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Bakgrunden till och genomförandet
av landskapsutvärderingen
Även hösten 2018 övar social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd THL
på styrningsverksamheten i samband med landskapens uppgift att ordna social- och hälsovård. Under
utvärderingsrundan hösten 2018 har vi dragit nytta
av erfarenheterna från simuleringsövningen som
finansministeriet koordinerade våren 2018.

Vid utvärderingen användes de nyaste nationella
informationskällorna som var tillgängliga, de
dokument som landskapen använt i sin planering
och de rapporter som tillsynsmyndigheterna utarbetat för övningen. Under utvärderingen har vi
samarbetat intensivt med landskapens experter.
Som en del av utvärderingen produceras det också
grundläggande information för landskapens eget
styrnings- och utvecklingsarbete.

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

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

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

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

Utvärderingen grundas på nationella
indikatordata och ett nära samarbete med
landskapen
Inför utvärderingen valde vi ut ett antal indikatorer som skulle vara jämförbara mellan alla landskap. De flesta indikatorer som användes i utvärderingen togs från den nationella KUVA-mätaren,
som är under beredning. Informationsunderlaget
som användes vid utvärderingen består av informationskällor från indikatorbanken Sotkanet och
det finns tillgängligt för alla intresserade i Tietoikkuna (proto.thl.fi/tietoikkuna).

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

I Helsingfors 20.9.2018
Pekka Rissanen
Utvärderingsdirektör

Hannele Ridanpää, FöM
Utvärderingschef

Institutet för hälsa och välfärd THL
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V

Finland. Icke-brådskande remisser behandlas
snabbt. Användningen av den specialiserade
sjukvårdens slutenvård är stor, men vårdtiderna
är korta. Jouranvändningen ligger under medelnivån i landet. Vårdtiderna på hälsocentralernas vårdavdelningar är längre än
genomsnittet.

erkställandet av social- och hälsovårdsreformen framskrider någorlunda bra
i landskapet. Reformorganisationen
är ganska enkelt organiserad. Ansvaret för att
ordna social- och hälsovården är dock fortfarande mycket splittrat; enbart servicen
på basnivå ordnas av åtta olika parter.
Under hösten inleds dock en beredning med syftet att bilda en frivillig
samkommun som fördjupar integrationen.
Österbotten är ett livskraftigt landskap och
hälsotillståndet hos dess invånare är ett av
de bättre i landet. Befolkningen är välutbildad och sysselsättningsläget är gott. Antalet
barn och unga i landskapet är fler än i genomsnitt. Enligt prognoserna som sträcker sig fram
till 2030 kommer befolkningen i landskapet att
öka. Områdets särdrag är att jämförelsevis stora
andelar av befolkningen är svenskspråkiga och
utländska och bor i skärgården. Ungdomarnas
och de vuxnas levnadsvanor skiljer sig tydligt
åt; en särskild utmaning är den rikliga alkoholkonsumtionen och bristen på motion bland
ungdomarna.

Många besök till
sjukskötarmottagningarna på
hälsocentralerna

Primärvårdens öppna sjukvård används
mycket i förhållande till befolkningens servicebehov och nettodriftskostnadernas andel
är större än genomsnittet. Sjukskötarna bedriver självständig mottagningsverksamhet i stor
utsträckning. Vårdgarantin uppfylls dåligt.
Orsakerna till mottagningsbesöken registreras
i patientdatasystemen betydligt mer sällan än
i landet i genomsnitt. Få av invånarna kände
till möjligheten att välja hälsostation och dessutom utnyttjade de sin valfrihet mer sällan än
genomsnittet. Andelen äldre som är vaccinerade mot influensa är den lägsta i landet. Det är
stor brist på hälsocentralläkare i området.
I landskapet bor personer som fyllt 75 år
hemma i lika stor omfattning som i landet i
genomsnitt. Klienter som behöver mycket stöd
får hemvård oftare än genomsnittet i landet.
Täckningen för närståendevård når den nationella målnivån. Det förekommer färre missförhållanden i läkemedelsbehandlingen av äldre
än i genomsnitt. Antalet vårdperioder till följd
av fallolyckor är färre än i övriga landet. Antalet jourbesök till den specialiserade sjukvården
bland personer som fyllt 75 år underskrider
medelnivån i landet.

Landets nästa högsta behovsstandardiserade
utgifter för social- och hälsovård

Social- och hälsovårdens nettodriftskostnader
per invånare överskred medelnivån i landet
med 3,4 procent. De behovsstandardiserade
utgifterna är landets näst högsta. Kostnaderna
för läkemedel och sjukvårdsresor som ersätts
av sjukförsäkringen är de lägsta i landet. Enligt
prognoser kommer landskapets statliga finansiering att minska jämfört med finansieringsnivån 2019. Prognosen för ökningen av socialoch hälsovårdskostnaderna underskrider
landets medelvärde.
Den behovsstandardiserade användningen
av specialiserad sjukvård är stor och andelen av nettokostnaderna är större än i landet
i genomsnitt. Tillgången till icke-brådskande
vård i enlighet med vårdgarantin uppfylldes
ganska bra, men den genomsnittliga väntetiden
var den nästa längsta i landet. Antalet remisser
ligger på medelnivån för landet; andelen avslutade vårdperioderna där patienten kommer på
remiss från hälsocentralen är en av de högsta i
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Barnfamiljer använder socialservice i liten
omfattning

Vaccinationstäckningen bland barn är anmärkningsvärt låg. Barnens och de ungas upplevelse
av kvaliteten på skol- och studerandehälsovårdens hälsoundersökningar är den sämsta i
landet. Antalet unga som riskerar att marginaliseras är färre än det genomsnittliga antalet i
Finland. Baserat på uppgifterna om verksamheten och ekonomin är antalet klientrelationer
som lyder under socialvårdslagen och barn-
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skyddslagen betydligt färre än i genomsnitt.
Antalet barn som placerats brådskande är få
och placeringarna utom hemmet koncentreras till institutionsplaceringar i högre grad än
i övriga landet. Den specialiserade somatiska
sjukvården används mycket, men besöken till
den psykiatriska öppenvården är få.
Långvarig slutenvård av personer med funktionsnedsättning förekommer endast i mycket
liten omfattning. Antalet personer som får personlig assistans är betydligt färre än genomsnit-

ÖVNING

tet. Öppenvården för rehabiliteringsklienter
inom mentalvården tycks användas lite och
vårdperioderna inom psykiatrin verkar långa.
Servicen för klienter med missbruksproblem
består av både öppenvård och slutenvård.
Utbudet av boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården är
litet. De svårsysselsatta har fått mycket sysselsättningsfrämjande tjänster; trots detta betalade
kommunerna i området sammanlagt cirka sju
miljoner euro i arbetsmarknadsstöd.

Expertutvärdering av hur
landskapet genomför tjänsterna
Tillgången till hemvård nattetid i alla kommuner
i området förbättrar jämlikheten mellan de äldre
oavsett bostadsort. Tillgången till service försämras av de upplevda hindren vid användningen av
e-tjänster. Samordningen av kriterierna för beviljande av service och de servicemodeller som landskapet har utarbetat ökar i sin tur jämlikheten
bland befolkningen.

Det stora antalet serviceanordnare har gett upphov till regionala skillnader i serviceproduktionen,
vilket påverkar den jämlika tillgången till tjänster.
Läkartjänsterna på basnivå tycks vara otillräckliga,
men genom att förbättra arbetsfördelningen mellan yrkespersonerna har man lyckats trygga tillgången till närtjänster. Den stora andelen patienter som kommer på remiss från hälsocentralen
återspeglar den jämlika tillgången till specialiserad
sjukvård. De stora antalet remisser för samma klienter kan göra att andra vårdbehövande får vänta
längre på service. Även de klienter som ofta besöker mun- och tandvården kan försämra den jämlika tillgången till service.

Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid tjänsternas kostnadseffektivitet, eftersom landskapets
statliga finansiering kommer att minska. Kostnadseffektiviteten försämras av den stora volymen av
hälso- och sjukvårdstjänster, i synnerhet den specialiserade sjukvårdens slutenvård, i förhållande till
servicebehoven. Trots de goda ekonomiska resurserna inom primärvårdens öppenvård hänvisas klienter till den specialiserade sjukvårdens öppenvård
i samma utsträckning som i landet i genomsnitt.
Det verkar även finnas utrymme för förbättringar
av produktiviteten inom primärvårdens slutenvård.

Socialservicens tillräcklighet verkar vara ganska
bra. Klientavgifterna och resorna till verksamhetsställena försämrar dock den jämlika tillgången.
Alla klientfamiljer får inte sin situation utredd lika
snabbt, eftersom en stor del av bedömningarna av
servicebehovet inom barnskyddet drar ut på tiden.
Kostnaderna för barn- och familjetjänster verkar
små med hänsyn till befolkningens åldersstruktur;
detta kan tyda på svårigheter med tillgången till
tjänsterna. Även öppenvården inom ungdomspsykiatrin verkar otillräcklig.
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Andelen äldre som bor hemma är fortsatt liten.
Genom kostnadseffektivitet kan man på ett bättre
sätt inrikta hemvårdens resurser till dem som
behöver mycket stöd. Totalt sett verkar kostnaderna för äldreomsorgen höga sett till servicevolymerna.
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I Österbotten var andelen sysselsatta den
näst största i landet 2016 (42,7 %, hela landet 41,4 %) och arbetslöshetsgraden i slutet av
2017 landets lägsta (8 %, hela landet 11,5 %).
Även andelen långtidsarbetslösa av de arbetslösa var bland de lägsta i landet (27,6 %, hela
landet 35,5 %). Andelen svårsysselsatta (strukturellt arbetslösa) bland personer i åldern
15–64 år var den minsta i landet (3,7 %, hela
landet 5,6 %) och även ungdomsarbetslösheten bland 15–24-åringar var en av landets lägsta (9,3 %, hela landet 14,4 %). Den allmänna
låginkomstkvoten (11,6 %) var den tredje lägsta
i Finland, vilket reflekterar befolkningens proportionella inkomstskillnader. Den ekonomiska
försörjningskvoten var landets näst lägsta.
Österbotten är det enda landskapet i Fastlandsfinland som har svenska som majoritetsspråk: 50,9 procent av befolkningen i området
är svenskspråkiga och 6,6 procent har ett annat
modersmål än de inhemska språken (figur 1).
Dessutom är en jämförelsevis stor andel av
landskapets invånare (5,3 %) utländska medborgare. Landskapet har tagit emot den största
andelen flyktingar i landet. Andelen av befolkningen som bor i skärgården är Finlands tredje
största (3,1 %).
Sjukligheten och antalet förtida dödsfall
bland befolkningen tillhör de lägsta i landet.

andskapet Österbotten består enligt områdesindelningen i RP 15/2017 av 14 kommuner. Efter landskapsreformen föreslås
Storkyro övergå till landskapet Södra Österbotten.
I slutet av 2017 hade området 176 272 invånare. Det bor fler barn och unga i området än
genomsnittet för övriga landskap; 17,4 procent
av invånarna är under 15 år.
Den demografiska försörjningskvoten i Österbotten är större än landets genomsnittskvot
(65,7, hela landet 60,1). Förlossningstalet bland
kvinnor i fertil ålder är det tredje högsta i Finland.
Enligt befolkningsprognosen kommer
invånarantalet i området att öka med cirka
11 000 invånare fram till år 2030. Andelen barn
och unga förväntas öka till den tredje största i
landet (18 %), medan andelen äldre förväntas
minska till den tredje minsta i landet (24,4 %).
Befolkningen i området är högre utbildad
än i landet i genomsnitt. Andelen av befolkningen som avlagt en examen på mellannivå
var den näst lägsta i landet (40,7 %), medan
andelen som avlagt en examen på högre nivå
var den fjärde största i landet (29,5 %). Andelen 17–24-åringar utanför utbildning var mindre än genomsnittet i landet (6,9 %, hela landet
8,3 %).

FIGUR 1.
Faktorer som påverkar verksamhetsmiljön i landskapet 2017
Utbildningsnivå*

Demografisk
försörjningskvot

Befolkningstillväxt

Arbetslöshet

Befolkningstäthet

Utländska språk
som modersmål

–

+ +

–

* Information från 2016

Tolkning: Ju närmare de valda punkterna ligger figurens orangefärgade kortändor, desto mer utmanande är läget i
landskapet. Punktens placering i figuren bestäms i förhållande till läget i de övriga landskapen.
I Österbotten är arbetslösheten den lägsta i landet och andelen som talar ett främmande språk den tredje största.
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Under tidsperioden 2013–2015 var THL:s
icke-åldersstandardiserade sjuklighetsindex1
för området (87,5) det näst lägsta i landet (figur
2). Andelen som hade rätt till specialersättning
för läkemedel (24,1 %) var den tredje minsta i
landet, vilket återspeglar den proportionellt sett

1
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låga förekomsten av kroniska sjukdomar hos
befolkningen. I förhållande till invånarantalet
var antalet förlorade levnadsår på grund av förtida dödsfall bland personer under 80 år det
näst lägsta i landet (figur 4).

Områdets sjukdomsbörda och THL:s icke-standardiserade sjuklighetsindex som anger servicebehovet tog hänsyn till sju
sjukdomsgrupper (cancer, kranskärlssjukdomar, sjukdomar i hjärnans blodkärl, muskuloskeletala sjukdomar, psykiska problem,
olycksfall och demens) och fyra viktningsaspekter (dödlighet, arbetsoförmåga, livskvalitet och hälso- och sjukvårdskostnader).

FIGUR 2.
THL:s prevalensindex, icke
åldersstandardiserat

FIGUR 3.
Behovskoefficient för social- och
hälsovården.
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Södra Karelen
Mellersta Österbotten

0,25

Mellersta Finland
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Tolkning: När behovskoefficientens medelvärde (1) överskrids har
befolkningen i landskapet större servicebehov än genomsnittet.
När värdet är under 1 är servicebehovet mindre.

Norra Österbotten
Södra Savolax
Lappland

Sett till ålders- och könsstruktur, sjuklighet och socioekonomisk
ställning har Österbotten landets näst minsta behov av socialoch hälsovård, 2 procent mindre än genomsnittsbehovet i
Finland.

Norra Karelen
Kajanaland
Norra Savolax
0
Landet i genomsnitt
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Sjuklighetsindex 2015

Under perioden 2013–2015 hade Österbotten landets näst
lägsta icke-åldersstandardiserade sjuklighetsindex.
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FIGUR 4
Index för förlorade levnadsår (PYLL), 0–80-åringar, 2006–2016.
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Tolkning: Indexet för förlorade levnadsår (PYLL) mäter förtidig dödlighet och beskriver tillståndet beträffande hälsa och välfärd
bland 0–80-åringar/100 000 invånare.
I förhållande till invånarantalet är antalet förlorade levnadsår på grund av förtida dödsfall (PYLL) bland personer under 80 år i
Österbotten det näst lägsta i landet.
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3. Landskapets övertagande av uppgiften
att ordna social- och hälsovård
Det har gjorts upp planer för hur
integrationen av social- och hälsovården
ska främjas

ÖVNING

hälsovård, men en plan är under beredning.
Den gemensamma planen innehåller de viktigaste aspekterna om ordnandet och verkställandet av landskapets uppgifter och service.
Det faktum att ikraftträdandet av lagarna har
flyttats fram, har bromsat in den långt framskridna beredningen av funktionerna som ordnar social- och hälsovård.
Österbotten bildar ett samarbetsområde med
landskapen Egentliga Finland och Satakunta.
Den sammanlagda folkmängden i området är
cirka 874 000 invånare. Beredningen av ett
samarbetsavtal har inletts och man har gjort ett
första strukturutkast. I beredningen av samarbetsområdet behandlar man bland annat socialoch hälsovårdens serviceproduktion och dess
stödtjänster. Man kommer att fästa särskild
uppmärksamhet vid hanteringen av klientrelationer.
Under hösten inleder landskapet en beredning med syfte att intensifiera integrationen av
primärvården, socialväsendet och den specialiserade sjukvården inom ramen för gällande
lagstiftning. Planen är att funktionerna ska
ingå i samma organisation 2020. Just nu bereds
social- och hälsovårdsreformen av mindre än
20 personer och nästan alla av dem arbetar med
beredningen på deltid.

Verkställandet av Österbottens vård- och landskapsreform omorganiserades i januari 2018.
Ett tillfälligt beredningsorgan ansvarar för verkställandet och har en politisk styrgrupp till sin
hjälp. Tjänsteinnehavarberedningen genomförs
i ett forum för kommun- och stadsdirektörer
samt i nätverket för kommunernas ledande
tjänsteinnehavare. Man har börjat att tillsätta
landskapets äldreråd, råd för personer med
funktionsnedsättning, ungdomsfullmäktige
och påverkansorgan för den språkliga minoriteten. Under förberedelserna av social- och
hälsovårdsreformen analyserar arbetsgrupperna
nuläget inom servicen och föreslår förbättringar. Beredningsgrupperna fortsatte sitt arbete
våren 2018 med nya sammansättningar.
Man har dragit upp konturerna för landskapets kommande koncernstruktur. Landskapsstrategin och förvaltningsstadgan är under
beredning, men arbetet med att upprätta landskapets delaktighetsprogram har ännu inte
påbörjats. Landskapets funktioner för att ordna
social- och hälsovård och serviceproduktion
har beretts som en helhet. Det finns ingen separat handbok för uppgiften att ordna social- och

Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften i Österbotten
Föredömligt:

Förbättringspotential:

En gemensam plan för ordnandet av
social- och hälsovårdstjänster är under
beredning.

Funktionerna som ordnar social- och
hälsovård och serviceproduktionen är inte
tydligt åtskilda i beredningen.

De goda utbildningsmöjligheterna
främjar tillgången till yrkeskunnig
personal.

I en del av kommunerna har ansvaret
för att producera socialservice skiljts
åt från produktionen av hälso- och
sjukvårdstjänster.

Arbetet med att förbereda
integrationen av primärvården,
socialvården och den specialiserade
sjukvården samt harmoniseringen av
informationssystemen har inletts enligt
gällande lagstiftning.

THL – Stöd för beslut 49/2018

Det råder brist på hälsocentralläkare och i
ökande grad även på sjukskötare.
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3. Landskapets övertagande av uppgiften
att ordna social- och hälsovård
Den viktigaste investeringen den närmaste
framtiden är H-huset, som beräknas kosta cirka
145 miljoner euro. Den nya byggnaden ska
uppföras på Vasa centralsjukhus område och
inrymma Vasa stads primärvård och socialvård,
specialiserad sjukvård och privata tjänster.
Även de psykiatriska funktionerna på Roparnäs
sjukhus flyttas i sin helhet till den nya byggnaden. Organisationen som bereder reformen
känner inte till några andra investeringsplaner
inom basservicen.

ÖVNING

vårdstjänsterna produceras genom samarbete
mellan kommunerna. Tre samarbetsområden
verkar genom ansvarskommunmodellen (Korsholm-Vörå, Jakobstadsregionen och Vasa-Laihela) och en genom samkommunmodellen
(K5). Kronoby kommun har ingått avtal om
sina social- och hälsovårdstjänster med Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, men enligt reformen kommer
ansvaret att flyttas över till landskapet Österbotten. Kommunerna i Jakobstadsregionen har
också ingått serviceavtal med Soite.
Landskapet är ganska tätt befolkat; tätortsgraden är den sjätte högsta i landet. Det finns
36 hälsostationer i området. Det har inte gjorts
några totala utkontrakteringar av social- och
hälsovårdstjänsterna i landskapet.
Den specialiserade sjukvårdens tjänster produceras av samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt. Administrativt består sjukvårdsdistriktet

Produktionsansvaret för socialservicen är
separerat från produktionen av hälso- och
sjukvårdstjänster

I Österbotten finns det sammanlagt åtta anordnare av social- och hälsovårdstjänster på basnivå. Ingen av kommunerna producerar all
service själv; fyra kommuner producerar socialservicen genom egen verksamhet, men primär-

FIGUR 5
Servicenätet för hälso- och sjukvård
och klassificeringen stad–landsbygd i
landskapet Österbotten (SYKE).
Tolkning: Kartan visar servicenätet för hälsooch sjukvård i landskapet. Kartan utnyttjar den
klassificering av stad–landsbygd som utvecklats av
Finlands miljöcentral och institutionen för geografi
vid Uleåborgs universitet. Landskapsgränserna har
bildats enligt regeringspropositionen 15/2017.
Vasa centralsjukhus bedriver verksamhet i Vasa och
Kristinestad. Malmska sjukhuset drivs av staden
Jakobstad. Det finns 36 hälsostationer i Österbotten.

Servicenätet inom hälsovården
Universitetssjukhus
Centralsjukhus eller övrigt sjukhus
Psykiatriska sjukhus
Hälsocentralssjukhus
Hälsostation
Institutionsvård och boendeservice
för äldre

Klassificering av stads- och
landsbygdsområden
Inre stadsområde
Yttre stadsområde
Kransområde kring staden
Lokala centra på landsbygden
Stadsnära landsbygd
Kärnlandsbygd
Glesbygd

THL – Stöd för beslut 49/2018
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att ordna social- och hälsovård

multiprofessionell undervisningshälsocentral
där medicine kandidater och studerande inom
vårdvetenskaper tillsammans utför praktikperioder på hälsocentraler. För den grundläggande
delen och specialiseringsdelen av den medicinska utbildningen har man ingått omfattande
utbildningsavtal med olika universitet. Delar
av specialiseringsutbildningen kan även avläggas på Jakobstads sjukhus, som har ett avtal
med Västerbottens läns landsting. Om tandläkar- och specialtandläkarutbildningen finns
det avtal med Åbo universitet. Tillgången till
socialvårdspersonal har säkerställts genom
avtal med Vasa stad, Karleby universitetscenter
Chydenius och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Ett nytt
samarbete om studier i socialt arbete är på gång
mellan Åbo Akademi och Åbo universitet.
Man har gjort preliminära beredningar av
förflyttningen av personal, men reformberedningen har inte inletts. Regionförvaltningsverket har i sin undersökning om hur klienternas
språkliga rättigheter uppfylls konstaterat att
det i Österbottens tvåspråkiga kommuner finns
stora brister i hur väl personalen behärskar de
båda inhemska språken. I området behövs även
kunskaper i andra språk än de inhemska språken och kännedom om olika kulturer.

av Vasa centralsjukhus, som bedriver verksamhet i Kristinestad och Vasa. Malmska sjukhuset
i Jakobstad producerar specialiserad sjukvård
på basnivå, främst öppenvårdstjänster, och krävande rehabilitering (figur 5). Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för tillgången
till tjänster på universitetssjukhusnivå.
Eskoos samkommun för socialtjänster ansvarar för att ordna specialomsorg för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Kårkulla
samkommun producerar motsvarande service i
första hand för svenskspråkiga invånare.
Beredningsgrupperna har lagt fram preliminära förslag om det framtida servicenätet.

Goda utbildningsmöjligheter tryggar
tillgången till personal

Landskapsreformen berör cirka 8 500 anställda
i Österbotten, varav cirka 8 000 personer är
anställda inom social- och hälsovården som
förflyttas från den kommunala sektorn. Enligt
yrkesbarometern råder det i Österbotten brist
på allmänläkare, specialister, tandläkare, avdelningsskötare, audionomer och talterapeuter,
psykologer, specialister inom socialt arbete,
sjukskötare och hälsovårdare, munhygienister,
fysioterapeuter, hemvårdare och andra arbetstagare inom hälso- och sjukvården.
Enligt Läkarförbundets utredning fanns
det 134,5 befattningar för hälsocentralläkare
i Österbotten i oktober 2017. Av dessa sköttes
79 procent av tjänsteläkare eller vikarier; andelen motsvarade medelnivån i landet. Fyra procent var utkontrakterade eller ordnade genom
köpta tjänster, vilket var den lägsta andelen i
landet. Även om läkarbristen har avtagit något
sedan 2016 var 13 procent av befattningarna
inte tillsatta över huvud taget; andelen var den
tredje största i landet. Fyra procent av befattningarna var otillsatta eftersom det inte fanns
behov av att fylla dem.
För landskapets del har tillgången till sjukskötare, psykologer och terapeuter försämrats.
Typiskt för området är att personalen flyttar till
arbetsmarknaderna i Sverige och Norge.
För att säkerställa personaltillgången har
landskapet inlett samarbeten över landskapsgränserna med universitet och läroanstalter. I
Vasa finns en undervisningstandklinik och en
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Steg mot ett gemensamt klient- och
patientdatasystem har tagits

Österbottens klient- och patientdatasystem är
vid en nationell jämförelse mycket splittrat och
oenhetligt: nio olika klient- och patientdatasystem används inom produktionen av social- och
hälsovårdstjänster. Man har dock kommit framåt
i arbetet med att göra systemen mer enhetliga;
landskapet har beslutat att delta i KL-Kuntahankinnats och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts konkurrensutsättning av klient- och
patientdatasystemet. Just nu ligger fokus i
beredningen på den grundläggande informationstekniken. ICT-funktionerna planeras tillsammans med övriga landskap i samarbetsområdet. Landskapet har tillsatt en arbetsgrupp för
digitaliseringen av social- och hälsovården, som
kartlägger behovet av digitala tjänster. Österbotten deltar dessutom i pilotprojektet Digituki,
som finansieras av finansministeriet.
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Enligt prognosen kommer den statliga
finansieringen att minska

Mer pengar än i genomsnitt används på den
specialiserade sjukvården

Enligt finansieringskalkylerna som baserats på
enkäten om kommunernas budgetar uppskattas den kalkylerade utgångsnivån för socialoch hälsovårdskostnaderna i Österbotten till
570,2 miljoner euro år 2019. Enligt finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets
(28.5.2018) beräkningar borde finansieringen av
social- och hälsovårdstjänster (inklusive främjande av hälsa och välfärd) uppgå till 559,9 miljoner euro vid övergångsperiodens slut år 2025.
Den statliga finansieringen för att ordna socialoch hälsovårdstjänster i Österbotten skulle
således minska med 1,8 procent. Minskningen
motsvarar 58 euro per invånare. Österbottens
finansiering minskar på grund av sjukligheten, som är lägre än i genomsnitt, och ökar på
grund av befolkningens åldersstruktur, andelen
invånare som talar ett främmande språk, tvåspråkigheten och andelen invånare som bor i
skärgården.

2

ÖVNING

Nettodriftskostnaderna2 för social- och hälsovård i Österbotten uppgick till sammanlagt
595,4 miljoner euro 2016 (3 369 euro/invånare).
Kostnaderna per invånare var 3,4 procent högre
än i landet i genomsnitt (figur 6). Den specialiserade sjukvården stod proportionellt sett för
den största andelen av social- och hälsovårdens
nettodriftskostnader i Österbotten och denna
andel var också något större än motsvarande
genomsnitt i Finland (38,1 %, hela landet 36,8
%). Äldreomsorgen stod för den näst största
andelen av social- och hälsovårdens utgifter
(14,9 %, hela landet 13,5 %). Även hemvårdens
andel av nettodriftskostnaderna var bland de
största i landet (6,6 %, hela landet 5,3 %). Nettodriftskostnaderna för primärvårdens öppenvård var också större i Österbotten än i hela
landet (12,1 %, hela landet 11,0 %) och primärvårdens slutenvård utgjorde landets fjärde
största andel av nettodriftskostnaderna (6,2 %,

Följande uppgiftsklasser har slagits samman till den gemensamma kategorin Tjänster för äldre: slutenvård för äldre, boendeservice
för äldre med heldygnsomsorg och övriga tjänster för äldre. Tjänsterna för barn, unga och familjer består av uppgiftsklasserna
sluten- och familjevård inom barnskyddet, öppenvårdstjänster inom barnskyddet och övriga öppenvårdstjänster för barn och
familjer. Servicen för personer med funktionsnedsättning består av följande uppgiftsklasser: slutenvård för personer med
funktionsnedsättning, boendeservice för personer med funktionsnedsättning med heldygnsomsorg och annan service för personer
med funktionsnedsättning. I övrig social- och hälsovård ingår uppgiftsklasserna verksamhet i sysselsättningssyfte, miljö- och
hälsoskydd och övrig social- och hälsovård. Läs mer i Kommunekonomi – övriga ekonomiuppgifter.

Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader i Österbotten
Föredömligt:

Förbättringspotential:

Kostnaderna för receptbelagda
läkemedel och sjukvårdsresor som
ersätts av sjukförsäkringen är låga.

Prognosen om den minskade statliga
finansieringen tyder på att den nuvarande
finansieringen är väl tilltagen i förhållande
till befolkningens servicebehov och
områdets särdrag.

Ökningen av de reella kostnaderna för
social- och hälsovård var något lägre än
den genomsnittliga ökningen i landet.

Kostnaderna för barn- och familjetjänster
är låga om man tar hänsyn till områdets
befolkningsstruktur.
Pengarna som används för att finansiera
servicen överstiger befolkningens
servicebehov med sju procent.

THL – Stöd för beslut 49/2018
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hela landet 5,1 %). Däremot stod tjänsterna
för barn, unga och familjer för landets minsta
andel av nettodriftskostnaderna (3,8 %, hela
landet 6,6 %). Kostnadsandelen för service för
personer med funktionsnedsättning var lägre
än genomsnittet i landet (9,1 %, hela landet
9,7 %). De övriga kostnaderna för social- och
hälsovård utgjorde också en mindre andel av
nettodriftskostnaderna än i landet i genomsnitt
(5,6 %, hela landet 8,4 %).

i området var något mindre än det genomsnittliga och därför var de behovsstandardiserade
utgifterna landets näst högsta, sju procent högre
än medelnivån i landet (figur 7). I beräkningen
av de behovsstandardiserade utgifterna beaktas inte skillnader mellan områdena vad gäller
tillgången till privata tjänster eller företagshälsovårdstjänster. Enligt landskapet grundas den
nuvarande kostnadsnivån åtminstone delvis
på ett medvetet beslut om att tillhandahålla
befolkningen komplett hälso- och sjukvård.

Höga kostnader sett till befolkningens
behov

Ersättningarna som FPA betalar från sjukför
säkringen underskrider medelnivån i landet

År 2016 var social- och hälsovårdens nettoutgifter3 i genomsnitt 3 060 euro per invånare i hela
landet. I Österbotten var motsvarande siffra
3 199 euro per invånare, dvs. fem procent mer
än genomsnittet för hela landet. Servicebehovet

3
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Österbotten hade landets nästa lägsta totalkostnader för receptbelagda läkemedel som ersätts
av sjukförsäkringen (321 euro/invånare), nio
procent lägre än i landet i genomsnitt år 2017

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

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

-2,3 %

-31,5 %

-41,3 %
+29,4 %

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

+7,3 %

-3,0 %

+3,4 %

Social- och hälsovårdens nettodriftskostnader i Österbotten är
3,4 procent större än i landet i genomsnitt. Tjänsterna för barn,
unga och familjer stod för landets minsta andel av kostnaderna.

Skillnad mot
hela landet

+14,3 %

+7,7 %
+24,8 %

Specialiserad sjukvård
Öppen primärvård
Vård på vårdavdelning
inom primärvården
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+13,6 %

Hemvård
Tjänster för barn,
ungdomar och familjer

Munhälsovård

Specialtjänster inom
missbrukarvården

Äldreomsorg

Övrig social- och hälsovård

Tjänster för personer med
funktionsnedsättning

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

ÖVNING

Södra Karelen
Mellersta Finland
Norra Österbotten
Södra Österbotten
Päĳänne Tavastland

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

Norra Karelen
Egentliga Tavastland
Kymmenedalen
Nyland

Österbotten hade landets nästa högsta behovsstandardiserade
utgifter för social- och hälsovård.

Norra Savolax
Södra Savolax
Birkaland
Satakunta
Kajanaland
Egentliga Finland
Mellersta-Österbotten

Österbotten
Lappland
0

95

– – Maan
Landets
medelvärde
keskiarvo

FIGUR 8
Kostnader för receptläkemedel som ersätts av
sjukförsäkringen, euro/invånare, 2017.

100
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115

Behovsstandardiserade
Tarvevakioidut
sote-menotutgifterna

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

Södra Savolax
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Kajanaland

Norra Karelen

124,4

Norra Österbotten

Päĳänne-Tavastland

Mellersta Österbotten
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Österbotten
Södra Österbotten

Södra Österbotten
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Lappland
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Norra Savolax
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Egentliga Finland
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71,9

53,3

Norra Österbotten
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Österbotten
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53,8 44,7
33,4

87
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Nyland

500

kostnader i euro
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Österbotten har landets näst lägsta totalkostnader per invånare
för receptbelagda läkemedel som ersätts av sjukförsäkringen.
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Birkaland
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100–110 €

110–120 €

>120 €

Totalkostnaderna per invånare för sjukvårdsresor som ersätts av
sjukförsäkringen var de femte lägsta i landet.
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(figur 8). Totalkostnaderna för sjukvårdsresor
som ersätts av sjukförsäkringen (53 euro/invånare) var 10 procent lägre än i landet i genomsnitt (figur 9).

tas de reella kostnaderna för social- och hälsovården i Österbotten uppgå till i genomsnitt
1,08 procent per år mellan 2016 och 2030. Prognosen för den totala ökningen av reella kostnader fram till 2030 är 17,6 procent. Invånarantalet i landskapet förutspås öka med 5,3 procent
mellan 2016 och 2030. Den äldre befolkningen,
dvs. personer som fyllt 65 år, förväntas öka med
18,7 procent fram till 2030 i Österbotten (hela
landet 28,3 %). Ökningen av de reella kostnaderna för social- och hälsovård blir dock något
lägre än den genomsnittliga ökningen i landet
(figur 10).

Kostnadsutvecklingen för social- och
hälsovårdstjänster under kontroll 2016–2030

Enligt THL:s prognoser4 förutspås de reella kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster öka
med 20 procent i hela landet fram till år 2030.
Under samma period förväntas invånarantalet
öka med 4,7 procent. Den årliga ökningen av
kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster
är störst i landskapen där befolkningstillväxten
är högre än i landet i genomsnitt. Baserat på
förändringarna i befolkningsstrukturen förvän-

4
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Prognoserna baseras på SOME-modellen, som är regionaliserad enligt landskapsindelningen i RP 15/2017. I modellen granskas
utgifterna enligt statistiken för hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2015 (Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2015)
per åldersgrupp för specialiserad sjukvård, slutenvård inom primärvården, öppenvård inom primärvården (exkl. företags-, studerandeoch mun- och tandvård), slutenvård för äldre och personer med funktionsnedsättning samt boendeservice med heldygnsomsorg för
äldre och personer med funktionsnedsättning. År 2015 uppgick ovannämnda utgifter i hela landet till 12,5 miljarder euro.

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

mn €

300

Specialiserad sjukvård och slutenvård *
+13,9 %

250

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

200

I Österbotten förutspås de reella kostnaderna för
social- och hälsovårdstjänster öka mindre än i landet i
genomsnitt fram till år 2030. Kostnaderna för tjänster för
äldre och personer med funktionsnedsättning förväntas
öka mest.
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till landets
medeltal
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5.1 Främjande av välfärd
och hälsa

och funktionsförmåga som betydligt bättre än
genomsnittet; 19 procent (hela landet 24 %) tror
sig inte orka arbeta fram till ålderspensionen. I
förhållande till områdets invånarantal är antalet patienter som fått sjukhusvård på grund av
skador eller förgiftningar det tredje minsta i landet. Andelen berusade bland dem som omkommit i olyckor var landets näst lägsta.
Levnadsvanorna som påverkar hälsan skiljer
sig tydligt åt mellan vuxna och unga (figur 11).
Andelen av den vuxna befolkningen som röker
dagligen är den minsta i landet (9,4 %). Även
bland lågutbildade vuxna är rökning mycket
mer sällsynt än i övriga landet. Andelen som
röker under graviditeten (12,3 %) är bland de
lägsta i landet. Andelen som röker dagligen
bland de studerande på yrkesläroanstalter är
den näst minsta i landet.

Främjandet av hälsa och välfärd är i det
inledande skedet

Landskapets beredning av uppgiften att främja
hälsa och välfärd framskrider i genomsnittlig
takt. Man har tillsatt en särskild grupp för planeringen av den hälso- och välfärdsfärdsfrämjande verksamheten, men ingen koordinator för
främjandet av hälsa och välfärd. De flesta av
kommunerna i området har inte heller utsett
några ansvariga personer. Kommunerna och
social- och hälsovårdsorganisationerna är på
väg att inleda ett samarbete. Landskapet har
inte fattat beslut om att verksamheten för att
främja hälsa och välfärd ska placeras i landskapets centralförvaltning. Man har ännu inte
fastställt gränssnitten mellan landskapet och
kommunerna eller ansvaren för områdets uppgifter att främja hälsa och välfärd. Det har inte
heller upprättats någon välfärdsberättelse som
omfattar hela landskapet.

Levnadsvanorna bättre hos de
vuxna än de unga

Cirka 30 procent av den vuxna befolkningen i Österbotten upplever sin
hälsa som medelmåttig eller sämre
(hela landet 33 %). Den upplevda
hälsa bland unga är däremot sämre än
hos genomsnittet i landet. Personerna
i arbetsför ålder bedömde sin arbets-

ÖVNING

Det är vanligt med berusningsdrickande
bland unga.

I Österbotten har man lyckats sämre än genomsnittet att minska de ungas användning av alkohol och droger. Berusningsdrickandet har minskat mindre än i landet i genomsnitt;
andelen elever i årskurs 7–9 som blir
ordentligt berusad minst en gång i
månaden är den högsta i landet. Till
skillnad från övriga landet har andelen elever i årskurs 7–9 som testat
upplever att de
droger ökat: trots det är andelen en
orkar arbeta fram
till pensionen.
av de lägre i Finland. Skillnaden
mellan de studerande på gymnasiet

80,7 %

Främjandet av hälsa och välfärd i Österbotten
Föredömligt:

Förbättringspotential:

Den vuxna befolkningen bedömer sin
hälsa samt arbets- och funktionsförmåga
som bättre än genomsnittet.

Beredningen av uppgiften att främja hälsa
och välfärd är i det inledande skedet.
Berusningsdrickande och brist på motion
bland unga är vanligare än i övriga landet.

Antalet skador och förgiftningar som
kräver sjukhusvård är få.

Andelen unga som upplevt våld är stor;
dessutom upplever de unga svårigheter
att samtala med sina föräldrar.

Unga äter skolmat mer regelbundet än
genomsnittet.
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och yrkesläroanstalter är den minsta i landet.
Andelen vuxna som överskrider riskgränserna
för alkoholkonsumtion (24,3 %) är däremot
under medelnivån för landet.
Andelen överviktiga unga är mindre än i landet i genomsnitt och de unga äter skolmat regelbundet betydligt oftare än genomsnittet. Andelen unga som motionerar regelbundet är däremot
den minsta; cirka 30 procent av eleverna i årskurs 7–9 motionerar så att de blir andfådda
högst en timme i veckan på fritiden. Andelen
vuxna som inte motionerar på fritiden är å andra
sidan den näst minsta i landet. Andelen vuxna
med fetma är det fjärde minsta i Finland.

ÖVNING

hjälpa personer med psykiska problem och
missbruksproblem att sluta röka.
Landskapet har konstaterat att tjänsterna för
äldre som främjar hälsa och välfärd inte har
koordinerats tillräckligt och inte kopplats till
servicehandledningen.

5.2 Specialiserad sjukvård
Det beräknade antalet vårdplatser inom den
specialiserade somatiska sjukvården i Österbotten var det fjärde största i landet, medan motsvarande antal vårdplatser inom primärvården
låg på medelnivån. Den sammanlagda vårdavdelningskapaciteten är 12 procent större än
medelvärdet i landet och tyngdpunkten ligger
något mer på specialiserad sjukvård än i landet
i genomsnitt (50 %, hela landet 48 %).

Upplevelsen av våld bland unga vanligare än
i genomsnitt

Andelen unga i årskurs 7–9 som upplevt fysiskt
våld av föräldrarna är den högsta i landet,
8,4 procent. Även andelen unga som upplevt
psykiskt våld av föräldrarna och sexuellt våld
är större än den genomsnittliga andelen i landet. Dessutom är andelen barn och unga som
upplevt samtalssvårigheter med föräldrarna en
av landets största.
Landskapet deltar i projektet MITU, som
är regeringens spetsprojekt och syftar till att

Tyngdpunkten inom slutenvården ligger på
specialiserad sjukvård

Antalet patienter och vårdperioder inom den
specialiserade somatiska sjukvårdens slutenvård är i förhållande till invånarantalet fler än
medelantalet i landet. Vårdperiodernas genomsnittliga längd är dock den näst kortaste i landet (2,9 dagar). Antalet patienter inom primär-

FIGUR 11
Levnadsvanor förknippade med ungdomars och vuxnas välmående.
Tolkning: Ju närmare punkterna ligger figurens
orangefärgade yttre ram, desto mer utmanande
är läget i landskapet. Punktens placering i figuren
bestäms i förhållande till levnadsvanorna i de övriga
landskapen.
Brist på motion och berusningsdrickande är
vanligare bland unga i årskurs 7–9 i
Österbotten än på andra håll i landet.
De vuxnas levnadsvanor är betydligt bättre.

VUXNA
Fetma

Övervikt

Daglig
rökning

Daglig
rökning

Överkonsumtion
av alkohol

Berusningsdrickande

Brist på motion
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vårdens slutenvård är däremot det tredje
minsta i Finland och antalet vårddagar
motsvarar genomsnittet. Den genomsnittliga vårdtiden på en vårdavdelning inom
primärvården är den längsta i landet (16,9
dagar).

ÖVNING

Den specialiserade sjukvården i
Österbotten
Föredömligt:
Vårdtiderna på vårdavdelningarna för
specialiserad somatisk sjukvård är korta.
Jouren används i liten omfattning.

Icke-brådskande remisser behandlas
snabbt, men väntetiden för vård är
märkbart längre än i genomsnitt

Icke-brådskande remisser behandlas
snabbt.

Antalet remisser till specialiserad sjukvård
per invånare ligger på medelnivån i landet. Andelen avslutade vårdperioder där
patienten kommer på remiss från hälsocentralen är den näst högsta i landet (50,9 %).
Antalet klienter som under ett år fått över
10 remisser till specialiserad sjukvård är
det näst största i Finland. I slutet av 2017
var andelen patienter som väntat på ickebrådskande vård i mer än ett halvår i förhållande till invånarantalet i området något
under landets medelnivå. Den genom-

Förbättringspotential:
Slutenvården inom den specialiserade
somatiska sjukvården används i stor
omfattning.
Vårdtiderna på primärvårdens
vårdavdelningar är långa.
Den genomsnittliga väntetiden på ickebrådskande vård är landets näst längsta.
Det skrivs många remisser åt samma
klienter.

FIGUR 12
Besök hos den specialiserade sjukvårdens jour/1 000 invånare och jourbesök av
personer som fyllt 75 år/1 000 i samma ålder, 2016.
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Antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården i Österbotten är i förhållande till områdets invånarantal det tredje lägsta i
landet. Antalet jourbesök bland personer som fyllt 75 år är i förhållande till befolkningen i samma ålder det femte lägsta i landet.
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Jouren inom den specialiserade sjukvården
används lite

snittliga väntetiden för icke-brådskande vård
var dock den näst kortaste i landet (47 dygn,
hela landet 29–48 dygn). Av den specialiserade sjukvårdens icke-brådskande remisser tog
man ställning till 0,2 procent (hela landet 0,9
%) över tre veckor efter det att remissen skickades, vilket är den näst lägsta andelen i hela
landet. Jämfört med hela landet var invånarna
i Österbotten de som fick näst mest specialiserad sjukvård från ett annat område än det egna
landskapet.

Antalet jourbesök inom den specialiserade
sjukvården i förhållande till invånarantalet i
Österbotten är det tredje lägsta i landet (figur
12). Andelen vårdperioder som börjat som jourfall är landets tredje minsta, precis som andelen
avslutade vårdperioder där patienten kommit
utan remiss. Andelen planerade vårdperioder
som inleddes med tidsbokning ligger däremot
på medelnivån för landet.
I förhållande till antalet invånare i
området är öppenvårdsbesöken inom den
specialiserade somatiska sjukvården lika
FIGUR 13
många som i landet i genomsnitt. Antalet
Behovsstandardiserade kostnader för och
öppenvårdsbesök per invånare inom specibehovsstandardiserad användning av den
aliteterna geriatrik, neurokirurgi och ögonsomatiska specialiserade sjukvården, index
sjukdomar var det lägsta i landet, medan
(hela landet 100).
antalet besök på avdelningarna för cancersjukdomar och strålbehandling var det
Södra Karelen
näst högsta i Finland. Vasa centralsjukhus
Södra Österbotten
producerar strålbehandling åt befolkningen
Södra Savolax
Kajanaland
i Vasa, Södra Österbottens och Mellersta
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der och antalet patienter under vårdKymmenedalen
Lappland
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Österbotten
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Den specialiserade sjukvården används
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Den specialiserade sjukvårdens nettodriftskostnader per invånare i Österbotten (1 285 euro) överskred genomsnittsnivån i landet med 7,3 procent år 2016.
Nettodriftskostnaderna för primärvårdens
slutenvård (208 euro/invånare) överskred
medelnivån med 25 procent och var landets fjärde högsta. Behovet av specialiserad somatisk sjukvård i området är tre
procent mindre än i landet i genomsnitt.
De behovsstandardiserade kostnaderna

Tolkning: Figuren anger hur användningen av och kostnaderna
för den somatiska specialiserade sjukvården förhåller sig
till servicebehovet i landskapet. Behovskoeffcienten baserar
sig på uppgifter om befolkningens ålder- och könsstruktur,
sjukfrekvens och socioekonomiska ställning i området.
Ett positivt procentvärde för produktivitet i figuren betyder att
produktiviteten hos servicen i landskapet är högre än landets
medeltal.
De behovsstandardiserade kostnaderna per invånare för
specialiserad somatisk sjukvård är två procent högre än i landet i
genomsnitt. Befolkningens behovsstandardiserade användning
av specialiserad somatisk sjukvård är två procent högre än i
landet i genomsnitt.
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per invånare var två procent högre än i lankomma genom att dimensionera serviceprodukdet i genomsnitt. Då produktiviteten ligger på
tionsvolymen till samma nivå som övriga cengenomsnittsnivån för landet, berodde närmare
tralsjukhus, öka verksamhetens produktivitet
två procent av de behovsstandardiserade kostoch organisera stödtjänsterna kostnadseffektivt.
naderna på att tjänsterna användes i större
utsträckning än i övriga landet (figur 13). Den
specialiserade somatiska sjukvårdens användMånga besök på sjukskötarmottagningarna
ningsindex låg något under medelÅr 2017 uppgick antalet besök hos
nivån i landet. Produktiviteten har
den öppna sjukvården till 2,2 per
enligt landskapets egna upplysningar
invånare i Österbotten, vilket är 22
förbättrats de senaste åren genom
procent mer än i landet i genomsnitt
omfattande besparingsåtgärder.
(medelvärdet för antalet besök justeVasa centralsjukhus har satt upp
av besöksorsakerna
rat med behovskoefficienten5). Antasom mål att minska den specialiseregistrerade inom
let läkarbesök var tre procent lägre
rade sjukvårdens nettodriftskostnader
primärvården.
och andra än läkarbesök nästan dubmed 11 procent. Detta ska man åstad-

5.3 Primärvård

46 %

5

Behovskoefficienten har beräknats med de viktade koefficienterna för primärvårdens behovsfaktorer. Se Vaalavuo, Häkkinen &
Fredriksson 2013.

FIGUR 14
Avvikelse (%) hos besöksmängderna
inom den öppna vården korrigerade med
behovskoefficienten för primärvården från
medeltalet för hela landet, 2017.

Primärvården i Österbotten
Föredömligt:
Deltagaraktiviteten i den allmänna
screeningen av livmoderhalscancer och
bröstcancer är god.

Södra Österbotten
Norra Savolax
Mellersta Finland

Många besök på sjukskötarmottagningar i förhållande till befolkningens
servicebehov.

Norra Österbotten
Birkaland
Mellersta Österbotten
Nyland

Förbättringspotential:

Österbotten

Registreringen av orsakerna till besök
på läkarmottagningar inom den öppna
sjukvården är bristfällig.

Egentliga Tavastland

Det finns stora brister i uppfyllelsen av
vårdgarantin.

Södra Karelen

Influensavaccinationstäckningen hos
personer som fyllt 65 år är den lägsta i
landet.

Kajanaland

Egentliga Finland
Satakunta
Lappland
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Päijänne-Tavastland
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Tolkning: Av figuren framgår i vilka landskap det förekommer
flera eller färre besök på olika yrkesgruppers mottagningar
inom primärvården, i förhållande till det beräknade behovet,
än landets medeltal. Behovskoefficienten har beräknats med
användning av de viktade koefficienterna för primärvårdens
behovsfaktorer (se Källor).
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I Österbotten var andelen läkarbesök inom den öppna
sjukvården tre procent mindre än befolkningens servicebehov
och andelen andra besök än läkarbesök var 45 procent större än
behovet.
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belt så många (45 %) än det ovan nämnda kalkylerade antalet besök (figur 14). Det absoluta
antalet besök hos sjukskötare inom öppenvården var mer än dubbelt så många (2,1) än antalet läkarbesök och de utgjorde det näst högsta
antalet i landet. Täckningsgraden för tjänster på
läkarmottagningarna inom den öppna sjukvården var något mindre än genomsnittet (38 %,
hela landet 40 %).
Det finns stora brister i registreringen: över
hälften (54 %) av läkarbesöken har statistikförts
utan information om diagnos eller besöksorsak,
vilket är det näst sämsta resultatet i landet.
Enligt en enkätundersökning var invånarna
i landskapet mer missnöjda än genomsnittet
med läkartjänsternas tillräcklighet. Upplevelserna om tillgången till sjukskötartjänster motsvarade däremot genomsnittet i landet. I denna
fråga gjordes det ingen skillnad på offentlig och
privat service.

scancer och bröstcancer var mer aktivt än den
genomsnittliga nivån. Trots det låg femårsöverlevnaden för personer som insjuknat i dessa
cancerformer på medelnivån för landet.
År 2016 uppgick nettodriftskostnaderna för
primärvårdens öppenvård (exklusive mun- och
tandvård) till 408 euro per invånare, vilket är
14 procent mer än genomsnittskostnaderna i
landet.
Enligt landskapets egna uppgifter har man
på grund av bristande resurser bara kunnat producera mottagningstjänster inom den öppna
sjukvården åt en del av invånarna, och därför
varierar täckningsgraden för tjänsterna i området. Elektroniska egenvårdstjänster har ännu
inte tagits i bruk.

5.4 Mun- och tandvård
Eleverna i årskurs 4 och 5 och årskurs 8 och 9
borstar tänderna mer sällan än genomsnittet.
Även bland de studerande på gymnasiet och
yrkesläroanstalterna är det vanligare att man
borstar tänderna mer sällan än de rekommenderade två gångerna per dag. Enligt resultaten
från en enkätundersökning var andelen män
som borstade tänderna minst två gånger per dag
också mindre än genomsnittet.
DMF-indexet, som anger antalet kariesangripna, lagade eller avlägsnade tänder, är högt
bland 12-åringar och antalet barn med friska
tänder motsvarar ungefär hälften av denna
åldersgrupp. Baserat på uppgifterna i AvoHilmo
har mer än hälften av alla klienter inom munoch tandvården inget behov av behandling av
karies eller tandköttssjukdomar.

I icke-brådskande situationer kommer bara
var tredje klient till läkaren inom en vecka

Tillgången till icke-brådskande vård på en
läkarmottagning inom den öppna sjukvården
förverkligas dåligt inom den lagstadgade tidsfristen. I oktober 2017 hade Österbotten flest
klienter som väntat i över tre månader på att
få icke-brådskande vård på en läkarmottagning inom den öppna sjukvården. Deras andel
uppgick till 11,9 procent av besöken (hela landet 2,3 %). Var tredje klient (33 %) hade fått
komma till en läkarmottagning inom en vecka
från det att klienten tagit kontakt, vilket är landets lägsta andel.
Befolkningen i Österbotten hade landets
näst sämsta kännedom om möjligheten att välja
hälsostation. Ungefär var femte invånare trodde
att de visste hur de skulle gå tillväga i praktiken
för att byta hälsostation; andelen var den näst
minsta i Finland. Friheten att välja utnyttjades
dessutom betydligt mer sällan än i genomsnitt.

Privata tandläkartjänster används mycket

Antalet besök till mun- och tandvårdstjänsterna
på hälsocentralerna ligger nära medelvärdet för
landet. Antalet klienter är däremot det fjärde
minsta i landet (figur 15); antalet klienter som
fyllt 18 år är det näst lägsta i landet. I Österbotten gjorde en anmärkningsvärd andel av
klienterna över fem tandkliniksbesök på ett år.
Andelen personer som fått ersättning för privattandläkares tjänster var den högsta i landet
(21,4 %, hela landet 17 %).

De äldre dåligt vaccinerade mot influensa

Influensavaccinationstäckningen hos personer som fyllt 65 år är den lägsta i landet (32,4
%) och utgör nästan bara en tredjedel av den
genomsnittliga täckningen i landet. Deltagandet
i den allmänna screeningarna av livmoderhal-
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5.5 Tjänster för barn, ungdomar
och familjer

Andelen patienter som mer än tre veckor
efter att de tagit kontakt fått icke-brådskande
tandläkarvård vid ett mottagningsbesök inom
primärvården var i oktober 2017 lika många
som i landet i genomsnitt (45,8 %, hela landet
45,7 %). Enligt en enkätundersökning är upplevelsen av tandläkartjänsternas tillräcklighet
densamma hos invånarna i landskapet som i
landet i genomsnitt. Regionförvaltningsverket
i Västra och Inre Finland har dock observerat
problem med tillgången till mun- och tandvård. Enligt landskapet beror situationen på
tandläkarbristen i området. Dessutom har vissa
av kommunerna dragit in på de förebyggande
tjänsterna på grund av bristande resurser.
Mun- och tandvårdens nettodriftskostnader (84 euro/invånare) överskred medelnivån
i landet med åtta procent år 2016. Kostnaderna
för privat tandvård som ersattes av sjukförsäkringen (69 euro/invånare) var sju procent högre
än genomsnittet.

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

ÖVNING

Mödra- och barnrådgivningarnas dimensionering av hälsovårdare var något bättre än medelnivån i hela landet; även antalet läkare motsvarade rekommendationerna ganska bra. I ljuset
av verksamhetsplanerna finns det brister i hur
barnrådgivningens tjänster ordnas; färre hälsocentraler i området hade inkluderat de lagstadgade hälsoundersökningarna i sina verksamhetsplaner än i landet i genomsnitt.

Kvalitet på hälsoundersökningarna upplevs
som bristfällig

Resurserna inom skolhälsovården i området är
ganska bra och resurserna inom studerandehälsovården ligger nära genomsnittet för landet.
Psykologresurserna i gymnasiet är däremot
sämre än genomsnittet. Områdets kuratorsresurser är däremot de näst bästa i landet.
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Mellersta Österbotten
Kajanaland
Egentliga Tavastland

Mellersta Finland
Norra Savolax
Södra Savolax

Föredömligt:
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Förbättringspotential:
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I Österbotten är antalet klienter hos mun- och tandvården på
hälsocentralerna i förhållande till invånarantalet det fjärde
lägsta i landet. Andelen som fått ersättning för privattandläkares
tjänster är den största i landet.
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landskap. Antalet familjer som omfattades av
hemservice och barnavårdsservice samt familjearbetet var betydligt färre än i övriga landet.
Antalet klienter inom uppfostrings- och familjerådgivningen är det näst lägsta i landet, vilket
enligt landskapet beror på ett otillräckligt serviceutbud.
I Österbotten gjordes det färre barnskyddsanmälningar än i genomsnitt. Under granskningsperioden 1.10.2017–31.3.2018 genomfördes processen för bedömning av servicebehovet
inom barnskyddet inte inom den lagstadgade
tidsfristen. Österbotten var fjärde sämst på att
förverkliga både det att handläggningen påbörjas inom sju vardagar (96,5 %, hela landet 97,7
%) och att bedömningen är färdig inom tre
månader från det att ärendet inleds (87,4 %,
hela landet 93,1 %).
Det sammanlagda antalet klienter inom
barnskyddet var jämförelsevis litet och andelen
klienter inom öppenvården var landets lägsta.

Upplevelsen av kvaliteten på den senaste
hälsoundersökningen bland eleverna inom den
grundläggande utbildningen och eleverna på
andra stadiet är den sämsta i landet.
Vaccinationstäckningen för mässling, röda
hund och påssjuka (MPR) i Österbotten är en
av landets sämsta. Vaccinationstäckningen för
humant papillomvirus (HPV) som förebygger
livmoderhalscancer är den sämsta i Finland;
45 procent av flickorna i åldern 11–15 år är
skyddade mot viruset (hela landet 62 %). Antalet aborter hos personer under 25 år var det
tredje lägsta i landet.

Service enligt socialvårdslagen och
barnskyddslagen produceras i mindre
omfattning än i genomsnitt

Det sammanlagda antalet klienter som använt
service i enlighet med socialvårdslagen är klart
färre än i landet i genomsnitt. Barnfamiljernas
behov av socialtjänster är också lägre än i andra

FIGUR16
Nettodriftskostnader för öppna tjänster
inom socialvården och för barnskydd, euro/
invånare, 2016.
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Österbottens nettodriftskostnader per invånare för
socialvårdens öppenvård och för barnskyddet är de lägsta i
landet. Tyngdpunkten ligger på korrigerande tjänster.
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jer (38,5 euro/invånare) var 17 procent lägre än
landets genomsnittliga kostnader (figur 16).
Landskapet menar att servicen inte alltid
uppfyller familjernas behov omgående. Dessutom är servicen mycket splittrad både för klienterna och för dem som arbetar inom socialoch hälsovården. Vakanserna för skolpsykologer
har utökats i kommunerna i området.

Tjänsterna inom öppenvården koncentrerades
till barnskyddets hemservice och barnavårdsservice. Andelen familjer som omfattades av
intensifierat familjearbete låg något under medelnivån i landet och andelen nya klienter inom
barnskyddets öppenvård var den tredje lägsta i
Finland.

Vid placeringar utom hemmet låg
tyngdpunkten på barnskyddsenheterna

Utvecklingsarbetet i enlighet med
LAPE-programmet pågår aktivt

Antalet barn som placerades brådskande utom
hemmet är det näst minsta i landet. Andelen
barn som omfattas av vård utom hemmet är en
av de lägsta bland landskapen, medan andelen
institutionsplacerade är en av de högsta. Enligt
en tillsynsrapport från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland råder det brist på
socialarbetare i området och antalet klienter
inom barnskyddet är alldeles för många sett
till resurserna. Vidare har man i tillsynen uppmärksammat barnskyddspersonalens utbildningsstruktur, som är kraftigt inriktad på hälsooch sjukvård. Enligt landskapet gäller detta
privata serviceproducenter.

Alla kommuner har tillsatt arbetsgrupper för
utvecklingen av barn- och familjetjänster (LAPE).
Familjecentralsgruppen har upprättat stödmodeller för separationer och våld. Utvecklingen av
familjecentralerna har letts av kommunerna och
det har ännu inte bildats något familjecentralsnätverk som omfattar hela landskapet. Genom
digitala försök strävar man efter att förbättra kontakten mellan familjen och familjens ansvariga
socialarbetare. I utvecklingen av tjänster på specialiserad nivå och krävande nivå utformas det
intensifierade familjearbetet inom barnskyddet.
Kvalitetskriterierna för slutenvård inom vård
utom hemmet fastställs tillsammans med de
olika serviceproducenterna och man tar hänsyn
till delaktigheten hos de unga som omfattas av
vård utom hemmet och deras föräldrar. I landskapet pågår ett pilotprojekt med en systemisk
verksamhetsmodell för barnskyddet. Bildningsoch social- och hälsovårdsledningen har som
mål att tillsätta en gemensam LAPE-ledningsgrupp under 2019. För att utveckla det multiprofessionella samarbetet har man inlett processer
inom skolan och barnskyddet. Via kommunernas LAPE-arbetsgrupper har barnkonsekvensanalyser främjats inom beslutsfattandet.

Specialiserad somatisk sjukvård används i
stor utsträckning

Användningen av specialiserad somatisk sjukvård överskrider medelvärdet för landet både
inom öppenvården och slutenvården. Antalet
öppenvårdsbesök inom barn- och ungdomspsykiatrin underskrider medelnivån i landet;
öppenvårdsbesöken inom ungdomspsykiatrin
är nästan 30 procent färre. Den psykiatriska
avdelningsvården motsvarar dock medelnivån
i landet mätt i antalet vårddagar. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland konstaterar i sin tillsynsrapport att problemen med
tillgången till psykiatriska tjänster till stor del
beror på att barn och unga placeras på barnskyddsenheter för tidigt.
I Österbotten var nettodriftskostnaderna för
öppenvårdstjänster inom barnskyddet (24,2
euro/invånare) 47 procent lägre än medelnivån
i landet. Dessutom var nettodriftskostnaderna
för sluten- och familjevård inom barnskyddet (64,3 euro/invånare) 48 procent lägre än
genomsnittsnivån i landet. Nettodriftskostnaderna för övrig öppenvård för barn och famil-
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5.6 Mentalvårds- och
missbrukartjänster
I Österbotten är förekomsten av psykiska störningar och därmed servicebehovet i anknytning
till dem något mindre jämfört med genomsnittet i landet. Andelen som hade rätt till specialersättning för läkemedel mot psykos var den
minsta i landet (1,4 %). Psykisk belastning upplevs i mindre omfattning än i landet i genomsnitt och även självmordsdödligheten under-
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år 2016. Även rehabiliterande psykoterapi som
ersätts av FPA gavs i märkbart mindre omfattning än i landet i genomsnitt.
Antalet patienter inom den psykiatriska
slutenvården är färre än i landet i genomsnitt.
Antalet vårddagar inom den psykiatriska slutenvården för 18–24-åringar överstiger dock
genomsnittet. Den genomsnittliga vårdtiden
inom den psykiatriska slutenvården var landets
längsta år 2016 (54,6 dagar). Antalet personer
som fyllt 18 år och som förordnats vård oberoende av sin vilja låg på medelnivån i landet,
men under dessa vårdperioder används tvångsåtgärder näst mest i hela landet (figur 17).

skrider genomsnittsnivån. Andelen personer
som får sjuk- eller invalidpension på grund av
psykiska störningar eller beteendestörningar är
det nästa lägsta i landet. Andelen som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa bland
personer i åldern 18–24 år är den lägsta i Finland, medan motsvarande andel bland personer
i åldern 25–64 år är den nästa högsta.

Långa vårdtider inom den psykiatriska
slutenvården

År 2016 användes öppenvården inom mentalvårdstjänsterna för vuxna minst i landet;
antalet besök var 39 procent färre än genomsnittet. Besöksantalet inom den psykiatriska
öppenvården låg på medelnivån för landet.
Antalet läkarbesök inom primärvården var
däremot det näst lägsta i landet och antalet
besök hos andra yrkesgrupper var landets allra
lägsta. Enligt landskapet har besöksuppgifterna
från alla serviceproducenter inte statistikförts

Litet utbud av boendeservice för
rehabiliteringsklienter inom mental- och
missbrukarvården

Boendeservice för rehabiliteringsklienter inom
mentalvården erbjuds i mindre omfattning än
i övriga landet: andelen service som tillhan-

FIGUR 17
Antalet 18 år fyllda personer som förordnats
till vård oberoende av sin vilja/1 000
personer i samma ålder, 2016.

Mentalvårds- och missbrukartjänsterna
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andelen slutenvård på grund av missbruk
är den lägsta i landet.
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Andelen personer som fyllt 18 år och som förordnats vård
oberoende av sin vilja ligger i förhållande till hela Österbottens
befolkning i samma ålder på genomsnittsnivån för landet.

Tvångsåtgärder används mycket.
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dahålls dygnet runt är 22 procent mindre och
andelen service som inte tillhandahålls dygnet
runt är 31 procent mindre.
Den alkoholrelaterade dödligheten bland
personer som fyllt 65 år i förhållande till hela
befolkningen i samma ålder är den tredje lägsta i landet. Även antalet hepatit C-infektioner
orsakade av drogmissbruk är något färre än
genomsnittet.

Fokus på öppenvård inom servicen
för rehabiliteringsklienter inom
missbrukarvården

Sett till invånarantalet hade Österbotten flest
klienter inom missbrukarvårdens öppenvård,
52 procent mer än i landet i genomsnitt. Även
inom slutenvården på missbrukarvårdens
avgiftnings- och rehabiliteringsenheter överskred klientantalet genomsnittet med cirka 25

FIGUR 18
Antal patienter som vårdats på bäddavdelning
på grund av alkohol eller droger/1 000 invånare,
2016.
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att minska ojämlikhet. Servicen genomförs ofta i samarbete med andra aktörer,
till exempel arbetskraftsförvaltningen och
sysselsättningstjänsterna, ungdomsväsendet, Folkpensionsanstalten samt missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Resultatet
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Antalet patienter som vårdades på sjukhusens och hälsocentralernas vårdavdelningar på grund av missbruk var i förhållande till
invånarantalet i Österbotten det lägsta bland alla landskap.
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procent. Enligt landskapets egna uppgifter finns
det regionala skillnader i tillgången till missbrukartjänster inom slutenvården, eftersom den
enda enhet som producerar sådan service finns
i landskapets centralstad. Antalet klienter som
omfattas av boendeservice är klart mindre än
det genomsnittliga antalet i landet. Andelen
patienter som vårdas på sjukhusens och hälsocentralernas vårdavdelningar på grund av missbruk är ändå landets minsta (figur 18).
Nettodriftskostnaderna för missbrukarvårdens specialtjänster (34,40 euro/invånare) låg
nära landets medelvärde.
Produktionen av mentalvårdstjänster på
basnivå och missbrukarvårdens öppenvård
har delats in i tre områden i landskapet. Enligt
landskapet varierar serviceutbudet för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården inom dessa områden. Alla tjänster
tillhandahålls dessutom inte i tillräcklig
omfattning sett till områdets behov och
de bristfälliga resurserna inom det sociala arbetet gör det svårare att hänvisa
klienterna till tjänsterna. Man utvecklar
öppenvården inom mentalvårdstjänsterna
på basnivå genom att göra verksamhetsmodellerna mera enhetliga och påskynda
tillgången till vård. Just nu förbereder man
sammanslagningen av Vasa sjukvårdsdistrikts och Vasa stads mentalvårds- och
missbrukartjänster till en organisatorisk
helhet i början av 2019. Man har bjudit in
en representant från varje kommun eller
samarbetsområde i landskapet att delta i
planeringen av sammanslagningen.

5.7 Socialservice för personer
i arbetsför ålder
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av socialservicen för personer i arbetsför ålder
visar hur väl man i samarbete med de andra
aktörerna lyckas minska problemen orsakade
av arbetslöshet, livskriser eller ekonomiska
svårigheter och förebygga marginalisering.

ÖVNING

Arbetet med att samordna socialservicen för
personer i arbetsför ålder med övrig service är i
det inledande skedet. Landskapet har satt upp
gemensamma kriterier för beviljandet av kompletterande utkomststöd.
Landskapet deltar i det ESR-finansierade
projektet PRO SOS, där man utvecklar nya former för det sociala arbetet bland vuxna. Målet
är att stödja utvecklingen av ett nytt slags kunskapsbaserat socialt arbete i samarbete med
Karleby universitetscenter Chydenius.

Kommunernas andelar av det utbetalda
arbetsmarknadsstödet är låga

År 2017 var aktiveringsgraden bland de arbetslösa i Österbotten den högsta i landet (34,4
%, hela landet 28,3 %) (figur 19). Andelen
15–64-åringar som deltog i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte var mindre än genomsnittet i landet år 2016 (0,9 %, hela landet 1,2 %).
Andelen av arbetsmarknadsstödet som kommunerna i området delfinansierar var den lägsta i
jämförelse med alla landskap (40,30 euro/invånare, hela landet 78,20 euro/invånare).
Andelen som fått grundläggande utkomststöd från FPA var den minsta både bland
18–24-åringar (8,4 %, hela landet 14,7 %), och
25–64-åringar (4,5 %, hela landet 6,7 %). Andelen som fått utkomststöd under lång tid samt
förebyggande och kompletterande utkomststöd
var också märkbart mindre än i landet i genomsnitt.

5.8 Service för personer med
funktionsnedsättning
Andelen i Österbotten som fick höjt bidrag och
högsta bidrag i handikappförmån samt vårdbidrag för pensionstagare var den näst lägsta i
landet 2017, vilket tyder på att servicebehovet
är betydligt mindre än genomsnittet. År 2016
fattades det däremot 16 procent fler beslut
om service beviljad på grund av intellektuell
funktionsnedsättning än i landet i genomsnitt.
Antalet servicebeslut säger inget om hur många
personer som omfattas av tjänsterna utan
beskriver de tjänster som getts eller beviljats

FIGUR 19
Strukturell arbetslöshet och aktiveringsgrad
bland arbetslösa, %, 2017.
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och deras sammanlagda antal; samma person
kan använda en eller flera tjänster.
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för personer med intellektuell funktionsnedsättning låg på medelnivån för landet (figur
20). År 2016 var andelen personer med intellektuell funktionsnedsättning som omfattades
av boende på institution betydligt mindre än i
landet i genomsnitt (9,1 personer/100 000 invånare, hela Finland 16,7 personer/100 000 invånare). Serviceboende för personer med grav
funktionsnedsättning som kan erbjudas både
i enskilda bostäder och gruppboenden, tillhandahölls i större utsträckning än i landet i
genomsnitt. Antalet personer som fick personlig assistans var den tredje minsta i landet
och andelen äldre i denna grupp var landets
minsta. Utgifterna per invånare för service och
ekonomiska stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen var mindre än i genomsnitt i
Finland.
Nettodriftskostnaderna per invånare för service för personer med funktionsnedsättning
underskred medelnivån i landet med tre procent. Nettodriftskostnaderna för boendeservice

Personer med funktionsnedsättning stöds
med färdtjänster

Sett till invånarantalet hade Österbotten flest
färdtjänstanvändare, 43 procent fler än i landet i genomsnitt. Besluten om färdtjänst koncentrerades betydligt mer än i genomsnitt till
tjänster som stödjer rörlighet i enlighet med
socialvårdslagen, vilka användes i näst störst
omfattning i hela landet. De som fick färdtjänst
enligt handikappservicelagen var också fler än
i landet i genomsnitt. Kostnaderna per invånare för färdtjänst enligt handikappservicelagen
underskred dock landets genomsnitt något (24
euro/invånare, hela landet 27 euro/invånare).

Den långvariga slutenvården har avvecklats
med framgång

Antalet klienter i Österbotten som omfattades
av stödboende och styrt och assisterat boende

FIGUR 20
Institutionsvård och boendeservice för
personer med utvecklingsstörning och
personer med grav funktionsnedsättning/
100 000 invånare, 2017.
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koncentreras mer än genomsnittligt till
service i enlighet med socialvårdslagen.

Mellersta Österbotten
Birkaland
Nyland
0

Boende på institutioner sker i liten
omfattning bland personer med
intellektuell funktionsnedsättning.

200

300

400

500

Serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning
Klienter inom stödboende samt styrt och assisterat boende
för personer med utvecklingsstörning

Förbättringspotential:

Antalet klienter i Österbotten som omfattas av långvarig slutenvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning är den
femte lägsta i landet. Antalet klienter som omfattas av boendeservice för personer med intellektuell funktionsnedsättning är i
förhållande till invånarantalet i nivå med genomsnittet i landet.

Antalet personer som får personlig
assistans är få.

THL – Stöd för beslut 49/2018

100

Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning

28

ÖVNING

5. Utvärdering av uppgiftshelheterna

ÖVNING

bunden hemvård hade baserat på antalet besök
(1–9 besök/månad) relativt litet servicebehov,
men andelen är mindre än genomsnittet i landet.
År 2016 var jourbesöken till den specialiserade sjukvården bland personer som fyllt 75 år
40 procent färre än i landet i genomsnitt. Antalet patienter och vårdperioder inom den specialiserade somatiska sjukvårdens slutenvård är
fler än medelantalet i landet, men antalet vårddagar motsvarar genomsnittet; detta ger bilden
av att vårdtiderna ändå är jämförelsevis korta.
Användningen av primärvårdens slutenvård
ligger nära landets genomsnittliga användning.
Servicestrukturen för de äldre kan beskrivas
med hur stor andel som bor hemma av dem
som behöver mycket omsorg (antingen vård
dygnet runt eller intensiv hemvård, dvs. minst
60 hembesök per månad). Andelen äldre som
behöver mycket omsorg i Österbotten är något

med heldygnsomsorg (136 euro/invånare) var
sex procent högre än medelnivån i landet. Nettodriftskostnaderna för slutenvård (23 euro/
invånare) underskred medelnivån i landet
med 12 procent och nettodriftskostnaderna
för annan än ovannämnda service för personer
med funktionsnedsättning (150 euro/invånare)
underskred medelnivån i landet med nio procent.

5.9 Äldreomsorg
Hemvården betjänar även dem som behöver
mycket omsorg
I Österbotten bor personer som fyllt 75 år
hemma i lika stor omfattning som i landet i
genomsnitt (90,5 %, hela landet 90,9 %). Regelbunden hemvård erbjöds i samma utsträckning
som i landet i genomsnitt. Knappt en tredjedel (30 %) av klienterna som omfattas av regel-

Äldreomsorgen i Österbotten

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

Föredömligt:

Södra Karelen

Även klienter som behöver mycket
service omfattas av hemvård i större
utsträckning än i genomsnitt.

Kajanaland

Närståendevårdens täckning uppfyller
det nationella målet.

Österbotten

Norra Savolax
Södra Savolax
Norra Österbotten
Mellersta Österbotten
Norra Karelen

Läkemedelsbehandlingen av äldre
genomförs jämförelsevis bra.

Birkaland
Lappland
Egentliga Finland

Antalet jourbesök till den specialiserade
sjukvården bland äldre är en av de
lägsta i landet.

Päijänne-Tavastland
Mellersta Finland
Egentliga Tavastland
Nyland

Förbättringspotential:

Södra Österbotten
Satakunta

Andelen äldre som bor hemma är inte
en av de högsta i landet.

Kymmenedalen
0
Landet i genomsnitt

Långvarig slutenvård av äldre
förekommer fortfarande.

20

30

40

50 %

Andelen personer med hemvård av
alla som använder mycket service

Antalet personer som fyllt 75 år och som behöver mycket omsorg
är något fler i Österbotten än i landet i genomsnitt. Andelen som
behöver intensiv hemvård i denna grupp av äldre är något större
än genomsnittet.

Tolkning: En del av de äldre klienter som behöver mycket service
kan bo hemma. I figuren visas andelen klienter som använder
mycket service och som får hemvård.
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29 procent högre än medelnivån i landet. Nettodriftskostnaderna för övrig äldreomsorg än
den som nämnts tidigare (68 euro/invånare) låg
på landets genomsnittsnivå.
Landskapet har ställt upp procentuella mål
för utvecklingen av servicestrukturen för äldre
fram till 2025: minst 94 procent av dem som
fyllt 75 år bor hemma, andelen som omfattas av
regelbunden hemvård och som vårdas med stöd
för närståendevård uppfyller minst de nationella målnivåerna, andelen klienter inom serviceboendet med heldygnsomsorg minskar minst
till den nationella målnivån och den långvariga
slutenvården upphör.

större än genomsnittet i landet (figur 21). Av
dessa behöver något fler intensiv hemvård än
i landet i genomsnitt (33 %, hela landet 30 %).
Andelen personer som fyllt 75 år och som
vårdas med stöd för närståendevård (5,3 %)
uppfyller det nationella målet.
Hemvårdspersonalen i Österbotten utgör en
något mindre andel än i landet i genomsnitt
(33 %, hela landet 34 %). Granskningen omfattar både offentliga och privata serviceproducenter. Med andra ord arbetar en övervägande
majoritet av all personal inom äldreomsorgen
på enheter som tillhandahåller omsorg dygnet
runt. Enligt tillsynsrapporten från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har de
privata enheterna för boendeservice med heldygnsomsorg minskat personalstyrkan, vilket
har lett till att en mindre del av arbetstiden har
ägnats åt faktiskt vårdarbete.

Utvecklingsåtgärder i enlighet med
spetsprojektet har vidtagits utan
projektfinansiering

Hur lätt det är att få kontakt med tjänsterna
varierar inom området enligt landskapet. Just
nu bereder man en verksamhetsmodell för
servicehandledning i landskapet och samordningen av kriterierna för beviljande av service. I
landskapet används i hög grad enhetliga mätare
för bedömning av servicebehovet. Landskapet
har utvecklat enhetliga modeller för hemrehabilitering av äldre. Hemvård nattetid erbjuds i alla
landskapets kommuner, men endast i centrumområdet i en del av kommunerna. Verksamhetsmodellerna för akuta situationer varierar i
kommunerna. Användningen av ambulerande
tjänster är fortfarande liten. Identifieringen av
de klienter inom hemvården som har ett litet
servicebehov har inletts, liksom utvecklingen
av alternativa tjänster till hemvård. Man har
satt upp enhetliga kriterier för närståendevården i hela landskapet. Landskapet saknar verksamhetsmodeller för familjevården och man
har hittills inga planer på att öka familjevården.
I Vasa stad används bildtelefontjänsten Alvar
och via den får flera av hemvårdens och servicecentralens klienter ta del av bland annat
verksamhet som främjar funktionsförmågan. I
en del av landskapet pågår pilotprojekt med
en personlig budget inom äldreomsorgen. Målgruppen är närståendevårdare till personer över
65 år samt äldre som bor hemma och som behöver många olika tjänster.

Läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig

Andelen personer som fyllt 75 år och som
multimedicinerar, dvs. som har skaffat minst
10 läkemedelspreparat under fyra månaders tid,
är i förhållande till hela befolkningen i samma
ålder den lägsta i landet. Var femte äldre person
använder olämpliga läkemedel, men andelen är
trots det landets tredje lägsta. Antalet vårdperioder relaterade till fallolyckor bland personer
som fyllt 65 år var det fjärde lägsta, 11 procent
färre än i landet i genomsnitt.
Andelen klienter som fyllt 75 år och omfattas av boendeservice med heldygnsomsorg låg
i förhållande till hela befolkningen i samma
ålder på genomsnittsnivån för landet år 2016.
Då förekom fortfarande långvarig slutenvård
på hälsocentralerna, precis som slutenvård på
ålderdomshemmen; andelen äldre inom dessa
tjänster motsvarade ändå genomsnittet i landet.
Nettodriftskostnaderna per invånare för äldreomsorg överskred medelnivån i landet med
14 procent. År 2016 var nettodriftskostnaderna
för slutenvård för äldre de tredje högsta i landet
(109 euro/invånare) och överskred genomsnittskostnaderna med 26 procent. Nettodriftskostnaderna för boendeservice med heldygnsomsorg
för äldre (326 euro/invånare) var 15 procent
högre än medelnivån i landet. Hemvårdens
nettodriftskostnader (223 euro/invånare) var
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Höga klientavgifter har försvårat tillgången
till vård och i detta avseende är skillnaderna
mellan utbildningsgrupperna tydliga både
bland män och kvinnor. Bland de lågutbildade
upplevde 30 procent av kvinnorna och 26 procent av männen att klientavgifterna hade försvårat tillgången till vård. Andelen män överstiger medelvärdet för landet med sex procent.
Funktionsförmågan påverkar upplevelsen av
hälsoundersökningarnas kvalitet bland elever
i årskurs 8 och 9 mer i Österbotten än i landet
i genomsnitt. Skillnaden mellan unga med och
utan funktionsnedsättning är större än i landet
i genomsnitt (skillnad 22,2 %, hela landet 18,4
%); 38,4 procent av de unga med funktionsnedsättning upplevde att man under hälsoundersökningen diskuterade frågor som är viktiga för
dem, beaktade deras åsikter, diskuterade frågor
om deras hem och att de vågade berätta ärligt
om sådant som gäller dem själva. Motsvarande
andel bland unga utan funktionsnedsättning är
60,6 procent.

ocial- och hälsovårdstjänsternas klientorientering utvärderades baserat på befolkningens upplevelser av serviceprocessernas klientorientering, förutsättningarna för
valfrihet, möjligheterna att utnyttja digitaliseringen och klienternas delaktighet.
Invånarna upplever att servicen kan blir mer
flexibel
En av Österbottens styrkor visade sig vara
hälso- och sjukvårdens tillgänglighet; verksamhetsställenas öppettider och resorna till dem
hade försvårat tillgången till service mer sällan
än i genomsnitt.
Landskapets utmaning var dock invånarnas
upplevelse av tillgången till socialservice, som
försvårades både av resor och av höga klientavgifter. Även vårdkontinuiteten upplevdes jämförelsevis som dålig, eftersom invånarna mer
sällan än genomsnittet uträttade sina ärenden
hos samma vårdgivare. Invånarna upplevde
också oftare än genomsnittet problem med
social- och hälsovårdstjänsternas flexibilitet.
Dessutom upplevde de fler hinder i användningen av e-tjänster än på något annat håll i
landet.
Jämlikheten har utvärderats baserat på
upplevelsen av tandläkartjänsternas tillräcklighet, klientavgifternas inverkan på
tillgången till vård, användningen av internet inom social- och hälsovårdstjänsterna
och skillnaderna i den upplevda kvaliteten på hälsoundersökningarna i skolan hos
unga med funktionsnedsättning och unga
utan funktionsnedsättning.
Lågutbildade män upplever inte att de
får tillräckligt med läkartjänster
Det finns brister i social- och hälsovårdstjänsternas jämlikhet. Bland lågutbildade män upplevde nästan var fjärde
person att de fått för lite läkartjänster sett
till sina behov, vilket är åta procent mer än
genomsnittet i landet. Skillnaderna mellan
utbildningsgrupperna var större än i landet i genomsnitt. Kvinnornas utbildningsnivå hade däremot ingen stor inverkan på
upplevelsen av läkartjänsternas tillräcklighet; de lågutbildade kvinnorna upplevde
rentav att de fick bättre tillgång till service
än genomsnittet i landet.
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Klientorientering, jämlikhet och
tillgänglighet i Österbotten
Föredömligt:
Hälso- och sjukvårdstjänsternas
öppettider och resorna till dem
försvårar inte tillgången till service.
Kvinnornas utbildningsnivå har ingen
större inverkan på den upplevda
tillgången till läkartjänster.
Förbättringspotential:
Resorna och klientavgifterna gör det
svårare att få socialservice.
Social- och hälsovårdstjänsterna
upplevs inte som flexibla.
Det finns hinder i användningen av
e-tjänster.
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FIGUR 22.
Tillgång till tjänster.
Lastensuojelun
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** Väestökysely / sosiaalipalveluja käyttäneistä, jotka joutuivat odottamaan palvelun saamista alle viikon tai ei yhtään.

I Österbotten lyckas man inte hålla de lagstadgade tidsfristerna för processen för bedömning av servicebehovet inom barnskyddet
och situationen har inte heller förbättrats nämnvärt enligt de senaste uppgifterna. Tidsfristen för tillgång till icke-brådskande vård
inom den specialiserade sjukvården uppfylls inte helt och den genomsnittliga väntetiden är den näst längsta i landet. Den lagstadgade
tidsfristen för tillgång till icke-brådskande vård inom primärvården uppfylls sämst i hela landet. Befolkningen som använt tjänsterna
upplever hälso- och sjukvårdens tillgänglighet som sämre än genomsnittet, men de har en positivare inställning till socialservicens
väntetider.
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