas vaccinförsörjning vid en 
eventuell influensapandemi. Utredningsarbetet fortsätter under ledning av Nordiska minister-
rådet.

Vid mötet behandlades dessutom de nordiska institutionerna inom social- och hälso-
vårdsområdet. De nordiska länderna fortsätter att jobba för att olika verksamhetsformer samord-
nas och reformeras så att verksamheten kan bli mer modern och effektiv. Finland vill samordna 
de nuvarande institutionerna till en forsknings- och utbildningsinstitution som specialiserar sig 
i frågor angående välmående och hälsa.

I sitt anförande konstaterade minister Risikko att de nordiska institutionerna i bästa fall är 
ett bra redskap då olika tillvägagångssätt skall testas eller då information om de nyaste forsk-
ningsresultaten skall spridas. Det förutsätter ändå att tydliga politiska mål läggs upp och att 
institutionerna har en förmåga att förnya sig.

De nordiska ministrarna godkände den årliga statusrapporten om alkoholpolitiken i Norden. 
I takt med att alkoholfrågor får högre prioritet på ett internationellt plan blir det allt viktigare 
för de nordiska länderna att upprätthålla och utveckla sin expertis på området. De nordiska 
ministrarna vill stöda världshälsoorganisationen WHO och EU i arbetet med att minska på 
alkoholskadorna.

I samband med mötet överlämnades det Nordiska folkhälsopriset till medicine doktor Kirsten 
Lee från Danmark. Lee fick ta emot priset eftersom hon har drivit ett systematiskt utvecklingsar-
bete för att främja ett sunt och gott liv för invånarna i Köpenhamn. Lee har utmärkt sig som en 
främjare av folkhälsa också på ett internationellt plan. Under sin karriär har hon bland annat 
jobbat med utvecklingssamarbete.
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Pressmeddelande 188/2007

Förverkligandet av vårdgarantin försvåras på grund av personalbrist vid 
hälsovårdscentralerna

Det har blivit svårare för klienterna att få omedelbar kontakt med hälsovårdscentralerna. I mars 
2007 fick 74 procent av klienterna omedelbar kontakt med hälsovårdscentralerna. För ett år sedan 
låg samma siffra på 80 procent, enligt en utredning som social- och hälsovårdsministeriet har 
gjort tillsammans med Stakes.

En knapp fjärdedel av befolkningen bor i ett område där det tidvis uppstår problem med att 
få omedelbar kontakt med hälsovårdscentralerna. Med det här avses att det uppstår telefonköer 
om morgnarna, speciellt om måndag morgnar. Hälsovårdscentralerna uppger att de vanligaste 
orsakerna till köerna är personalbrist och problem med telefontekniken. I och med bristen på 
läkare har vårdarna fullt upp med vårdarbete och hinner inte svara i telefonen.

Vårdarnas special- och jourmottagning höll en hög nivå redan för ett år sedan och fortsätter 
att utvecklas. Ett mottagningsteam bestående av läkare och vårdare finns vid knappt en tredjedel 
av hälsovårdscentralerna, men verksamheten håller på att öka. 

Väntetiden till läkare har förlängts en aning 

Det går inte lika snabbt som förr att få en mottagningstid till läkare. Antalet väntedagar vid 
icke-brådskande fall har ökat. I februari 2006 meddelade 94 hälsovårdscentraler att klienterna 
fick tid till läkaren inom en vecka. I mars 2007 kunde endast 57 hälsovårdscentraler erbjuda en 
läkartid lika snabbt. Nästan var tredje finländare bor i ett hälsovårdsdistrikt där det räcker över 
två veckor att få tid till en läkare. I februari 2006 måste knappt en femtedel av finländarna vänta 
i över två veckor.

Social- och hälsovårdsministeriet är oroat över de lagstridiga situationer, där man har kons-
taterat att patienten behöver vård utan att han eller hon får tid till en läkare. En dylik situation är 
vardag för över en fjärdedel av finländarna. Varje vecka uppstår dylika problem i hälsovårdsdistrikt 
där 33 procent av hela befolkningen bor. Vid många hälsovårdscentraler dirigeras patienterna till 
jouren eller till en annan mottagning eftersom det inte går att erbjuda en tid till läkaren. 

Vårdgarantin skall övervakas mer effektivt 

Social- och hälsovårdsministeriet startar ett omfattande utvecklingsprogram för primärhäl-
sovården. Primärhälsovårdens ställning förstärks och utvecklas enligt regeringsprogrammet, 
inom ramarna för bland annat PARAS-projektet och politikprogrammet för hälsobefrämjande. 
Övervakningen av vårdgarantin effektiveras också och hälsovårdscentralerna uppmanas att 
informera om väntetiderna. I dagen läge publicerar endast 17 procent av hälsovårdscentralerna 
regelbunden information om väntetiderna på sina webbsidor eller som ett meddelande. Över 
hälften (59 procent) av hälsovårdscentralerna låter bli att publicera uppgifterna.

Social- och hälsovårdsministeriet och Stakes frågade i mars 2007 om hur vårdgarantin har 
förverkligats av ledande läkare vid hälsovårdscentralerna. 200 hälsovårdscentraler svarade på 
förfrågningen och 95 procent av befolkningen hör till de här hälsovårdscentralernas distrikt.
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Några pressmeddelanden från Stakes

28.8.2006

Enkäten Hälsa i skolan 2006: Ungdomarnas förbättrade 
levnadsförhållanden syns inte i hälsan

I dag har eleverna i årskurserna 8–9 liksom gymnasieeleverna bättre levnadsförhållanden och 
hälsovanor än tidigare, men deras hälsa har inte förbättrats. Depression och skoltrötthet är mycket 
vanligt bland flickor. Var tionde elev får inte tillräckligt med hjälp i skolan eller hemma med skol- 
och studiesvårigheter. Eleverna upplevde också att det finns mycket att förbättra i tillgången till 
skol- och studenthälsovårdstjänster.

Enligt enkäten Hälsa i skolan 2006 har elevernas levnadsförhållanden och hälsovanor förbät-
trats men inte deras hälsa. Bland eleverna i årskurserna 8 och 9 i den grundläggande utbildningen 
och årskurserna 1 och 2 i gymnasiet är depression och skoltrötthet vanligt. Av eleverna i åk 8 och 
9 upplevde 13 procent att de led av medelsvår eller svår depression och i gymnasiet var tionde 
elev. Bland flickor hade depression ökat tydligt jämfört med tidigare år. I dag är 18 procent av 
eleverna i åk 8–9 och 14 procent av gymnasieeleverna deprimerade. Skoltrötta är 12 procent av 
eleverna i åk 8–9 och gymnasiet. Nästan hälften av de deprimerade eleverna är också skoltrötta. 
Den psykiska välfärden hänger samman med fysiska symtom och studieförmåga. 

Var tionde unga elev upplever att han eller hon inte får tillräckligt med hjälp i skolan eller 
hemma med skol- och studiesvårigheter. Hjälp skulle behövas med t.ex. läxläsning, förberedelse 
inför prov eller med att hitta ett lämpligt studiesätt. I fråga om andra problem än skol- och stu-
diesvårigheter fick eleverna bäst hjälp av skolhälsovårdaren. Enligt eleverna i åk 8–9 fick de också 
bra hjälp av skolläkaren. Däremot fick de inte så mycket hjälp av skolpsykologen, skolkuratorn eller 
läraren. Totalt 12 procent av eleverna upplevde att de inte fick hjälp av någon av de ovannämnda 
yrkespersonerna när det gäller andra frågor än sådana med direkt koppling till studierna. 

Eleverna ansåg att det finns brister i tillgången till skol- och studenthälsovårdstjänster. Av 
eleverna i åk 8–9 upplevde 12 procent att det är svårt att komma till skolhälsovårdarens mottag-
ning. Motsvarande tal i gymnasiet var 17 procent. Av eleverna i åk 8–9 upplevde 42 procent och 
av gymnasieeleverna 46 procent att det är svårt att komma till skolläkarens mottagning. Nästan 
hälften av eleverna upplevde att det är svårt att komma till skolpsykologen och var tredje att det 
är svårt att komma till skolkuratorn. Missnöjet med skolhälsovården hade ökat både i den grund-
läggande utbildningen och gymnasiet från 18 till 21 procent jämfört med 2004. Enligt forskarna 
behöver kommunerna mer elev- och studenthälsovårdstjänster som skolläkare, psykologer och 
kuratorer kan ge.

Stakes enkät Hälsa i skolan 2006 ger information om ungdomars levnads- och skolförhållan-
den, hälsa, hälsovanor och hälsokunskaper samt om elev- och studentvården i samma kommuner 
vartannat år genom en nationellt jämförbar metod. Eleverna i åk 8 och 9 i den grundläggande 
utbildningen och åk 1 och 2 i gymnasiet besvarade enkätfrågorna under överinseende av en lärare. 
I Södra Finlands, Östra Finlands och Lapplands län besvarades enkäten av 58 657 elever i åk 8–9 
och av 29 515 elever i åk 1–2 i gymnasiet.
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20.11.2006

Minderåriga får allt mer psykiatrisk vård och på olika sätt

Enligt en rapport från Stakes ökade den psykiatriska sjukhusvården av barn och ungdomar avsevärt 
från slutet av 1990-talet fram till övergången till det nya årtusendet. Efter det har utnyttjandet av 
tjänster varit oförändrat. Mest ökade den psykiatriska sjukhusvården av flickor i åldern 13–17 
år. Samtidigt som antalet patienter ökade, förkortades vårdperioderna. Av den färska rapporten 
framgår att den psykiatriska sjukhusvård som minderåriga fick var av mycket olika slag i olika 
delar av Finland under 1995–2004.

Under de senaste tio åren har den psykiatriska sjukhusvården för barn och ungdomar för-
ändrats mycket. Under lågkonjunkturen på 1990-talet minskade utbudet av psykosociala tjänster 
i kommunerna. Däremot har mentalvårdstjänster för barn understötts genom specialanslag och 
specialprojekt under hela 2000-talet. Man har diskuterat minderårigas psykiska hälsa mycket och 
oroat sig över servicevolymen och huruvida servicen räcker till.

I Stakes färska rapport beskrivs hur den psykiatriska sjukhusvården av barn och ungdomar 
utvecklades från 1995 till 2004. Antalet minderåriga som fick psykiatrisk sjukhusvård fördubbla-
des från 1995 (1 313) till 2004 (2 787). Särskilt när det gäller flickor i åldern 13–17 år ökade de 
frivilliga inskrivningarna på sjukhus och inskrivningarna oberoende av viljan, sjukhusvården och 
tvångsåtgärderna. Antalet minderåriga som fick vård oberoende av viljan fyrdubblades. År 1995 
var antalet 118 och år 2004 hade det ökat till 457. Inom den psykiatriska sjukhusvården förekom 
också mångdubbla regionala skillnader mellan sjukvårdsdistrikten. Åren 1995–1997 hade till 
exempel Helsingfors det största antalet minderåriga i psykiatrisk vård: i snitt 215 minderåriga 
per 100 000 minderåriga. Motsvarande siffra för Länsi-Pohja var 18. Skillnaderna utjämnades 
på 2000-talet, när Södra Karelen hade det största antalet: i snitt 345 minderåriga per 100 000 
minderåriga. Motsvarande siffra för Länsi-Pohja var 98.

Barn och ungdomars psykiatriska problem är såväl ett mänskligt lidande som ett folkhäl-
soproblem. Den psykiatriska sjukhusvården är en liten men viktig del av mentalvårdstjänsterna 
för barn och ungdomar. Man är hänvisad till sjukhusvård när öppenvårdsmetoderna inte längre 
räcker till eller när utbudet av öppenvård är otillräckligt. Sjukhusvården separerar barnet och 
den unga från hans eller hennes familj och egna miljö och är den vårdform som mest begrän-
sar individens frihet. Rapporten avslöjar informationsbrister, som bör undersökas. Statistiken 
visar utvecklingsriktningen, men den berättar inte orsakerna. I Finland finns ingen heltäckande 
information om hur antalet psykiska hälsoproblem hos unga och problemens allvarlighetsgrad 
utvecklas. Dessutom vet man inte hur minderåriga styrs till social-, hälso- och sjukvårdstjänster, 
i vilken utsträckning de täcker behoven och om stödet och vården är den bästa möjliga.

Rapportmaterialet är taget ur vårdanmälningsregistret Hilmo, som Stakes upprätthåller 
och som innehåller uppgifter om alla avslutade sjukhusperioder indelade efter sjukvårdsdistrikt. 
Barnskyddets olika fosterhem och institutioner har inte tagits med i rapporten.

22.11.2006

Vård- och omsorgskostnaderna i Finland rimliga – hållbarheten kopplad 
särskilt till den ekonomiska tillväxten

Finlands offentliga kostnader för socialtjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster ligger nä-
ra genomsnittet för de övriga jämförelseländerna (EU15 eller OECD-länderna). Hälso- och 
sjukvårdskostnaderna hör till industriländernas lägsta, men kostnaderna för långvård inom 
äldreomsorgen är höga. De sammanräknade kostnaderna för vård och omsorg är påtagligt lägre 
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än i de övriga nordiska länderna. Förändringen i åldersstrukturen kommer inte nödvändigtvis 
att påverkar de växande utgifterna så mycket som förmodats.

Enligt en rapport som utarbetats av en expertgrupp inrättad av Stakes förväntas utgifterna 
för socialtjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster öka avsevärt. Trots det ökar utgifternas andel 
av nationalprodukten måttligt ända fram till cirka 2015. Ungefär 2015 eller 2020 beräknas BNP-
andelen för vård- och omsorgsutgifterna öka från den nuvarande med 1,2–1,7 procentenheter. 
Därefter ökar kostnaderna snabbare, eftersom de stora åldersklasserna behöver vård och omsorg. 
Efter 2030 förväntas kostnadernas tillväxttakt stabiliseras.

Behovet av vård och omsorg ökar vanligen kraftigt under livets sista år. Därför har förändrin-
gen i befolkningsstrukturen framhävts i scenariot för vård- och omsorgsutgifterna. De ökande 
utgifterna påverkas emellertid också av andra faktorer. I beräkningarna är det svårt att förutse 
den teknologiska utvecklingens inflytande, arbetskraftskostnadernas ökning, politiska beslut 
som ändrar servicesystemet eller förändringar i människornas beteende. Allt detta kan påverka 
kostnaderna mer än en förändring i åldersstrukturen.

Enligt expertgruppen förklarar förändringen i åldersstrukturen endast cirka en tredjedel 
av kostnadsökningen. När även andra än befolkningsstrukturfaktorer beaktas i beräkningar-
na, blir prognoserna mindre förutbestämda. Till exempel Stakes och Helsingfors universitets 
beräkning, som beaktar en förbättrad funktionsförmåga hos den äldre befolkningen, förutspår 
att kostnadsökningen kan komma att vara till och med en fjärdedel mindre än i prognosen som 
endast beaktar befolkningsförändringen. Å andra sidan kan också mer radikala synpunkter på 
kostnadsutvecklingen läggas fram. Expertgruppen betonar att man genom politiska och andra 
beslut som nu fattas i hög grad kan påverka de faktorer som styr kostnadsutvecklingen.

Enligt uppgifterna i nationalekonomins bokföring 2004 var de offentliga kostnaderna för 
hälso- och sjukvården och socialtjänsterna 14,3 miljarder euro, dvs. 9,4 procent av bruttonatio-
nalprodukten. Hälso- och sjukvårdens offentliga konsumtionsutgifter utgjorde 8,6 miljarder euro 
av detta och socialtjänsternas 5,7 miljarder euro. Volymen av och värdet på inofficiell omvårdnad 
som människor ger varandra statistikförs inte. De totala kostnaderna för vård och omsorg inbeg-
riper också hälso- och sjukvårdens privata konsumtionsutgifter, som var cirka 3 miljarder euro 
år 2004. Verksamhetsutgifterna för kommunala socialtjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster 
var 12,1 miljarder euro, när andelen klient/patientavgifter lämnas obeaktad.

Enligt Stakes expertgrupp är de nuvarande uppgifterna från olika beräkningar av socialtjäns-
ternas och hälso- och sjukvårdstjänsternas kostnadsnivå och kostnadsutveckling inte jämförbara 
med varandra. Variationen orsakas av skillnader i de använda statistikkällorna, olika sätt att 
beräkna kostnaderna och skillnader i beräkningarnas bakgrundsantaganden. Servicebegreppen 
används också på varierande sätt. Därför är det med tanke på tolkningarna av servicesystemet 
viktigt att veta vad som i förekommande fall ingår i vården och omsorgen och på vilket kuns-
kapsunderlag uppskattningarna bygger.

Enligt expertgruppen kan man på basis av statistiken och beräkningarna inte på ett entydigt 
sätt säga om kostnaderna för det nuvarande servicesystemet är för höga eller om utgifternas tillväx-
ttakt är för snabb. Svaret beror på den ekonomiska tillväxten. En ökning av kostnaderna innebär 
enligt expertgruppen dock att man för att säkerställa en vård och omsorg som motsvarar dagens 
måste öka finansieringsunderlaget. Grundförutsättningen för att kunna säkerställa de tjänster 
som den offentliga sektorn ansvarar för är en tillräcklig ekonomisk tillväxt och ett tillräckligt 
beskattningsutfall. Tjänsternas ekonomiska hållbarhet kan också stödjas genom att förhindra en 
kostnadsökning, särskilt genom att begränsa prisstegringar och satsa på förebyggande arbete.

Rapporten Hoivan ja hoidon taloudellinen kestävyys - arvioita sosiaali- ja terveyspalvelui-
den kustannusten kehityksestä (Ekonomisk hållbarhet inom vård och omsorg – utvärderingar 
av socialtjänsternas samt hälso- och sjukvårdstjänsternas kostnadsutveckling) är en del av Stakes 
omfattande projekt Välfärdsstatens gränser, som utvärderar ur olika perspektiv hur välfärdsstaten 
mår och lägger fram nya förslag att diskutera.
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8.12.2006
Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2006:

Alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar större än någonsin

Förra året var alkoholkonsumtionen 10,5 liter per invånare. Konsumtionen i liter 100-procentig 
alkohol var drygt en liter högre än före skattesänkningen 2003. På sjukhus och hälsovårdscentraler 
hade antalet vårdperioder med alkoholrelaterade sjukdomar ökat cirka 14 procent sedan 2003.

År 2005 var den totala alkoholkonsumtionen 55,2 miljoner liter 100-procentig alkohol. 
Konsumtionens ökning minskade till ungefär 2,5 procent från att ha varit nästan 10 procent år 
2004.

Förra året registrerades på sjukhusens och hälsovårdscentralernas vårdavdelningar drygt 
37300 vårdperioder med en alkoholrelaterad sjukdom som huvud- eller bidiagnos. Ökningen 
från föregående år var lite över 2procent. Antalet vårdperioder med alkoholrelaterade sjukdomar 
var fortfarande störst i åldrarna 45-64 år. Särskilt antalet vårdperioder med leversjukdomar samt 
psykoser till följd av långvarigt alkoholbruk ökade iögonenfallande. Antalet vårdperioder med 
alkoholrelaterade sjukdomar hade ökat cirka 14 procent jämfört med år 2003. Männens andel 
av vårdperioderna var 80 procent och kvinnornas 20 procent.

Åren 2004 och 2005 ökade antalet alkoholrelaterade dödsfall snabbt. Förra året dog över 2000 
personer i sjukdomar orsakade av alkohol och i alkoholförgiftning. Alkoholrelaterade orsaker 
blev den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i arbetsför ålder (15–64 år). Dödsfall 
orsakade av leversjukdomar ökade med ungefär 17 procent år 2005. Fallen av förgiftningsdöd med 
direkt anknytning till alkohol minskade emellertid med cirka 9 procent. Till följd av olycksfall 
eller våld dog nästan 1 000 berusade personer.

Vårdperioderna som orsakats av narkotika utgjorde en femtedel av alla alkohol- och narko-
tikarelaterade vårdperioder. I åldrarna under 35 år orsakade narkotikabruk nästan hälften av alla 
alkohol- och narkotikarelaterade vårdperioder. År 2005 registrerades på vårdavdelningarna inom 
hälso- och sjukvården 5900 vårdperioder med narkotikarelaterade sjukdomar som huvuddiagnos. 
Enligt preliminära uppgifter var 174 dödsfall narkotikarelaterade förra året.

År 2005 var samhällets direkta kostnader för alkoholbruk 640-850 miljoner euro och för 
narkotikabruk 190-204 miljoner euro. Mest ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård samt 
socialvård. Deras andel var nästan hälften av alla kostnader.

1.3.2007
Rapport om privat serviceproduktion inom socialvården och hälso- och 
sjukvården 2004:

Kommunerna och arbetsgivarna köper allt mer privata tjänster

Privata serviceproducenter, eller med andra ord organisationer och företag, producerar över en 
fjärdedel av alla sociala tjänster och en femtedel av hälso- och sjukvården, om man utgår från 
antalet anställda. Organisationerna producerar 19 procent och företagen 8 procent av alla so-
ciala tjänster. Organisationernas andel av hälso- och sjukvården är 5 procent och företagens 13 
procent. Andelarna av den privata serviceproduktionen varierar emellertid regionalt och inom 
olika tjänster. 

Kommunerna köper huvuddelen av de sociala tjänster som både företag och organisationer 
producerar. År 2004 köpte kommunerna sociala tjänster av privata serviceproducenter till ett 



�1

Annus Medicus Fenniae 2007

Stakes, Diskussionsunderlag 20/2007

värde av nästan en miljard euro, vilket är nästan en femtedel av alla kostnader för kommunernas 
sociala tjänster. År 1995 var kostnaderna för köpta tjänster knappt 300 miljoner euro och år 2000 
var de drygt 500 miljoner euro. 

I hälso- och sjukvården köper kommunerna och samkommunerna endast en liten del av de 
privata serviceproducenternas tjänster. Likaså är de köpta tjänsternas andel av kostnaderna för 
kommunernas hälso- och sjukvård endast några procent. År 2004 uppgick köpta tjänster inom 
hälso- och sjukvården till drygt 200 miljoner euro. Summan har fördubblats sedan 2000 och 
tredubblats sedan 1995. 

Hushållen köper närmast dagvård och hemservice när det gäller privata sociala tjänster. För 
dessa köp kan man få offentligt bidrag. Vid sidan av privat dagvårdsstöd och hushållsavdrag har 
även systemet med servicesedlar ökat kundernas möjlighet att själv välja serviceproducent. I fråga 
om hälso- och sjukvård köper hushåll bland annat läkar-, tandläkar- samt undersöknings- och 
vårdtjänster, vars kostnader till en viss del ersätts av Folkpensionsanstalten. 

Även arbetsgivarna köper allt mer privat hälso- och sjukvård. Företagshälsovården är den 
sektor som växer snabbast inom den privata hälso- och sjukvården.

I slutet av 2004 arbetade 43500 heltidsanställda inom de privata sociala tjänsterna och 28400 
heltidsanställda inom den privata hälso- och sjukvården. Kostnaderna för produktionen av privata 
sociala tjänster och privat hälso- och sjukvård uppgick till totalt 3,5 miljarder euro, av vilka de 
sociala tjänsternas andel var 1,5 miljarder och hälso- och sjukvårdens knappt 2 miljarder euro.

2.3.2007
Stakes utredde hur de olycksdrabbade mår, samt deras 
tjänstekonsumtion:

Tsunamioffren önskade snabb hjälp av myndigheterna 

Många finländare som överlevde tsunamin önskade snabb hjälp av myndigheterna på myndighe-
ternas eget initiativ. De ville också att officiella hjälpare under en tid aktivt skulle följa hur de som 
hamnat i kris mår. Det här framkom när Stakes utredde hur det gått för dem som transporterades 
hem från flodvågsområdet i Sydostasien vid årsskiftet 2004–2005.

På uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet utredde Stakes hur de som var med om 
tsunamin mår samt deras tjänstekonsumtion. Uppgifter samlades in genom frågeformulär och 
telefonintervjuer, men också från nationella register. Enkäten sändes till drygt 2000 personer. 
Den besvarades av 745 personer. 

Enligt uppgifterna man fick hade ungefär en fjärdedel av de svarande sökt hjälp på eget 
initiativ efter hemkomsten. Myndigheterna hade kontaktat 54 procent av de svarande. Av dessa 
upplevde fyra av fem myndigheternas kontakttagande som mycket eller ganska positivt. De 
svarande lade fram önskemålet att myndigheterna på eget initiativ borde ta kontakt med dem 
som råkat ut för en olycka, eftersom personen själv inte kan bedöma sin egen situation och sitt 
eventuella behov av hjälp. Dessutom önskades det att man under en tid aktivt skulle hålla kontakt 
med dem som hamnat i kris. 

Nästan en tredjedel av de svarande led ännu vid tidpunkten för enkäten, dvs. 1,5 år efter 
olyckan, av nedsatt psykiskt välbefinnande och ångest. Symtomens allvarlighetsgrad var direkt 
relaterad till hur avvikande de händelser som man upplevt på platsen var. Av de svarande uppgav 
11 procent att de vid tidpunkten för enkäten behövde psykosocial hjälp eller psykosocialt stöd.

Nästan en femtedel av de svarande hade utnyttjat hälso- och sjukvårdstjänster på grund av 
psykiska problem under det senaste året. Bearbetningen av det som skett främjades av att man 
utnyttjade tjänster och också av bland annat möjligheten att få prata och att bli hörd, av stöd 
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av andra personer i samma situation och en ny resa till området. Den egna familjen, släktingar, 
vänner och kollegor uppgavs som personer som gav det bästa stödet. 

De som besvarade enkäten lade också fram förslag till hur krisarbetet kunde utvecklas. Trots 
att den hjälp som myndigheterna snabbt erbjudit på eget initiativ varit nödvändig, ansåg de 
svarande att man också måste vara beredd på ett långvarigt behov av hjälp. Även samordningen 
och ansvarsfördelningen av krisarbetet samt handlingsberedskapen måste förbättras och den 
lagstadgade grunden ses över. Dessutom måste man förbättra ambassad- och resebyråpersonalens 
beredskap att agera på rätt sätt i krissituationer.

23.5.2007 
Evenemanget TERVE-SOS i Uleåborg 23–24.5.2007:

Regionala skillnader i vården av prematurer och hjärtinfarktpatienter 

Av de prematurer som föddes 2003 dog 13 procent under det första året. I en del av landet gjordes 
ingreppet ballongutvidgning på över en fjärdedel av hjärtinfarktpatienterna inom en månad, 
medan det gjordes på under tre procent av patienterna i en annan del av landet. Vårdkostnaderna 
för båda patientgrupperna varierade också mycket i olika sjukvårdsdistrikt. Det här framgår av 
färska rapporter från Stakes.

De första resultaten från det omfattade Perfect-projektet visar att vården av prematurer med 
låg vikt varierar mycket från sjukhus till sjukhus. Vårdpraxisen i fråga om hjärtinfarktpatienter 
varierade regionalt avsevärt. År 2003 dog 13 procent av de levande födda prematurerna under 
det första året. När man tar hänsyn till bakgrundsfaktorerna, varierade ett års dödligheten från 
8,5 procent till 14,5 procent vid universitetssjukhusen, medan den vid övriga sjukhus var i snitt 
17,5 procent. Till de övriga sjukhusen räknades centralsjukhus med begränsad beredskap för 
intensivvård av nyfödda samt kretssjukhus utan beredskap för intensivvård av nyfödda. De små 
prematurernas första sjukhusvistelse varade i snitt 59 dygn och föranledde kostnader på 63 000 
euro per prematur. I Norra Finland var vårdtiden längre än i det övriga landet, nämligen 71 dygn, 
och kostnaderna var högre (84 000 euro). Där kan vårdtiden påverkas av de långa avstånden till 
de sjukhus som vårdar prematurer.

Under de senaste åren har vårdpraxisen i fråga om hjärtinfarktpatienter snabbt förändrats, 
men utvecklingen har varierat mycket på olika håll i landet och de regionala skillnaderna har 
ökat. I Satakunta sjukvårdsdistrikt och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt genomgick över 25 
procent av hjärtinfarktpatienterna en ballongutvidgning inom två dygn efter infarkten, medan 
under 3 procent av hjärtinfarktpatienterna i Kajanalands, Länsi-Pohja, Mellersta Österbottens 
och Lapplands sjukvårdsdistrikt fick motsvarande vård. En bypassoperation eller ballongutvid-
gning gjordes inom 30 dygn på över 35 procent av patienterna i Helsingfors, i Jorvs och Pejas 
sjukvårdsområden samt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Inom motsvarande tid gjordes nämnda ingrepp 
på cirka 15 procent av hjärtinfarktpatienterna i Mellersta Österbottens, Centrala Tavastlands 
och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt. Sjukhusvården av en hjärtinfarktpatient kostade i snitt 
cirka 11600 euro. Billigast var den i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (8 600 euro) och dyrast i 
Vasa sjukvårdsdistrikt (15 000 euro). Dödligheten i det akuta skedet (inom sju dygn) varierade 
beroende på sjukvårdsdistrikt från 6 procent till 12 procent, medan ett års dödligheten varierade 
från 19 procent till 31 procent. 

Till Perfect-projektet valdes stora sjukdomsgrupper eller sjukdomsgrupper med höga 
kostnader där den specialiserade sjukvården har en viktig roll: hjärtinfarkt, höftfrakturer, vård 
av prematurer med låg vikt, stroke, bröstcancer, ledproteskirurgi och schizofreni. Syftet med att 
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publicera uppgifterna är att sporra till att förbättra vårdens resultat och effektfullhet samt att 
ge beslutsfattare, patienter och befolkningen information om hur servicen förverkligats och om 
resultaten. Härnäst fås resultaten om hur effektfull och kostnadskrävande vården inom höft-
ledskirurgi är.
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