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Bakgrunden till och genomförandet
av landskapsutvärderingen
Även hösten 2018 övar social- och hälsovårdsministeriet 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 senaste nationella
informationskällorna som fanns 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 den social- och hälsovårdslagstiftning som nu behandlas av riksdagen
blir godkänd (lagstiftningsförslag RP 15/2017, § 30
och 31).

Informationen som presenteras i utvärderingen
är riktgivande och en del av uppgifterna som vi
använt för att göra utvärderingen är från 2016. I
THL:s pågående arbete med att utveckla 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 organiseringsuppgift.

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

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 sitt område.

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 Egentliga Finlands
beredare för det utmärkta samarbetet och till
THL:s experter för deras värdefulla arbete med att
utvärdera hur väl landskapen lyckas med uppgiften
att ordna social- och hälsovårdstjänster.

I Helsingfors 20.9.2018
Pekka Rissanen, FT, professori
Utvärderingsdirektör

Hannele Ridanpää, FöM
Utvärderingschef

Institutet för hälsa och välfärd THL
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V

erkställandet av social- och hälsovårdsreformen framskrider väl i Egentliga
Finland. Förändringsorganisationen
har fått måttligt med resurser till sitt förfogande
och beredningen sker i nära samarbete med
landskapsreformen. Ansvaret för att
ordna social- och hälsovård är dock
fortfarande mycket splittrat och enbart
servicen på basnivå ordnas av 15 olika
parter. Det är även två olika aktörer
som ansvarar för att ordna specialiserad
sjukvård.
Landskapet är livskraftigt och hälsotillståndet hos invånarna är ett av de bättre i
landet. Befolkningen är mycket välutbildad
och sysselsättningsläget ligger nära genomsnittet i landet. Det bor fler personer i arbetsför
ålder i landskapet än i Finland 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, har
utländsk bakgrund och bor i skärgården. En särskild utmaning när det gäller levnadsvanorna
är den rikliga alkoholkonsumtionen och bristen
på motion bland den vuxna befolkningen.

Landskapet är fjärde sämst på att uppfylla vårdgarantin, men den genomsnittliga väntetiden
är den kortaste i landet. Antalet öppenvårdsbesök är ungefär en femtedel fler än genomsnittet. Jouren används lika mycket som i
landet i genomsnitt. Om användningen
av specialiserad sjukvård och den specialiserade sjukvårdens produktivitet
i förhållande till befolkningens servicebehov motsvarade genomsnittet i
landet, skulle landskapet spara nästan
48 miljoner euro. Primärvårdens slutenvård
används mycket och antalet vårddagar är
många, men antalet vårdade patienter underskrider genomsnittet.
Den behovsstandardiserade användningen
av primärvårdens öppna sjukvård ligger under
medelnivån i landet. Även andelen av nettodriftskostnaderna var den lägsta i Finland.
Vårdgarantin uppfylls inte helt, men situationen motsvarar ändå genomsnittet i landet.
Orsakerna till mottagningsbesöken registreras
mer heltäckande i patientdatasystemen än i
landet i genomsnitt. Befolkningens kännedom
om möjligheten att byta hälsostation var den
sämsta i landet och valfriheten utnyttjades även
mer sällan än i genomsnitt. Den privata serviceproduktionen utgör en anmärkningsvärd del av
mun- och tandvården.

Specialiserad sjukvård produceras mycket
sett till behovet

Social- och hälsovårdens nettodriftskostnader
per invånare överskred medelnivån i landet.
De behovsstandardiserade utgifterna var landets fjärde högsta. Kostnaderna för läkemedel
och sjukvårdsresor som ersätts av sjukförsäkringen är bland de lägsta i landet. Enligt prognoser kommer landskapets statliga finansiering
att öka något jämfört med finansieringsnivån
för 2019. Prognosen för de ökade social- och
hälsovårdskostnaderna motsvarar genomsnittsnivån i landet.
Den specialiserade sjukvårdens proportionella andel av landskapets utgifter för socialoch hälsovård är den största i landet, precis
som de behovsstandardiserade kostnaderna för
specialiserad sjukvård. Antalet remisser motsvarar medelantalet i landet: antalet patienter
som kommer på remiss från hälsocentralerna
är det näst lägsta i landet och från den privata hälso- och sjukvården det högsta i landet.
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Äldre inom långvarig slutenvård

I landskapet bor personer som fyllt 75 år
hemma i lika stor omfattning som i landet i
genomsnitt. De som behöver mycket stöd får
service i huvudsak från enheter som ger heldygnsomsorg. Andelen långvarig slutenvård
är relativt stor. Över en tredjedel av klienterna
inom den regelbundna hemvården har ett relativt litet stödbehov, vilket är något fler än i landet i genomsnitt. Närståendevården har inte
uppfyllt den nationella målnivån. Jourbesöken
till den specialiserade sjukvården bland dem
som fyllt 75 år överskrider medelnivån i landet.
Vårdtiderna vid slutenvård är långa både inom
primärvården och den specialiserade sjukvården.
Baserat på uppgifterna om verksamheten
och ekonomin ligger tyngdpunkten inom barnoch familjetjänsterna på service enligt barn-
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skyddslagen, medan andelen tjänster för tidigt
stöd som tillhandahålls i hemmet är mindre.
Andelen institutionsplaceringar inom placeringarna utom hemmet är landets största.
Även specialiserad somatisk sjukvård används
mycket. Däremot används specialiserad psykiatrisk sjukvård lite, i synnerhet ungdomspsykiatrisk slutenvård.
Inom servicen för personer med funktionsnedsättning är andelen barn och unga som får

ÖVNING

personlig assistans den fjärde största i landet.
Rehabiliteringsklienter inom mentalvården
vårdas proportionellt sett mer inom den psykiatriska öppenvården och rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården omfattas främst av
boendeservice med heldygnsomsorg och slutenvård. De svårsysselsatta har fått måttligt med
sysselsättningsfrämjande tjänster; kommunerna
i området betalade sammanlagt närmare 36 miljoner euro i arbetsmarknadsstöd.

Expertutvärdering av hur landskapet
genomför tjänsterna
traliserad klient- och servicehandledning gör tillgången till service mer jämlik.

Det stora antalet serviceanordnare har gett upphov till regionala skillnader i serviceproduktionen,
vilket påverkar den jämlika tillgången till tjänster. Tillgången till läkartjänster på basnivå verkar
måttlig. Det finns skillnader mellan utbildningsgrupperna när det gäller huruvida hälso- och sjukvårdstjänsterna upplevs som tillräckliga. Det stora
antalet remisser från privata serviceproducenter
kan leda till att tillgången till specialiserad sjukvård inte är jämlik mellan olika socioekonomiska
grupper. Klienterna som besöker mun- och tandvården upprepade gånger kan göra det svårare för
andra som behöver dessa tjänster att få vård och
därmed försämra den jämlika tillgången till service. Tillgången till specialiserad somatisk sjukvård
är stor sett till befolkningens behov.

Servicens kostnadseffektivitet försämras särskilt
av att hälso- och sjukvårdstjänsterna domineras
av specialiserad sjukvård, som har en sämre produktivitet än i landet i genomsnitt. Andelen elektiv
avdelningsverksamhet, som är större än i övriga
landet, gör å andra sidan kostnaderna mer förutsägbara. Det verkar även finnas utrymme för förbättringar av produktiviteten inom primärvårdens
slutenvård. I synnerhet orsakar de äldres långa
vårdperioder på vårdavdelningarna höga kostnader. Den låga användningen av specialiserad psykiatrisk sjukvård visar att resurserna är goda inom
barn- och familjetjänsterna på basnivå eller att det
är svårt att få tillgång till service på specialiserad
nivå.

De äldre i området har inte lika möjligheter att få
hemvård nattetid. Alla klientfamiljer får inte sin
situation utredd lika snabbt, eftersom en del av
bedömningarna av servicebehovet inom barnskyddet drar ut på tiden. Den allmänna tillgången till
service i landskapet förbättras av att alla åldersgrupper använder e-tjänster i större utsträckning
än i landet i genomsnitt. De servicemodeller som
landskapet har utarbetat och införandet av en cen-
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Tyngdpunkten inom socialservicen ligger genomgående på tyngre heldygnsomsorg. Andelen lättare öppenvård på basnivå som erbjuds i ett tidigt
skede är däremot mindre. Andelen äldre som bor
hemma och andelen närståendevård är liten jämfört med de högsta andelarna i landet.
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som utgångspunkt för organiseringsuppgiften

L

%) och de svårsysselsatta (strukturellt arbetslösa) i åldern 15–64 år (5,5 %, hela landet 5,6
%) låg på genomsnittsnivån för landet. Områdets ungdomsarbetslöshet var dock den tredje
lägsta i landet (12,7 %, hela landet 14,4 %),
precis som den ekonomiska försörjningskvoten.
Låginkomstkvoten i området (13,6 %) låg på
medelnivån för landet.
Området har landets fjärde största svenskspråkiga befolkning (5,7 %). Dessutom är andelen som har ett annat modersmål än de inhemska språken den näst största i landet (6,8 %)
(figur 1). Landskapet har landets tredje största
andel utländska medborgare (4,3 %) och landets största andel av befolkningen som bor i
skärgården (4,8 %). Sommargästerna ökar landskapets invånarantal tillfälligt.
Sjukligheten och antalet förtida dödsfall
bland befolkningen tillhör de lägsta i landet.
Under tidsperioden 2013–2015 var THL:s
icke-åldersstandardiserade sjuklighetsindex1
för området (94,7) det tredje lägsta i landet
(figur 2). Andelen som hade rätt till specialersättning för läkemedel (24 %) var den näst
minsta i landet, vilket återspeglar den proportionellt sett låga förekomsten av kroniska
sjukdomar hos befolkningen. I förhållande till
invånarantalet var antalet förlorade levnadsår
på grund av förtida dödsfall (PYLL) bland personer under 80 år lägre än det genomsnittliga
antalet i landet (figur 4).

andskapet Egentliga Finland består enligt
områdesindelningen i RP 15/2017 av
27 kommuner. I slutet av 2017 var invånarantalet i området det tredje största i landet,
477 677 invånare. Det bor fler personer i arbetsför ålder i området än motsvarande genomsnittsantal i övriga landet; 62,3 procent av invånarna är under 15–64 år.
Den demografiska försörjningskvoten är den
tredje lägsta i landet (60,4, hela landet 60,1).
Förlossningstalet bland kvinnor i fertil ålder är
det fjärde lägsta i Finland.
Enligt befolkningsprognosen kommer
befolkningen i området att öka med cirka
17 000 invånare fram till år 2030. Befolkningens åldersstruktur förväntas följa genomsnittet
för landet; år 2030 har ungefär var fjärde invånare i Egentliga Finland fyllt 65 år.
Andelen av befolkningen i området som
har avlagt en examen på mellannivå är den
tredje lägsta i landet (41,2 %), medan andelen som har avlagt en examen på högre nivå är
den tredje största i landet (29,8 %). Andelen
17–24-åringar utanför utbildning är lika stor
som i landet i genomsnitt (8,3 %).
I Egentliga Finland var andelen sysselsatta
den tredje största i landet 2016 (41,3 %, hela
landet 41,4 %) och arbetslöshetsgraden i slutet
av 2017 låg på landets medelnivå (11,2 %, hela
landet 11,5 %). Även andelen långtidsarbetslösa av de arbetslösa (34,4 %, hela landet 35,5
1
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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 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.
Egentliga Finland är en tätbefolkad region med en stor andel personer i arbetsför ålder och personer som talar ett främmande språk.
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FIGUR 2.
THL:s prevalensindex, icke
åldersstandardiserat
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FIGUR 3.
Behovskoefficient för social- och
hälsovården.

Nyland
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Österbotten

1,25

0,75
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EGENTLIGA FINLAND 0,99

Birkaland
Egentliga Tavastland

0,50

Satakunta
Södra Karelen
Mellersta Österbotten

0,25

Mellersta Finland

1,50

1,75

Södra Österbotten
Päijänne-Tavastland
Kymmenedalen

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 Egentliga Finland landets fjärde minsta behov av
social- och hälsovård, en procent lägre än genomsnittsbehovet
i Finland.

Norra Karelen
Kajanaland
Norra Savolax
0

75

Landet i genomsnitt

100

125

150

Sjuklighetsindex 2015

Under perioden 2013–2015 hade Egentliga Finland landets
tredje lägsta icke-åldersstandardiserade sjuklighetsindex.

FIGUR 4
Index för förlorade levnadsår (PYLL), 0–80-åringar, 2006–2016.
10 000
9 000
8 000

Hela landet

7 000
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6 000
0
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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
Egentliga Finland det femte lägsta i landet.

THL – Stöd för beslut 45/2018

7

ÖVNING

3. Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften

Landskapets organisering håller ett bra
tempo
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tet samt servicebeskrivningar och ersättningsmodeller som bilagor till beslutet.
Egentliga Finland ingår i ett samarbetsområde med landskapen Satakunta och Österbotten. Den sammanlagda folkmängden i området är cirka 874 000 invånare. Beredningen av
samarbetsavtalet för området har inletts och det
första utkastet till avtalets struktur är färdigt. I
beredningen som rör samarbetsområdet behandlas även andra ärenden, till exempel produktionen av social- och hälsovård och stödtjänsterna.
Man kommer att fästa särskild uppmärksamhet
vid hanteringen av klientrelationer.
De största ekonomiska investeringsbehoven
för landskapets fastigheter sammanställs under
hösten 2018. Det har färdigställts en rapport
om landskapets delaktighetsstrukturer och god
praxis som stödjer delaktighet.

I juni 2017 tillsatte landskapsstyrelsen ett
temporärt beredningsorgan som ansvarar för
beredningen av landskapens grundande. Beredningsorganet för en dialog med den politiska
styrgruppen. Det praktiska beredningsarbetet
genomförs av vård- och landskapsreformens
förändringsorganisation, beredningsorganisationens arbetsgrupper och enskilda organisationer.
I oktober 2017 centraliserades beredningen
av vård- och landskapsreformen under Egentliga Finlands förbund. Man har rekryterat cirka
60 arbetstagare till beredningen av reformen,
varav en tredjedel arbetar med beredningen på
heltid.
Grupperna som bereder uppgiften att ordna
respektive producera social- och hälsovård har
hela tiden samarbetat intensivt. Man har färdigställt den första versionen av handboken
om organiseringsuppgiften; i den beskrivs hur
man avser att ordna och verkställa de uppgifter
och tjänster som ligger på landskapets ansvar. I
handboken utstakas dessutom riktlinjer för hur
de uppgifter och tjänster som landskapet ansvarar för ska produceras. Man har utarbetat det
första utkastet till landskapets koncernstruktur.
Därtill håller man på och bereder regler och
handledning för produktionen av social- och
hälsovård, alltså i praktiken förvaltningsbeslu-

Många aktörer ansvarar för att ordna
servicen

I Egentliga Finland finns det sammanlagt 15
anordnare av social- och hälsovårdstjänster
på basnivå. Åtta kommuner ordnar tjänsterna
genom egen verksamhet; deras sammanlagda
befolkningsunderlag är 332 800 invånare. I
området finns sju samkommuner. De som verkar enligt ansvarskommunmodellen (Härkätie
samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster, Loimaa och Oripää samarbetsområde,
Reso och Rusko samarbetsområde och Nystads

Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften i Egentliga Finland
Föredömligt:

Förbättringspotential:

Verkställandet av reformen framskrider
väl och resurserna är ganska väl fördelade.

Antalet anordnare är många både inom
basservicen och den specialiserade
sjukvården.

Vård- och landskapsreformen har en
gemensam förändringsorganisation.

Fältet med informationssystem är
splittrat.

Beredningen av uppgiften att ordna
respektive producera social- och hälsovård
genomförs i två olika arbetsgrupper som
samarbetar intensivt.

THL – Stöd för beslut 45/2018
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samarbetsområde) har ett sammanlagt befolkningsunderlag på 94 200 invånare och de
anordnare som verkar enligt samkommunmodellen (Akseli samkommun för grundtrygghet,
Pöytyä samkommun för folkhälsoarbete och
Pemar-Sagu samkommun för folkhälsoarbete)
har ett sammanlagt befolkningsunderlag på
48 500 invånare.
Landskapet är ganska tätt befolkat; tätortsgraden är den femte högsta i landet. Det finns
sammanlagt 61 hälsostationer i området. Det
har inte gjorts några totala utkontrakteringar av
social- och hälsovårdstjänsterna i landskapet.
Den specialiserade sjukvården produceras
av samkommunen Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, som har serviceproduktion på

åtta sjukhus. Även Åbo stadssjukhus tillhandahåller specialiserad sjukvård på basnivå inom
många specialiteter (figur 5). Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt ansvarar för tillgången till
service på universitetssjukhusnivå även i Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt.
Kommunerna i Egentliga Finland ordnar
specialomsorg för personer med intellektuell
funktionsnedsättning både genom egen produktion och genom köpta tjänster från Egentliga
Finlands specialomsorgsdistrikt. Kårkulla samkommun producerar service för personer med
funktionsnedsättning i första hand för svenskspråkiga invånare. Egentliga Finlands samkommun för barnskyddet producerar barnskyddstjänster åt fem kommuner.

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

Tolkning: Kartan visar servicenätet för hälso- och sjukvård i
landskapet. Kartan utnyttjar den klassificering av stad–landsbygd
som utvecklats av Finlands miljöcentral och institutionen för
geografi vid Uleåborgs universitet. Landskapsgränserna har
bildats enligt regeringspropositionen 15/2017.
Specialiserad sjukvård produceras av Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt och Åbo stadssjukhus. Det finns 61 hälsostationer
i området.

Klassificering av stads- och
landsbygdsområden
Inre stadsområde
Yttre stadsområde

Servicenätet inom hälsovården

Kaupungin kehysalue

Universitetssjukhus

Maaseudun paikalliskeskukset

Centralsjukhus eller övrigt sjukhus

Stadsnära landsbygd

Psykiatriska sjukhus
Hälsocentralssjukhus
Hälsostation
Institutionsvård och boendeservice för äldre

Kärnlandsbygd
Glesbygd
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yrkesgrupp, men enligt landskapet råder det i
området brist på sjukskötare inom äldreomsorgen. Dessutom är det ständigt brist på talterapeuter och tillgången till fysioterapeuter har
också försämrats. Inom primärvården upplever
man brist på allmänläkare och inom den specialiserade sjukvården behöver man psykiatriker,
ögonläkare, fysiatrer, patologer och rättsläkare.

Landskapets framtida servicenät är preliminärt planerat i väntan på att lagstiftningen träder i kraft. Vid planeringen av sjukhusnätet har
även primärvårdens vårdavdelningar beaktats.
I samband med servicebeskrivningarna som
finns i handboken om organiseringsuppgiften
dras det också upp riktlinjer för de olika tjänsternas tillgänglighet. Enligt landskapet har det
uppstått stora skillnader i tillgången till service
i området på grund av det stora antalet anordnare.

Senareläggningen av lagarna har fördröjt
ICT-projekten

I utgångsläget finns det många klient- och
patientdatasystem inom social- och hälsovården i Egentliga Finland; åtta olika system
används. Arbetsgruppen för ICT och digitala
tjänster har gjort upp en plan för migrationen
av informationssystemen. Under hösten inleds
projekt som rör kommunikationsnät, behörighetskontroll, kapacitetstjänster och användarstöd.
En presentation av landskapets totalarkitektur bereds så långt som möjligt, utan att man
ännu vet exakt hur den framtida produktionsorganisationen och de framtida modellerna för
valfrihet och personuppgiftsansvariga kommer
att se ut. Målet är att även inleda långsiktiga
åtgärder för att hantera klientrelationer och serviceproduktion i syfte att säkerställa landskapets informationsledning.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och
Åbo stad är med i projektet ODA, som utvecklar den samlade elektroniska servicen. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt deltar även i
utvecklingsarbetet UNA. Landskapet har deltagit i nationella projekt där man har fastställt
anordnarens informationsbehov och verktygen
för att leda med hjälp av information. Landskapet har inte fattat beslut om att samla in
uppgifter till en gemensam informationspool,
eftersom kommunerna fortfarande är de personuppgiftsansvariga.

Personalen är redo att överföras till den nya
organisationen

I samband med social- och hälsovårdsreformen
kommer uppskattningsvis 23 000 arbetstagare
att överföras från kommunsektorn till landskapen. Enligt landskapet är personalen redo att
överföras till den nya organisationen, även om
man ännu inte har ordnat någon förändringsutbildning. Överlåtelsen från flera producentorganisationer gör det svårare att skapa en enhetlig
verksamhetskultur. Man ska inleda en kartläggning om den eventuella kompetensbristen som
orsakas av att anordnaren och producenten
skiljs åt.
Enligt yrkesbarometern råder det i Egentliga Finland brist på allmänläkare, specialister,
tandläkare och röntgenskötare.
Enligt Läkarförbundets utredning fanns det
360 befattningar för hälsocentralläkare i Egentliga Finland i oktober 2017. Av dessa sköttes
90 procent av tjänsteläkare eller vikarier, vilket
är en av de bästa andelarna i landet. Fem procent var utkontrakterade eller ordnade genom
köpta tjänster, vilket är den fjärde lägsta andelen i landet. Två procent av befattningarna var
inte tillsatta över huvud taget, vilket är landets
femte minsta andel. Tre procent av befattningarna var otillsatta eftersom det inte fanns behov
av att fylla dem.
Förändringsorganisationen har inte gjort
någon kartläggning av rekryteringsläget per
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4. Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader

Nästintill oförändrad finansieringsnivå för
servicen

Primärvårdens öppenvård och mun- och
tandvård står för landets minsta andelar av
nettodriftskostnaderna

Enligt finansieringskalkylerna som baserats på
enkäten om kommunernas budgetar uppskattas den kalkylerade utgångsnivån för socialoch hälsovårdskostnaderna i Egentliga Finland till 1 473,5 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 1 482,6 miljoner euro vid övergångsperiodens slut år 2025. Den statliga finansieringen för att ordna social- och hälsovårdstjänster i Egentliga Finland skulle således öka
med 0,6 procent. Ökningen motsvarar 19 euro
per invånare. Egentliga Finlands finansiering
minskar på grund av sjukligheten, som är lägre
än i genomsnitt, och ökar på grund av andelen
invånare som talar ett främmande språk, tvåspråkigheten och andelen invånare som bor i
skärgården.

2

ÖVNING

Nettodriftskostnaderna2 för social- och hälsovård i Egentliga Finland uppgick till sammanlagt 1,56 miljarder euro (3 285 euro/invånare)
år 2016. Kostnaderna per invånare var 0,8 procent högre än i landet i genomsnitt, de fjärde
lägsta i landet (figur 6). Den specialiserade sjukvården stod proportionellt sett för den största
andelen av social- och hälsovårdens nettodriftskostnader i Egentliga Finland och denna andel
var också den största i landet av social- och hälsovårdens utgifter (39,5 %, hela landet 36,8 %).
Äldreomsorgen stod för den näst största andelen av social- och hälsovårdens utgifter (13,1
%, hela landet 13,5 %). Tjänsterna för barn,
unga och familjer stod för landets fjärde största
andel av nettodriftskostnaderna. (7,2 %, hela
landet 6,6 %), precis som primärvårdens slutenvård (5,8 %, hela landet 5,1 %). Servicen för
personer med funktionsnedsättning utgjorde
däremot en mindre andel av nettodriftskostnaderna än i landet i genomsnitt (9 %, hela landet
9,7 %). Primärvårdens öppenvård utgjorde den
minsta andelen i landet (8,9 %, hela landet 11,0
%), precis som mun- och tandvården (2,2 %,
hela landet 2,4 %).

Följande uppgiftsklasser har slagits samman till den gemensamma kategorin Tjänster för äldre (äldreomsorg): slutenvård för
äldre, boendeservice för äldre med heldygnsomsorg och övriga tjänster för äldre. 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 med heldygnsomsorg för personer med funktionsnedsättning 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 Egentliga Finland
Föredömligt:

Förbättringspotential:

Prognosen om den nästan oförändrade
statliga finansieringen tyder på att
den nuvarande finansieringen av
social- och hälsovårdstjänsterna är
tillräcklig i förhållande till befolkningens
servicebehov och områdets särdrag.
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Pengarna som används för att finansiera
servicen överstiger befolkningens
servicebehov med tre procent.
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Social- och hälsovårdens utgifter överskred
befolkningens servicebehov

Ersättningarna för sjukvårdsresor som FPA
betalar från sjukförsäkringen återspeglar
områdets täta servicenät

År 2016 var social- och hälsovårdens nettoutgifter3 i genomsnitt 3 060 euro per invånare
i hela landet. I Egentliga Finland var motsvarande siffra 3 113 euro per invånare, dvs.
två procent mer än genomsnittet för hela landet. Servicebehovet i området var emellertid
aningen mindre än genomsnittet, och därför var
de behovsstandardiserade utgifterna tre procent
högre än landets medelvärde (figur 7). I beräkningen av de behovsstandardiserade utgifterna
beaktas inte skillnader mellan områdena vad
gäller tillgången till privata tjänster eller företagshälsovårdstjänster.

3

ÖVNING

I Egentliga Finland uppgick totalkostnaderna
per invånare för receptbelagda läkemedel som
ersätts av sjukförsäkringen till 359 euro, vilket
är två procent högre än genomsnittskostnaderna i landet 2017 (figur 8), Totalkostnaderna
för sjukvårdsresor som ersätts av sjukförsäkringen (50 euro/invånare) var de tredje lägsta i
landet, 15 procent lägre än i landet i genomsnitt
(figur 9).

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 socioekonomisk ställning.

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

-6,7 %
+18,8 %
+10,0 %
+8,2 %

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.

-0,8 %

+0,8 %

-7,1 %

Social- och hälsovårdens nettodriftskostnader per invånare i
Egentliga Finland är 0,8 procent större än i landet i genomsnitt.
Primärvårdens öppenvård och mun- och tandvård står för
landets minsta andelar av nettodriftskostnaderna.

Skillnad mot
hela landet

-2,1 %

-5,8 %

Specialiserad sjukvård
Öppen primärvård
Vård på vårdavdelning
inom primärvården
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+13,4 %

-18,3 %

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

Egentliga Finland har landets fjärde högsta
behovsstandardiserade utgifter för social- och hälsovård.

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

Österbotten
Lappland
0

95

Maan keskiarvo
– – Landets
medelvärde

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

100

105

110

115

Tarvevakioidut
sote-menotutgifterna
Behovsstandardiserade

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

Södra Savolax
Kymmenedalen
Kajanaland
Norra Savolax

Lappland

Egentliga Tavastland

Kajanaland

Norra Karelen

124,4

Norra Österbotten

Päĳänne-Tavastland

Mellersta Österbotten

Satakunta

Österbotten

Södra Österbotten

Södra Österbotten

83,1

Mellersta Finland

Lappland

Norra Karelen

Södra Karelen

128,2

Norra Savolax

Mellersta Finland

Södra Savolax

Egentliga Finland

Södra Karelen

Norra Österbotten

Kymmenedalen

71,9

53,3

83,1

89

Birkaland

52,7

Birkaland

Mellersta Österbotten

Egentliga Tavastland

Österbotten

Satakunta

Nyland
100

200

300

400

53,8 44,7
33,4

87
62,9
54,4

Nyland

500

kostnader i euro
/ invånare

Egentliga Finland hade landets sjätte lägsta totalkostnader
per invånare för receptbelagda läkemedel som ersätts av
sjukförsäkringen.
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Totalkostnaderna per invånare för sjukvårdsresor som ersätts av
sjukförsäkringen var de tredje lägsta i landet.
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Tillväxtprognosen för social- och
hälsovårdens reella kostnader 2016–2030
motsvarar genomsnittet i landet

kostnaderna för social- och hälsovården i Egentliga Finland öka med i genomsnitt 1,21 procent
per år mellan 2016 och 2030. Prognosen för
den totala ökningen av reella kostnader fram
till 2030 är 19,7 procent. Invånarantalet i landskapet förutspås öka med 3,9 procent mellan
2016 och 2030. Den äldre befolkningen, dvs.
personer som fyllt 65 år, förväntas öka med
26,2 procent fram till 2030 i Egentliga Finland
(hela landet 28,3 %). Ökningen av de reella
kostnaderna för social- och hälsovård hamnar
nära genomsnittet för landet (figur 10).

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 socialoch hälsovårdstjänster är störst i landskapen
där befolkningstillväxten är högre än i landet
i genomsnitt. Baserat på förändringarna i
befolkningsstrukturen förväntas de reella

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 €

Specialiserad sjukvård och slutenvård *
+15,9 %

800
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.

600

I Egentliga Finland förutspås social- och hälsovårdens
reella kostnader öka enligt genomsnittlig nivå fram till
2030. Kostnaderna för tjänster för äldre och personer med
funktionsnedsättning förväntas öka mest.

Ökningen av hälsovårdskostnaderna i Egentliga
Finland motsvarar i stort
förändringen i medeltalet
för hela landet.

400

Långtidsvård för äldre
och för personer med
funktionsnedsättning
+36,6 %

200

0

Primärvårdens
öppenvård
+11,4 %
2016

2030

* slutenvård inom primärvården
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5.1 Främjande av välfärd och
hälsa

bland unga ligger också på medelnivån. Personerna i arbetsför ålder bedömde sin arbets- och
funktionsförmåga som genomsnittet i Finland;
22 procent (hela landet 24 %) tror sig inte orka
arbeta fram till ålderspensionen. I förhållande
till områdets invånarantal var antalet patienter
som fått sjukhusvård på grund av skador eller
förgiftningar det näst minsta i landet.

Landskapens och kommunernas kontaktytor
för främjandet av hälsa och välfärd håller på
att fastställas

Beredningen av uppgiften att främja hälsa och
välfärd framskrider väl. I landskapet finns en
regional arbetsgrupp för främjandet av hälsa
och välfärd, och i arbetsgrupperna som lyder
under den fastställs kontaktytorna och ansvaren mellan landskapet och kommunerna. Man
har utsett en ansvarig person för landskapets
helhet för främjandet av hälsa och välfärd och
nästan alla kommuner har utsett en koordinator
för främjandet av hälsa och välfärd. Landskapet har upprättat en regional välfärdsberättelse.
Landskapets social- och hälsovårdsorganisationer har en stor roll i beredningen. Landskapet
har föreslagit att verksamheten för främjande
av hälsa och välfärd ska ingå i koncernförvaltningen. Främjande av hälsa och välfärd är ett
eget tema i planen för ordnande av social-,
hälso- och sjukvård i Egentliga Finland 2017–2018

Befolkningens bedömning av den
egna hälsan är genomsnittlig

Cirka 33 procent av den vuxna
befolkningen i Egentliga Finland
upplever sin hälsa som medelmåttig
eller sämre. Den upplevda hälsan

ÖVNING

Ungas levnadsvanor bättre än vuxnas

Levnadsvanorna som påverkar hälsan är i
många avseenden bättre hos de unga än hos
de vuxna. Andelen av den vuxna befolkningen
som röker dagligen överskrider medelvärdet
något (12,6 %). Även bland lågutbildade vuxna
är daglig rökning och rökning under graviditeten vanligare än i genomsnitt. Andelen unga
som röker dagligen motsvarar medelnivån i landet.
Man har lyckats ganska bra i landskapet
med att minska användningen alkohol och
droger bland unga; både berusningsdrickandet
och experimenterandet med droger har minskat. Trots det är andelen unga som
dricker sig ordentligt berusade minst
en gång i månaden större än i landet
i genomsnitt. Andelen unga som testat droger är däremot mindre än i landet i genomsnitt. Andelen bland den
upplever att de
vuxna befolkningen som överskrider
orkar arbeta fram
till pensionen.
riskgränserna för alkoholkonsumtion
är den näst största i Finland (33,3 %).

77,7 %

Främjandet av hälsa och välfärd i Egentliga Finland
Föredömligt:

Förbättringspotential:

Det har utarbetats en regional
välfärdsberättelse.

Den vuxna befolkningen dricker mycket
alkohol och motionerar lite.

Fastställandet av landskapets och
kommunernas samarbete och
kontaktytor pågår.
Antalet patienter som får sjukhusvård på
grund av skador och förgiftningar är färre
än i övriga landet.
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5.2 Specialiserad sjukvård

Även andelen äldre som dricker för mycket alkohol är den näst största i landet; den alkoholrelaterade dödligheten bland personer som fyllt 65 år
i förhållande till hela befolkningen i samma ålder
avviker dock inte från landets genomsnitt.
Andelen överviktiga unga har ökat, dock
långsammare än i landet i genomsnitt. De unga
motionerar på fritiden så att de blir andfådda
oftare än i landet i genomsnitt. En fjärdedel av
den vuxna befolkningen motionerar däremot
inte alls på fritiden, vilket är den största andelen i landet; även andelen vuxna med fetma
överskrider landets medelvärde (figur 11).
Enligt tillsynsrapporten från regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland finns det behov
av att börja använda evidensbaserade, förebyggande metoder i området.
År 2017–2018 deltar Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt i projektet VESOTE, som
finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och ingår i regeringens spetsprojekt Hälsa
och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli
mindre. Syftet med projektet är att utveckla
livsstilshandledningen inom social- och hälsovården. Målgruppen för projektet är överviktiga
personer i arbetsför ålder som har typ 2-diabetes och kvinnor med graviditetsdiabetes.

Långa vårdtider på primärvårdens
vårdavdelningar
Det beräknade antalet vårdplatser inom den
specialiserade somatiska sjukvården i Egentliga Finland ligger på medelnivån, medan motsvarande antal vårdplatser inom primärvården
överskred medelnivån i landet. Den sammanlagda vårdavdelningskapaciteten är 17 procent
större än i landet i genomsnitt och koncentreras
främst till primärvården (57 %, hela landet 52
%).
Antalet patienter och vårdperioder inom
den specialiserade somatiska sjukvårdens slutenvård i Egentliga Finland ligger i förhållande
till invånarantalet på landets genomsnittsnivå.
Även vårdperiodernas genomsnittliga längd
motsvarar medelnivån (3,5 dagar). Antalet
vårddagar inom primärvårdens slutenvård är
däremot större än genomsnittet i övriga landet,
men antalet vårdade patienter ligger på medelnivån för landet. Den genomsnittliga vårdtiden
på en vårdavdelning inom primärvården är den
näst längsta i landet (25,8 dagar). Enligt landskapet statistikförs slutenvården producerad av
Åbo stad som specialiserad sjukvård.

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.
I Egentliga Finland har de unga bättre
levnadsvanor än de vuxna. En särskild
utmaning är överkonsumtionen av
alkohol och bristen på motion.

VUXNA
Fetma

Övervikt

Daglig
rökning

Daglig
rökning

Överkonsumtion
av alkohol

Berusningsdrickande

Brist på motion
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Remisspraxisen skiljer sig åt
mellan offentliga och privata
serviceproducenter

ÖVNING

Den specialiserade sjukvården
i Egentliga Finland

Antalet remisser till specialiserad sjukvård per invånare låg på medelnivån i landet. Andelen avslutade vårdperioder där
patienten kom på remiss från hälsocentralen var den näst lägsta i landet (22,8 %),
medan andelen som kom på remiss från
den privata sektorn var landets högsta
(25,4 %).

Föredömligt:

Den genomsnittliga väntetiden för ickebrådskande specialiserad sjukvård är
den kortaste i landet

Förbättringspotential:

Den genomsnittliga väntetiden är den
kortaste i landet.
Vårdperioderna inleds som jourfall mer
sällan än på andra håll i landet.
Andelen planerade vårdperioder är den
största i landet.

Vårdtiderna på primärvårdens
vårdavdelningar är långa.

I slutet av 2017 var andelen patienter som
väntat på icke-brådskande vård i mer än
ett halvår i förhållande till invånarantalet i området den fjärde största i landet.
Den genomsnittliga väntetiden för ickebrådskande vård var dock den kortaste i
landet, 29 dygn (hela landet 29–48 dygn).

Specialiserad sjukvård används mycket
sett till behovet.
Den specialiserade sjukvårdens
proportionella andel av landskapets
utgifter för social- och hälsovård är den
största i landet.

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 Egentliga Finland är i förhållande till områdets invånarantal det sjunde största i
landet. Antalet jourbesök bland personer som fyllt 75 år är i förhållande till befolkningen i samma ålder det sjätte största i landet.
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Av den specialiserade sjukvårdens ickebrådskande remisser tog man ställning till
0,7 procent (hela landet 0,9 %) över tre veckor
efter det att remissen skickades. Jämfört med
hela landet var invånarna i området de som
fick minst specialiserad sjukvård från ett annat
område än det egna landskapet.

narantal ligger nära genomsnittet i landet (figur
12). Avslutade vårdperioder inleds som jourfall
mer sällan än på andra håll i landet (39,5 %).
Även andelen vårdperioder som inletts utan
remiss är bland de minsta i landet. Andelen
planerade vårdperioder som inleddes med tidsbokning är däremot den största i landet. Åbo
stads jourtjänster inom primärvården statistikfördes som specialiserad sjukvård, eftersom
Ungefär hälften av vårdperioderna inom den
Egentliga Finlands affärsverk för akutvård och
specialiserade sjukvården är planerade
Antalet jourbesök inom den specialiserade
jour (EPLL) ansvarar för serviceproduktionen.
sjukvården i förhållande till landskapets invåI förhållande till antalet invånare i området är öppenvårdsbesöken inom den specialiserade somatiska sjukvården 16 procent fler än i landet i genomsnitt. Antalet
FIGUR 13
öppenvårdsbesök per invånare inom speBehovsstandardiserade kostnader för och
cialiteten fysiatri är landets lägsta, medan
behovsstandardiserad användning av den
antalet besök till tand- och munsjukdomar
somatiska specialiserade sjukvården, index
samt geriatrik är landets högsta. Enligt
(hela landet 100).
landskapet används specialiserad sjukvård
mer än genomsnittet särskilt inom de speSödra Karelen
Södra Österbotten
cialiteter där Åbo stad bedriver produkSödra Savolax
tion. Landskapet menar att detta faktum
Kajanaland
även försämrar produktiviteten inom den
Egentliga Tavastland
specialiserade sjukvården.
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specialiserade sjukvården,
avslutade vårdperioderna ligger på medelindex (hela landet 100)
index (hela landet 100)
nivån för landet, är antalet ersatta patientTolkning: Figuren anger hur användningen av och kostnaderna
skador färre än genomsnittet.
för den somatiska specialiserade sjukvården förhåller sig

-4 %

till servicebehovet i landskapet. Behovskoeffcienten baserar
sig på uppgifter om befolkningens ålder- och könsstruktur,
sjukfrekvens och socioekonomiska ställning i området.

De högsta behovsstandardiserade
kostnaderna för specialiserad sjukvård

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

Den specialiserade sjukvårdens nettodriftskostnader i Egentliga Finland (1 296 euro/
invånare) överskred genomsnittsnivån
i landet med åtta procent år 2016. Nettodriftskostnaderna för primärvårdens
slutenvård (189 euro/invånare) överskred

De behovsstandardiserade utgifterna för specialiserad somatisk
sjukvård är 11 procent högre än genomsnittet. Befolkningens
behovsstandardiserade användning av den specialiserade
somatiska sjukvården är sex procent större och verksamhetens
produktivitet fyra procent sämre än i landet i genomsnitt.
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5.3 Primärvård

medelnivån med 13 procent. Behovet av specialiserad somatisk sjukvård i området är dock
Registreringen av besöksorsakerna är mer
tre procent mindre än i landet i genomsnitt. De
täckande än i genomsnitt
behovsstandardiserade kostnaderna per invånare var landets högsta, 11 procent högre än
År 2017 uppgick antalet besök inom den öppna
i landet i genomsnitt. Kostnaderna per invåsjukvården till 1,9 per invånare i Egentliga Finnare var ungefär 100 euro högre än de genomland, vilket är sex procent mindre än i landet i
snittliga kostnaderna i Finland, vilket
genomsnitt (medelvärdet för antalet
beror på att produktiviteten är cirka
besök justerat med behovskoefficienfyra procent sämre än genomsnittet
ten5). Antalet besök hos både läkare
(näst sämst i landet) och att serviceoch andra yrkesgrupper är något färre
användningen är sex procent större
än det tidigare nämnda beräknade
än i genomsnitt (figur 13). Områdets
besöksantalet (figur 14). Det absoluta
av besöksorsakerna
registrerade
inom
index för användningen av specialiantalet besök hos sjukskötare inom
primärvården.
serad somatisk sjukvård motsvarade
öppenvården i förhållande till antalet
genomsnittsidexet i Finland.
läkarbesök låg något under medelvär-

84 %

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 Egentliga Finland
Föredömligt:
Registreringen av orsakerna till besök
på läkarmottagningar inom den öppna
sjukvården är den tredje bästa i landet.

Södra Österbotten
Norra Savolax
Mellersta Finland

Deltagandet i de allmänna
screeningarna av livmoderhalscancer
är aktivt.

Norra Österbotten
Birkaland
Mellersta Österbotten
Nyland

Förbättringspotential:

Österbotten
Egentliga Tavastland

Primärvårdens öppenvård används lite
sett till behovet.

Egentliga Finland
Satakunta
Lappland

Vårdgarantin uppfylls inte helt.

Södra Karelen

Befolkningens kännedom om
möjligheten att välja hälsostation är
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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 Egentliga Finland var andelen läkarbesök inom den öppna
sjukvården fyra procent mindre än befolkningens servicebehov
och andelen andra besök än läkarbesök var åtta procent mindre
än servicebehovet.
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Landets lägsta kostnader för öppenvård

det i landet (1,5, hela landet 1,6), Täckningsgraden för tjänster på läkarmottagningarna inom
den öppna sjukvården var lika stor som genomsnittet i landet (40 %).
Registreringen höll jämförelsevis en god
nivå, eftersom statistikföringen av information
om diagnos och besöksorsak vid läkarbesök var
den tredje bästa i alla landskap (84 %). Trots
detta saknades det uppgifter om nästan en femtedel av besöken.
Enligt en enkätundersökning var invånarna
i landskapet mer nöjda än genomsnittet med
läkartjänsternas tillräcklighet. Tillgången till
sjukskötartjänster upplevdes däremot som
sämre. I denna fråga gjordes det ingen skillnad
på offentlig och privat service.

År 2016 uppgick nettodriftskostnaderna för
primärvårdens öppenvård (exklusive mun- och
tandvård) till 293 euro per invånare. Kostnaderna var de lägsta i landet och underskred
genomsnittet med 18 procent.
I en del av landskapet har man börjat
använda e-tjänster inom primärvården.

5.4 Mun- och tandvård
Tandborstningen försämras på högstadiet
Eleverna i årskurs 4 och 5 borstar tänderna
oftare än genomsnittet. På högstadiet försämras
borstningen, då eleverna i årskurs 8 och 9 borstar tänderna mer sällan än i landet i genomsnitt. De studerande på yrkesläroanstalterna
borstar mer sällan än genomsnittet sina tänder
två gånger per dag, i enlighet med rekommendationerna. Tandborstningen bland de gymnasiestuderande är däremot mer frekvent än i landet i genomsnitt. Enligt en enkätundersökning
var andelen kvinnor som borstade tänderna
minst två gånger per dag mindre än genomsnittet i landet.
DMF-indexet, som anger antalet kariesangripna, lagade eller avlägsnade tänder, är på
relativt god nivå bland 12-åringar och antalet
barn med friska tänder utgör klart mer än hälften av denna åldersgrupp. Enligt uppgifterna
i AvoHilmo har mer än hälften av alla klienter inom mun- och tandvården inget behov av
behandling av karies eller tandköttssjukdomar.

Klienterna byter sällan hälsostation

Tillgången till icke-brådskande vård på en
läkarmottagning inom den öppna sjukvården
förverkligas inte fullt ut inom den lagstadgade
tidsfristen. Andelen klienter i Egentliga Finland som i oktober 2017 hade väntat i över tre
månader på att få icke-brådskande vård på en
läkarmottagning inom den öppna sjukvården
uppgick till 1,7 procent av besöken (hela landet
2,3 %). 38 procent av klienterna fick komma till
en läkarmottagning inom en vecka från det att
klienten tagit kontakt.
Befolkningen i Egentliga Finland hade den
sämsta kännedomen i hela landet om möjligheten att välja hälsostation. Mindre än var fjärde
invånare trodde att de visste hur de skulle gå
tillväga i praktiken för att byta hälsostation; resultatet var det sämsta i Finland.
Andelen invånare som utnyttjat sin valfrihet var den minsta i landet.
Influensavaccinationstäckningen hos
personer som fyllt 65 år ligger på medelnivån för landet, vilken är rejält under
EU-rådets mål. Deltagandet i de allmänna
screeningarna av livmoderhalscancer var
det tredje mest aktiva i landet; den proportionella femårsöverlevnaden för cancerpatienterna var också högre än genomsnittsnivån i landet.
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Mun- och tandvården i Egentliga Finland
Föredömligt:
Tillgången till service är god.
Förbättringspotential:
Tandborstningen försämras på
högstadiet.
Många klienter besöker mun- och
tandvården fler gånger per år.
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Privata tandläkartjänster används mycket

befolkningen i landskapet mer nöjda än genomsnittet med tandläkartjänsternas tillräcklighet.
Mun- och tandvårdens nettodriftskostnader
(74 euro/invånare) var landets lägsta år 2016
och underskred medelnivån i landet med sex
procent. Kostnaderna för privat tandvård som
ersattes av sjukförsäkringen (77 euro/invånare)
var däremot de näst högsta i landet: 19 procent
högre än genomsnittet.

Antalet besök till mun- och tandvårdstjänsterna
på hälsocentralerna ligger nära medelvärdet för
landet, men antalet klienter underskrider medelnivån för landet (figur 15). I Egentliga Finland
gjorde en anmärkningsvärd andel av klienterna
över fem tandkliniksbesök på ett år. Andelen
personer som fått ersättning för privattandläkares tjänster var den näst högsta i landet (19,9 %,
hela landet 17 %).
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 (47,1 %, hela landet 45,7 %). Enligt en enkätundersökning var

5.5 Tjänster för barn, ungdomar
och familjer
Psykologresurserna överskrider medelnivån
i landet

FIGUR 15
Antal personer som fått ersättning
för privattandläkares tjänster och alla
munhälsovårdspatienter på hälsocentraler/1
000 invånare, 2017.
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450

Personer som fått kostnadsersättning
för privat tandvård

Mödra- och barnrådgivningarnas dimensionering av hälsovårdare uppfyllde rekommendationerna och låg på medelnivån i landet,
medan antalet läkare uppfyllde rekommendationerna måttligt. Läkarresurserna
inom skolhälsovårdaren var bristfällig
jämfört med den nationella dimensioneringsrekommendationen, men ändå bättre
än i landet i genomsnitt. Läkardimensioneringen inom studerandehälsovården uppfyllde däremot rekommendationen.
Både inom den grundläggande utbildningen och på gymnasiet var psykologresurserna bättre än genomsnittet i landet.
Även kuratorresurserna inom den grundläggande utbildningen var något bättre än
medelnivån i landet.
Upplevelsen av kvaliteten på den
senaste hälsoundersökningen bland eleverna inom den grundläggande utbildningen och eleverna på andra stadiet låg
på en genomsnittlig nivå.
Vaccinationstäckningen för humant
papillomvirus (HPV) som förebygger livmoderhalscancer är bättre än i genomsnitt
i Finland; 68 procent av flickorna i åldern
11–15 år är skyddade mot viruset (hela
landet 62 %). Antalet aborter hos personer
under 25 år var fler än det genomsnittliga
antalet i landet (12,3, hela landet 11,3).

I Egentliga Finland är antalet klienter hos mun- och tandvården
på hälsocentralerna i förhållande till invånarantalet färre
än i landet i genomsnitt. Andelen som fått ersättning för
privattandläkares tjänster är den näst största i landet.

THL – Stöd för beslut 45/2018

21

ÖVNING

5. Utvärdering av uppgiftshelheterna

Utbudet av tjänster för tidigt stöd som
tillhandahålls i hemmet är mindre än
genomsnittet

ÖVNING

97,2 procent av bedömningarna inleddes inom
sju vardagar (hela landet 97,7 %) och 93,9 procent av bedömningarna blev färdiga inom tre
månader (hela landet 93,1 %).
Det sammanlagda antalet klienter inom
barnskyddet låg på medelnivån i landet. Antalet klienter inom öppenvården var lika många
som i landet i genomsnitt. Även andelen barn
som placerades brådskande utom hemmet och
omfattads av vård utom hemmet motsvarade
genomsnittet i Finland. Den vanligaste placeringsplatsen är en barnskyddsenhet; andelen
personer i åldern 0–17 år som placerats på institution var den största i landet (40,6 %, hela landet 32,5 %), medan andelen familjeplaceringar
var det tredje lägsta. Enligt tillsynsrapporten
från regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland råder det i området brist på socialarbetare
inom barnskyddet och vårdplatser utom hemmet samt på mångsidiga, rehabiliterande tjänster som produceras av dessa.
Den specialiserade somatiska sjukvården
används i något högre utsträckning än i övriga

Det sammanlagda antalet klienter som använt
service i enlighet med socialvårdslagen är färre
i Egentliga Finland än i landet i genomsnitt.
I synnerhet är antalet familjer som omfattas
av familjearbete som tillhandahåller tidigt
stöd samt hemservice och barnavårdsservice
betydligt färre än i övriga landet. Även klientrelationerna hos uppfostrings- och familjerådgivningen är något färre än det genomsnittliga
antalet i hela Finland.

Specialiserad psykiatrisk sjukvård används i
liten omfattning

I Egentliga Finland gjordes det lika många
barnskyddsanmälningar som i landet i genomsnitt. Under granskningsperioden 1.10.2017–
31.3.2018 genomfördes processen för bedömning av servicebehovet inom barnskyddet inte
inom den lagstadgade tidsfristen, men situationen var densamma i större delen av landet;

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

Tjänsterna för barn, unga och familjer
Egentliga Finland
Föredömligt:
Resurserna på basnivå är relativt goda.
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Förbättringspotential:

Egentliga Finland

Familjerna får lite tjänster för tidigt
stöd.

Päijänne-Tavastland

Barnskyddsenheterna är vanligast för
placeringar utom hemmet.
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Egentliga Finlands nettodriftskostnader per invånare för
socialvårdens öppenvård och för barnskyddet är de tredje högsta
i landet. Tyngdpunkten ligger på korrigerande tjänster.
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av kommunerna genomförs pilotprojekt med
barnkonsekvensanalyser inom beslutsfattandet. För att främja en verksamhetskultur som
ökar barnets rättigheter och kunskapsunderlag
samarbetar man med bland annat Unicef. Inom
tjänsterna för barn och familjer finns det många
kanaler för e-tjänster på planerings- eller pilotstadiet.

landet; öppenvårdsbesöken är ungefär dubbelt så många (45 %) än genomsnittet i landet.
Enligt landskapet producerar Åbo stad bland
annat barn- och ungdomspolikliniktjänster som
specialiserad sjukvård på basnivå, vilka registreras som en del av besöken till den specialiserade sjukvården. Antalet barn och unga som
vårdas på en vårdavdelning överskrider medelnivån i landet en aning, men antalet vårddagar är trots det färre än genomsnittet; detta ger
en bild av att vårdtiderna är relativt korta. Den
specialiserade psykiatriska sjukvården används
dock mindre än i genomsnitt; användningen av
den ungdomspsykiatriska slutenvården är den
minsta i landet. Enligt landskapet beror detta
på svårigheter med tillgången till service.

5.6 Mentalvårds- och
missbrukartjänster
I Egentliga Finland ligger förekomsten av psykiska störningar och därmed servicebehovet i
anknytning till dem på medelnivån för landet.
Andelen som upplever psykisk belastning är
den tredje största i landet och självmordsdödligheten motsvarar genomsnittet i landet. Andelen som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa ligger på landets medelnivå, precis
som andelen som fått sjuk- eller invalidpension
på grund av mentala störningar eller beteen-

Den institutionsdominerande
servicestrukturen leder till höga kostnader

I Egentliga Finland var nettodriftskostnaderna
för öppenvårdstjänster inom barnskyddet
(52,6 euro/invånare) 15 procent högre än medelnivån i landet. Nettodriftskostnaderna för
sluten- och familjevård inom barnskyddet
(144,2 euro/invånare) var de näst högsta
i landet och överskred genomsnittskostnaderna med 16 procent. Nettodriftskostnaderna för övrig öppenvård för barn och
familjer (41,1 euro/invånare) var däremot
12 procent lägre än landets genomsnittliga
kostnader (figur 16).
Temaområdena i Programmet för
utveckling av barn- och familjetjänster utvecklas på många sätt i landskapet.
Bland annat har man gjort ett utkast till
landskapets modell för familjecenterverksamheten, börjat planera landskapets
familjerättsliga enhet och håller även på
och utvecklar en modell för landskapets
eftervård till följd av placering utom hemmet. Landskapet har även påbörjat arbetet
med en konsultationsmodell på högspecialiserad nivå inom barnskyddets öppenvård. Därtill pågår beredningen av västkustens kompetens- och stödcenter. Ungefär
hälften av kommunerna i området deltar
i utvecklingshelheten Päiväkoti ja koulu
hyvinvointiyhteisönä (”Daghemmet och
skolan som ett välfärdssamhälle”). I en del
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FIGUR 17
Antalet 18 år fyllda personer som förordnats
till vård oberoende av sin vilja/1 000
personer i samma ålder, 2016.
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Andelen personer som fyllt 18 år och som förordnats vård
oberoende av sin vilja är i förhållande till hela Egentliga Finlands
befolkning i samma ålder något större än i landet i genomsnitt.
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destörningar. Enligt en enkätundersökning
användes hälso- och sjukvårdstjänster
på grund av psykiska problem i lika stor
omfattning som i landet i genomsnitt.

Mentalvårds- och missbrukartjänsterna
i Egentliga Finland
Föredömligt:
Slutenvård på grund av missbruk sker i
liten omfattning.

Vården av psykiska problem består
främst av psykiatrisk öppenvård

År 2016 användes öppenvården inom mentalvårdstjänsterna för vuxna lika mycket
som i landet i genomsnitt. Tyngdpunkten
låg på psykiatrisk öppenvård, där antalet
besök var 15 procent fler än genomsnittet i
Finland. Däremot användes primärvården
betydligt mindre än i genomsnitt. Antalet
läkarbesök var landets fjärde minsta och
antalet besök hos andra yrkesgrupper var
landets tredje minsta. Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA gavs i samma
omfattning som i övriga landet i genomsnitt. Enligt tillsynsrapporten från regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har
området brister i fråga om mentalvårdstjänster med låg tröskel.
Användningen av psykiatrisk slutenvård ligger när medelnivån i landet;
endast antalet patienter som fyllt 65 år och
deras vårddagar överskrider tydligt landets genomsnittsantal. Andelen personer
som fyllt 18 år och som förordnats vård
oberoende av sin vilja är något större än
genomsnittet (figur 17), men tvångsåtgärder
används lika mycket som i landet i genomsnitt. Vårdplatserna inom den psykiatriska
slutenvården minskade våren 2018 när
produktionen av avdelningsvård upphörde
på Nystads psykiatriska sjukhus.
Boendeservice med heldygnsomsorg för
rehabiliteringsklienter inom mentalvården
erbjuds mer än i genomsnitt, medan andelen service utan heldygnsomsorg är 30 procent mindre än medelnivån i landet.

Förbättringspotential:
Mentalvårdstjänsterna för
vuxna koncentreras till den
specialiserade sjukvårdens
öppenvård och tyngdpunkten inom
missbrukartjänsterna ligger på
boendeservice och slutenvård.
Boendeservice med lättare stöd
tillhandahålls i liten utsträckning.
Psykiatrisk slutenvård bland äldre är
vanligare än i landet i genomsnitt.

FIGUR 18
Antal patienter som vårdats på bäddavdelning
på grund av alkohol eller droger/1 000
invånare, 2016.
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Öppenvården inom missbrukarvården har
sett till invånarantalet 25 procent färre klienter än i landet i genomsnitt. Tyngdpunkten ligger på service med heldygnsomsorg;

Antalet patienter som vårdades på sjukhusens och hälsocentralernas vårdavdelningar på grund av missbruk är i förhållande till
invånarantalet i Egentliga Finland det näst lägsta i landet.
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antalet klienter inom slutenvården på missbrukarvårdens avgiftnings- och rehabiliteringsenheter samt missbrukarvårdens boendeservice
överskrider genomsnittet. Antalet patienter
som vårdas på sjukhusens och hälsocentralernas vårdavdelningar på grund av missbruk är
det näst lägsta i landet (figur 18). Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har konstaterat
att boendeservicen för rehabiliteringsklienter
inom mental- och missbrukarvården i området
inte är tillräckligt varierande.
Nettodriftskostnaderna för missbrukarvårdens specialtjänster (41,80 euro/invånare) år
2016 var de tredje högsta i landet och överskred
det nationella medelvärdet med 19 procent.

ÖVNING

väsendet, Folkpensionsanstalten samt missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Resultatet 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.

Servicen har med framgång samordnats
med övrig service

År 2017 låg aktiveringsgraden bland de arbetslösa i Egentliga Finland på medelnivån i landet
(28,2 %, hela landet 28,3 %) (figur 19). Andelen 15–64-åringar som deltog i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte år 2016 var något mindre än genomsnittet i landet (1,0 %, hela landet
1,2 %). Andelen av arbetsmarknadsstödet som
kommunerna i Egentliga Finland delfinansierar
låg på genomsnittsnivån för landet (74,90 euro/
invånare, hela landet 78,20 euro/invånare).
Andelen i Egentliga Finland som fått grundläggande utkomststöd från FPA var landets näst
minsta bland 18–24-åringar (10,6 %, hela landet 14,7 %), och en av de minsta i landet även
bland 25–64-åringar (5,5 %, hela landet 6,7
%). De som fått utkomststöd under lång tid var

5.7 Socialservice för personer i
arbetsför ålder
Socialservicen för personer i arbetsför ålder är
ämnad att stödja klienter i arbetsför ålder i ärenden som berör livskompetens, boende, arbete,
utkomst och studier samt att minska ojämlikhet. Servicen genomförs ofta i samarbete med
andra aktörer, till exempel arbetskraftsförvaltningen och sysselsättningstjänsterna, ungdoms-

FIGUR 19
Strukturell arbetslöshet och aktiveringsgrad
bland arbetslösa, %, 2017.

Socialservicen för personer i arbetsför
ålder i Egentliga Finland
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Tolkning: Landskapets läge i figuren anger på olika axlar
både den strukturella arbetslösheten och aktiveringsgraden
bland arbetslösa.
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I Egentliga Finland ligger den strukturella arbetslösheten och
aktiveringsgraden bland arbetslösa på genomsnittsnivån i
landet.
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5.8 Service för personer med
funktionsnedsättning

färre än i landet i genomsnitt och andelen som
fått kompletterande utkomststöd var den näst
minsta i landet. Antalet som fått förebyggande
utkomststöd låg på medelnivån för landet.
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
har uppmärksammat att de lagstadgade handläggningstiderna för förebyggande och kompletterande utkomststöd överskrids.
Elva kommuner/samkommuner i Egentliga Finland deltar i projektet PRO SOS, som
finansieras av Europeiska socialfonden. Inom
projektet har man tillsatt gemensamma utvecklingsgrupper för kommunerna, som utarbetar
välfungerande praxis för det sociala arbetet
bland vuxna. Centrala teman är bland annat
bedömning av servicebehovet och användning
av mätare för funktionsförmåga, strukturellt
socialt arbete samt social rehabilitering och
grupprehabilitering. Dessutom deltar Reso stad
just nu i social- och hälsovårdsministeriets och
THL:s försök med aktiverande social trygghet.

Andelen i Egentliga Finland som fick höjt
bidrag och högsta bidrag i handikappförmån
samt vårdbidrag för pensionstagare var större
än genomsnittet i landet 2017, vilket tyder på
att servicebehovet är något större än det genomsnittliga. År 2016 fattades det lika många beslut
om service beviljad på grund av intellektuell
funktionsnedsättning som i landet i genomsnitt. Antalet beslut om service säger inget om
hur många personer som omfattas av tjänsterna,
utan anger det sammanlagda antalet tjänster
som getts eller beviljats. Samma person kan
använda en eller flera tjänster.

Färdtjänst beviljad i genomsnitt

Antalet personer som fått färdtjänst var i förhållande till invånarantalet i nivå med genomsnittet i landet. Besluten om färdtjänst fattades
i något större utsträckning än i genomsnitt på
basis av handikappservicelagen. Kostnaderna
för färdtjänst enligt handikappservicelagen
motsvarar dock landets genomsnitt något (28

FIGUR 20
Institutionsvård och boendeservice för
personer med utvecklingsstörning och
personer med grav funktionsnedsättning/
100 000 invånare, 2017.
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Antalet klienter i Egentliga Finland som omfattas av långvarig
slutenvård och boendeservice för personer med intellektuell
funktionsnedsättning ligger i förhållande till invånarantalet i
nivå med genomsnittet i landet.
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Andelen barn och unga som får
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största i landet.
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5.9 Äldreomsorg

euro/invånare, hela landet 27 euro/invånare).
Service som stöder rörligheten i enlighet med
socialvårdslagen hade däremot beviljats i något
mindre omfattning än i landet i genomsnitt. Det
kan finnas inexakta uppgifter i statistiken om
de olika formerna av färdtjänst.

En del av hemvårdens klienter har bara ett
litet servicebehov
I Egentliga Finland 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. Mer än en tredjedel
(35 %) av klienterna som omfattas av regelbunden hemvård har baserat på antalet besök
(1–9 besök/månad) relativt litet servicebehov,
men andelen är något större än genomsnittet i
landet.
År 2016 var jourbesöken till den specialiserade sjukvården bland personer som fyllt
75 år 12 procent fler än i landet i genomsnitt.
Antalet vårdperioder inom den specialiserade
somatiska sjukvårdens slutenvård motsvarar
medelantalet i landet, men antalet vårddagar
är 20 procent fler än det genomsnittliga antalet
i landet. Antalet vårdperioder inom primärvårdens slutenvård är färre än genomsnittet, men
antalet vårddagar är däremot nästan 30 procent fler.
Servicestrukturen för de äldre kan beskrivas
med hur stor andel som bor hemma av dem
som behöver mycket omsorg (antingen boendeservice med heldygnsomsorg, långvarig slutenvård eller intensiv hemvård, dvs. minst 60
hembesök per månad). Andelen personer som
fyllt 75 år och som behöver mycket omsorg ligger på genomsnittlig nivå i Egentliga Finland
(figur 21). Av dessa behöver något färre intensiv
hemvård än i landet i genomsnitt (28 %, hela
landet 30%).
Andelen personer som fyllt 75 år och som
vårdas med stöd för närståendevård (4,6 %)
uppfyller inte det nationella målet på fem procent.
Var fjärde äldre använder olämpliga läkemedel, vilket är den tredje högsta andelen i landet.
Antalet vårdperioder relaterade till fallolyckor
bland personer som fyllt 65 år är i förhållande
till områdets befolkning i samma ålder den
tredje minsta i landet.
Hemvårdspersonalen i Egentliga Finland
utgör en av de minsta andelarna i landet (32 %,
hela landet 34 %). Granskningen omfattar både

Barn och unga har beviljats mycket personlig
assistans

Antalet klienter i Egentliga Finland som omfattades av stödboende och styrt och assisterat
boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning låg på medelnivån för landet
(figur 20). Även antalet personer med intellektuell funktionsnedsättning som omfattades av
boende på institution motsvarade genomsnittet
i landet (19 personer/100 000 invånare, hela
landet 17 personer/100 000 invånare). I samband med tillsynen av boendeservicen och
slutenvården för personer med intellektuell
funktionsnedsättning, som genomförs av regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, konstaterade man problem med sättet att använda
begränsningsåtgärder. Serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning, som kan
erbjudas både i enskilda bostäder och gruppboenden, hade i förhållande till invånarantalet
tillhandahållits i något större utsträckning än i
landet i genomsnitt. Antalet personer som fått
personlig assistans var lika många som genomsnittsantalet i landet; andelen barn och unga
bland dessa personer var den fjärde största i
landet. Utgifterna för service och ekonomiska
stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen låg på medelnivån i Finland.
Nettodriftskostnaderna per invånare för service för personer med funktionsnedsättning
underskred medelnivån i landet med sju procent. Nettodriftskostnaderna för boendeservice
med heldygnsomsorg (123 euro/invånare) och
för slutenvård (28 euro/invånare) motsvarade
genomsnittet i landet. Nettodriftskostnaderna
för övrig service för personer med funktionsnedsättning än den som nämnts tidigare (143
euro/invånare) underskred landets medelvärde
med 13 procent.
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offentliga och privata serviceproducenter. Med
andra ord arbetar en övervägande majoritet
av all personal inom äldreomsorgen på enheter som tillhandahåller heldygnsomsorg. Trots
detta är vårdpersonalens tillräcklighet ett stort,
ökande problem just inom dessa tjänster enligt
regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.
Likaså har missförhållanden konstaterats även
i genomförandet av rehabiliterande hemvård.

ÖVNING

tralerna var då den högsta i hela landet, vilket
enligt landskapet förlänger vårdtiderna på vårdavdelningarna. Förekomsten av slutenvård som
produceras av ålderdomshemmen är den näst
högsta i landet.
Nettodriftskostnaderna per invånare för äldreomsorg underskred medelnivån i landet med
två procent. År 2016 var nettodriftskostnaderna
för slutenvård för äldre (99 euro/invånare)
15 procent högre än de genomsnittliga kostnaderna i landet. Nettodriftskostnaderna för
boendeservice med heldygnsomsorg för äldre
(267 euro/invånare), för hemvård (171 euro/
invånare) och för övrig äldreomsorg än den som
nämnts tidigare (64 euro/invånare) låg alla på
medelnivån i landet.

Långvarig slutenvård förekommer
fortfarande

Andelen klienter som fyllt 75 år och omfattades av boendeservice med heldygnsomsorg var
i förhållande till hela befolkningen i samma
ålder den fjärde minsta i landet år 2016. Förekomsten av långvarig slutenvård på hälsocen-

Äldreomsorgen i Egentliga Finland

FIGUR 21
Andelen personer med hemvård av alla som
använder mycket service, %, 2017.
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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.
Andelen personer som fyllt 75 år och som behöver mycket
omsorg ligger på genomsnittlig nivå i Egentliga Finland. Av dessa
behöver något färre intensiv hemvård än i landet i genomsnitt.
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5. Utvärdering av uppgiftshelheterna

Bedömningen av servicebehoven kommer
att bli mycket enhetligare i området

nerna erbjuder hemvård nattetid. Vidare har
man utvecklat verksamhetsmodeller för akuta
situationer inom närståendevården. För att öka
den kortvariga familjevården har landskapet
utbildat 10 familjevårdsfamiljer. Landskapet
har satt upp ett preliminärt mål om att andelen
äldre som får boendeservice med heldygnsomsorg ska ligga på 7,5–8 procent år 2022. I Åbo
byggs för närvarande två enheter för boendeservice med heldygnsomsorg, vilket kommer
att minska andelen slutenvård. I landskapets
område finns det en familjevårdsby och några
helheter där boende, omsorg och service kombineras. Välfärdsteknologin används ännu inte
enhetligt i landskapet, utan via lokala försök.

I projektet KomPassi, som är ett av pilotprojekten inom spetsprojektet Hemvården för
äldre utvecklas och närståendevården för alla
ålderskategorier förbättras, har man utvecklat
en centraliserad klienthandledning och servicerådgivning i landskapet. Ungefär hälften
av kommunerna i landskapet kommer under
2018 att börja använda ett enhetligt system för
bedömning av klienternas servicebehov Man
har gjort servicen som ges i hemmet mera
mångsidig och utvecklat dess innehåll. Landskapets riktlinjer för rehabiliteringen av äldre
ska förenhetligas, precis som den geriatriska
utvärderingen. Några av de större kommu-
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6. Klientorientering, jämlikhet och tillgänglighet

S

ocial- och hälsovårdstjänsternas klientorientering utvärderades på basis av
befolkningens upplevelser av serviceprocessernas klientorientering, förutsättningarna
för valfrihet, möjligheterna att utnyttja digitaliseringen och klienternas delaktighet.

tillgången till läkartjänster är tillräcklig; skillnaden mellan lågutbildade och högutbildade
män var 11 procent. Endast sju procent av de
högutbildade männen upplevde ett otillfredsställt stödbehov. De lågutbildade kvinnornas
upplevelse av tillgången till service var däremot något bättre än i landet i genomsnitt.
Utbildningsnivån påverkade i lika höga grad
som i landet i genomsnitt upplevelsen av att
klientavgifterna var negativa för tillgången till
vård. Användningen av e-tjänster inom socialoch hälsovården är vanligare än genomsnittet
även bland de äldre.
Funktionsförmågan påverkar upplevelsen av
hälsoundersökningarnas kvalitet bland elever i
årskurs 8 och 9 mindre i än i landet i genomsnitt. Skillnaden mellan unga med och utan
funktionsnedsättning är mindre än i landet i
genomsnitt (skillnad 16,5 %, hela landet 18,4
%); 48,6 procent av de unga med funktionsnedsättning upplever 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

Hälso- och sjukvården upplevs som flexibel

En av Egentliga Finlands styrkor visade sig
vara tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster; resorna till verksamhetsställena och klientavgifterna hade försvårat tillgången till service
mer sällan än i genomsnitt. Klienterna i området hade också en mer positiv upplevelse än
genomsnittet av hälso- och sjukvårdstjänsternas
flexibilitet. Vårdkontinuiteten, som beskriver
hur ofta klienterna besöker samma läkare, var
vanligare än i landet i genomsnitt, precis som
användningen av e-tjänster. Trots att befolkningens kännedom om möjligheten att välja
hälsostation och sjukhus var en av de sämsta
i landet, upplevde befolkningen att de hade
större valmöjligheter än genomsnittet i landet.
Upplevelsen av interaktionen mellan klienten
och yrkespersonen var mer positiv än i landet
i genomsnitt.
Egentliga Finlands utmaning är däremot
invånarnas upplevelse av tillgången till
socialservice; öppettiderna hade försvårat
tillgången till service oftare än i landet i
genomsnitt. Dessutom kände de långtidssjuka mer sällan än genomsnittet till sina
vårdplaner.
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.

Klientorientering, jämlikhet och
tillgänglighet i Egentliga Finland
Föredömligt:
Hälso- och sjukvårdstjänsterna är
lättillgängliga och flexibla.
Det är vanligare än i genomsnitt att
klienterna använder e-tjänster och
besöker samma läkare.
Förbättringspotential:
Socialservicens öppettider upplevs som
för korta.
De långtidssjuka känner mer sällan än
genomsnittet till sina vårdplaner.

Användningen av e-tjänster bland äldre
vanligare än genomsnittet

Männens utbildningsnivå har
stor inverkan på upplevelsen av
läkartjänsternas tillräcklighet.

Det finns brister i social- och hälsovårdstjänsternas jämlikhet. I Egentliga Finland
har i synnerhet männens utbildningsnivå
stor inverkan på upplevelsen av huruvida
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6. Klientorientering, jämlikhet och tillgänglighet

andel bland unga utan funktionsnedsättning är
65,1 procent.
Enligt tillsynsrapporten från regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland finns det brister inom barnskyddet, servicen för personer
med funktionsnedsättning och äldreomsorgen

ÖVNING

avseende uppgörandet av vård- och serviceplaner och den innehållsmässiga kvaliteten. Dessutom råder det inte fullständig jämlikhet bland
klienterna som får utkomststöd på grund av det
komplicerade servicenätet.

FIGUR 22.
Tillgång till tjänster.
Bedömning av servicebehovet
inom barnskyddet
påbörjas
färdigställs
inom utsatt tid inom utsatt tid

Specialiserad sjukvård
väntetid
(median)

tillgång
inom utsatt
tid (6 mån)

Tillgång till
primärvård
inom utsatt tid
10/2017

Upplevd tillgång
till hälsotjänster*
Personer
Alla
över 75 år

Väntetiden
för socialservice**

Södra Karelen
Södra Österbotten
Södra Savolax
Kajanaland
Egentliga Tavastland
Mellersta Österbotten
Mellersta Finland
Kymmenedalen
Lappland
Birkaland
Österbotten
Norra Karelen
Norra Österbotten
Norra Savolax
Päijänne-Tavastland
Satakunta
Nyland
Egentliga Finland
Bra

Någorlunda

Behöver beaktas

Uppgift saknas

* Befolkningsenkät/av dem som anlitat hälsotjänster
** Befolkningsenkät/av dem som anlitat socialservice och fick vänta på servicen mindre än en vecka eller inte alls

De lagstadgade tidsfristerna för bedömning av servicebehovet inom barnskyddet uppfylls ganska bra i Egentliga Finland och
enligt de senaste uppgifterna har situationen förbättrats något när det gäller hur lång tid det tar innan handläggningen av
bedömningarna inleds. Tidsfristen för tillgång till icke-brådskande vård inom den specialiserade sjukvården uppfylls inte helt, men
den genomsnittliga väntetiden är den kortaste i landet. Den lagstadgade tidsfristen för tillgång till icke-brådskande vård inom
primärvården uppfylls någorlunda bra. Befolkningen som använt servicen upplever tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster som
sämre än genomsnittet, men de äldre har en positivare inställning i frågan. Väntetiderna till socialservicen upplevs också vara rimliga.
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