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I Helsingfors 20.9.2018

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

Institutet för hälsa och välfärd THL

Social- och hälsovårdstjänsterna i Kymmenedalen

Bakgrunden till och genomförandet  
av landskapsutvärderingen

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

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

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

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

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

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

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

Vi vill rikta ett varmt tack till Kymmenedalens bere-
dare för det utmärkta samarbetet och till THL:s 
experter för deras värdefulla arbete med att utvär-
dera hur väl landskapen lyckas med uppgiften att 
ordna social- och hälsovårdstjänster.
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Å r 2019 integrerar Kymmenedalen social- 
och hälsovården administrativt, då sam-
kommunen för social- och hälsovårds-

tjänster i Kymmenedalen (Kymsote) inleder sin 
verksamhet som anordnare och producent 
av områdets social- och hälsovård. I dag 
producerar fyra kommuner social- och 
hälsovårdstjänsterna själva och två 
kommuner bildar ett samarbetsom-
råde enligt ansvarskommunmodellen. 
Därtill ansvarar samkommunen Carea 
för den specialiserade sjukvården och speci-
alomsorgen. På Kymmenedalens centralsjuk-
hus finns en samjour dygnet runt för primär-
vården och den specialiserade sjukvården. 
Dessutom fortsätter Norra Kymmene sjukhus 
sin verksamhet i Kouvola. Sjukhuset är ett häl-
socentralsjukhus som leds av en specialläkare 
(anslöts till Carea 1.1.2018). År 2017 beviljades 
Carea undantag för ett nybygge inom hälso- och 
sjukvården (Ratamo-centret i Kouvola) och en 
tillbyggnad och ombyggnad av centralsjukhu-
set. De totala kostnaderna för investeringen 
uppgår till 217 miljoner euro.

Sjuklighetsindexet är högre än i landet i 
genomsnitt, särskilt demens- och cancerin-
dexen (landets tredje högsta respektive hög-
sta index). Befolkningen minskar och åldras. 
Andelen personer i arbetsför ålder minskar. 
Ungdomsarbetslösheten och den strukturella 
arbetslösheten är hög och andelen unga utan-
för utbildning är den högsta i hela landet. 
Inom socialservicen för personer i arbetsför 
ålder ligger andelen som deltar i arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte på medelnivån 
i landet, precis som aktiveringsgraden bland 
arbetslösa.

Nettokostnaderna för social- och hälso-
vård överstiger medelnivån i landet betydligt, 
medan de behovsstandardiserade utgifterna 
ligger något under den. Det är dock stora skill-
nader mellan kommunerna i området både när 
det gäller nettoutgifter och behovsstandardi-
serade utgifter. Landskapet har landets näst 
högsta kostnader för receptbelagda läkemedel. 
De kommande åren kommer kostnaderna för 
social- och hälsovårdstjänster att öka långsam-
mare än i landet i genomsnitt. Den offentliga 
finansieringen för att ordna social- och hälso-

vård beräknas minska med 2,2 procent när man 
övergår till statsfinansiering.

Det finns problem med tillgången till icke-
brådskande vård inom primärvården. Antalet 

behovsstandardiserade läkarbesök inom den 
öppna sjukvården är en tredjedel av det 

genomsnittliga antalet i landet. Både 
de offentliga och privata tjänsterna 
inom mun- och tandvården används i 

genomsnittlig omfattning jämfört med 
övriga landet. Andelen 12-åringar med 

friska tänder är den tredje största i hela lan-
det. Användningen av specialiserad somatisk 
sjukvård och de behovsstandardiserade kost-
naderna är betydligt mindre än medelnivån i 

landet. Antalet överskridna tidsfrister för vård-
garantier är det högsta i landet och det finns 
brister i tillgången till vård inom vissa specia-
liteter. Å andra sidan är vårdkomplikationerna 
få. Jouren besöks ofta av de äldre.

Det har upprättats en plan för strukturen 
för främjandet av hälsa och välfärd. Det finns 
svårigheter i tillgången till skolhälsovårdar-
tjänster för gymnasiestuderande och i till-
gången till skolkuratorstjänster för elever i 
årskurs 8 och 9. De studerande på yrkesläro-
anstalterna röker mindre och dricker mindre 
alkohol än genomsnittet i landet, medan mot-
svarande andel överskrider genomsnittet bland 
eleverna i årskurs 8 och 9. Detsamma gäller för 
andelen som har testat olagliga droger. Ande-
len fetma bland den vuxna befolkningen ligger 
under landets medelnivå, men andelen som 
röker dagligen är en av landets högsta. Influ-
ensavaccinationstäckningen för personer över 
65 år överskred märkbart medelnivån i landet.

Det finns gott om personal inom uppfost-
rings- och familjerådgivningen. Kontrollerna 
av förstföderskor är otillräckliga. Skol- och stu-
derandehälsovårdens läkardimensionering och 
gymnasiets psykologdimensionering kan för-
bättras. Det finns många omhändertagna barn i 
området. Experimenterande med droger, över-
vikt och ensamhet är vanligare än i genomsnitt 
bland unga. Behovet av mentalvårdstjänster 
bland barn och unga överskrider medelnivån. 
Socialvårdens kostnader för öppenvård för 
barn och familjer är högre än medelvärdet för 
landet.
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Förekomsten av psykiska störningar och 
servicebehovet i anknytning till dem är något 
högre än medelnivån i landet. Sammantaget 
används hälso- och sjukvårdstjänster på grund 
av psykisk ohälsa i betydligt mindre omfattning 
i området än i landet i genomsnitt. Primärvår-
dens mentalvårdstjänster används tredje mest 
i landet, medan antalet besök till den speciali-
serade sjukvårdens öppenvård är landets lägsta 
bland den vuxna befolkningen. Antalet vård-
dagar inom den psykiatriska slutenvården låg 
klart över genomsnittsnivån, precis som antalet 
klienter som fått vård oberoende av vilja. Servi-
cen på boendeenheter för rehabiliteringsklien-
ter inom mentalvården består främst av service 
med stöd dygnet runt, medan service som inte 
tillhandahåller stöd dygnet runt används betyd-
ligt mindre. Patienter med missbruksproblem 
vårdas inom missbrukarvårdens institutioner 
och öppenvård i större omfattning än i landet 
i genomsnitt.

Inom servicen för personer med funktions-
nedsättning har den långvariga slutenvården 
inkluderats i öppenvården på ett framgångsrikt 
sätt. I landskapet ingås det flest avtal om närstå-
endevård i hela landet. Antalet personer med 
intellektuell funktionsnedsättning underskrider 
medelnivån för landet på institutionerna och 
överskrider den inom boendeservicen.

Förändringen av servicestrukturen för äldre 
mot mer öppenvård går långsamt jämfört med 
övriga landet. Antalet klienter på ålderdoms-
hemmen är färre än i landet i genomsnitt. 
Trots det är andelen äldre som bor hemma lan-
dets minsta och vårdas de äldre som behöver 
mycket omsorg i minst omfattning inom hem-
vården. Närståendevårdens täckning underskri-
der målnivån. Inom serviceboendet med hel-
dygnsomsorg har man observerat otillräcklig 
personaldimensionering och brister i persona-
lens kompetens.
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Den administrativa integrationen av social- och 
hälsovårdstjänsterna i området sker den 1 janu-
ari 2019, när samkommunen för social- och häl-
sovårdstjänster i Kymmenedalen, Kymsote, tar 
över ansvaret för att ordna social- och hälsovår-
den i området. Tack vare den nya strukturen kan 
man göra verksamhetsmodeller och tjänster mer 
enhetliga. ICT-systemen har utvecklats så att han-
teringen av klientrelationerna är bättre. Det upp-
daterade klient- och patientdatasystemet togs i 
bruk den 1 juli 2018.

Verksamhetsmiljön är utmanande. Behovet av 
service ökar på grund av befolkningens sjuklighet 
och åldrande, som är högre än genomsnittet i lan-
det. Utbildningsnivån är bland de lägre i landet, 
medan andelen arbetslösa och låginkomsttagare 
överstiger landets medelnivå. Man har inte lyck-
ats minska effekterna av arbetslösheten särskilt 
mycket. Andelen arbetslösa unga och unga utan-
för utbildning är den högsta i landet.

Tillgången till primärvårdens tjänster kan förbätt-
ras. Antalet behovsstandardiserade läkarbesök är 
betydligt mindre än den genomsnittliga antalet i 
landet. Det förekommer problem med tillgången 
till specialiserad sjukvård. Omhändertagna barn 
samt experimenterande med droger, övervikt och 
ensamhet bland unga är vanligare än genomsnit-
tet i övriga landet. Detta tyder på att tjänsterna för 
barn och unga är otillräckliga.

Servicesystemets utveckling mot mer öppenvård 
har inte varit enhetlig. Mentalvårds- och missbru-
kartjänsterna är institutionsdominerade. Antalet 
vårddagar inom den psykiatriska slutenvården låg 
klart över genomsnittsnivån i landet och servicen 
på boendeenheter bestod främst av heldygns-
omsorg. Man skulle kunna lägga ännu större vikt 
vid öppenvården. Inom servicen för personer med 
funktionsnedsättning och intellektuell funktions-
nedsättning har man däremot lyckats flytta den 
långvariga slutenvården till öppenvården. För-
ändringen av servicestrukturen för äldre mot mer 
öppenvård går långsamt jämfört med övriga lan-
det och utvecklingen skulle kunna skyndas på.

Nettoutgifterna för social- och hälsovården är klart 
högre än medelnivån i landet och de behovsstan-
dardiserade utgifterna är något lägre. Utgifterna 
varierar dock påtagligt mellan kommunerna i 
området. Den regionala tillgången till service och 
jämlikheten bland befolkningen kan förbättras. 
Kostnadsökningen har varit under kontroll och 
enligt prognosen fortsätter den långsamt fram till 
2030. Den offentliga finansieringen av områdets 
social- och hälsovårdstjänster beräknas minska 
med 2,2 procent (78 euro/invånare) från och med 
2025. I beräkningarna förväntas befolkningen 
minska betydligt under tiden för prognosen.

Expertutvärdering av hur  
landskapet genomför tjänsterna
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som utgångspunkt för organiseringsuppgiften

L andskapet Kymmenedalen består av sju 
kommuner som bildar de ekonomiska 
regionerna Kotka-Fredrikshamn och Kou-

vola. Antalet invånare är cirka 170  000. Itis, 
med cirka 6 700 invånare, tillhör redan nu Päi-
jät-Häme välfärdssamkommun och övergår den 
1 januari 2019 till landskapet Päijänne-Tavast-
land. Till ytan är området ett av landets minsta, 
cirka 6 800 kvadratkilometer.

Industrin spelar fortfarande stor roll för 
områdets företagsverksamhet, och exporten 
från området utgörs nästan helt och hållet av 
industriprodukter. Kymmenedalen är ett vik-
tigt område för leverans av virke i Finland och 
en del av det största skogsindustriklustret i 
Europa. Det är viktigt för utvecklingen av land-
skapets livskraft att skogsindustrin förnyas 
och att konkurrenskraften upprätthålls. När-
heten till den ryska gränsen och i synnerhet 
till S:t Petersburgs ekonomiska region påver-
kar landskapets ekonomi, turism och handel, 
befolkningsutveckling, kompetens, kultur och 
atmosfär. Garnisonerna, Gränsbevakningsvä-
sendet och Tullen har också alltid varit viktiga 
sysselsättare. Flest arbetslösa finns inom indu-
strin och flest lediga tjänster inom handeln. I 
området behövs dessutom mer kompetens till 
social- och hälsovården.

Kymmenedalens befolkning minskar och 
åldras, och koncentreras till Kouvolaregionen. 
Orsaker till att invånarantalet minskar är den 
åldrande befolkningen och flyttrörelsen mellan 
landskapen. Antalet personer i arbetsför ålder 
minskar samtidigt som den strukturella arbets-
lösheten ligger på en förhållandevis hög nivå. 
Befolkningens åldrande återspeglas också i den 
framtida försörjningskvoten, som dessutom 
påverkas av det faktum att livsstilssjukdomar 
blir allt vanligare. Åldersstrukturen hos invå-
narna med invandrarbakgrund kommer i viss 
mån att förbättra försörjningskvoten i framti-
den. År 2030 förväntas folkmängden i området 
uppgå till 165 000 personer (utan Itis). Andelen 
av befolkningen som pratade något annat språk 
än finska, svenska eller samiska som moders-
mål var den fjärde största i landet år 2017.

I slutet av 2017 var den demografiska för-
sörjningskvoten högre än i övriga landet (67,9, 
hela landet 60,1). Enligt befolkningsprognosen 
kommer andelen äldre att öka i landskapet, och 
år 2030 förväntas andelen personer som fyllt 
65 år vara den tredje största i landet (31,7 %, 
den högsta 35,6 %). Tillväxten är kraftig framför 
allt i åldersgrupperna 75–84 år och över 85 år. 
Liksom i hela landet minskade nativiteten åren 
2015–2017 och förlossningstalet var också lägre 
än genomsnittet i landet.

FIGUR 1. 
Faktorer som påverkar verksamhetsmiljön i landskapet 2017.

Befolkningstillväxt

Demografisk 
försörjningskvot 

Utländska språk 
som modersmål

Utbildningsnivå*

Befolkningstäthet

Arbetslöshet

+ + ––

* Information från 2016

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

Verksamhetsmiljön i Kymmenedalen är utmanande. Utbildningsnivån och befolkningstillväxten är låg, men 
arbetslösheten hög.
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Andelen personer som avlagt en examen 
på högskolenivå bland dem som fyllt 15 år var 
mindre än i landet som helhet (24,8 %, hela 
landet 30,4 %) och andelen med utbildning 
på mellannivå var högre jämfört med hela 
landet (44,2 %, hela landet 40,9 %). Andelen 
17–24-åringar utanför utbildning var den hög-
sta i hela Finland (10,4 %, hela landet 8,3 %).

Enligt indikatoruppgifterna från 2016 var 
andelen sysselsatta i Kymmenedalen den näst 
minsta i landet (36,6 %, hela landet 41,4 %) 
och den allmänna låginkomstkvoten var 14,3 % 
(hela landet 12,7 %).

Enligt indikatoruppgifterna från 2016 var 
andelen sysselsatta i Kymmenedalen den näst 
minsta i landet (36,6 %, hela landet 41,4 %) 
och den allmänna låginkomstkvoten var 14,3 
% (hela landet 12,7 %). Enligt uppgifterna från 
2017 var andelen arbetslösa av arbetskraften 

den näst största i landet (14,9 %, hela landet 
11,5  %). Andelen långtidsarbetslösa bland 
de arbetslösa var landets fjärde största (35,2 
%, hela landet 34,5 %). Andelen svårsyssel-
satta (strukturell arbetslöshet) bland personer i 
åldern 15–64 år var den näst största i landet (7,6 
%, hela landet 5,6 %) och ungdomsarbetslöshe-
ten var den största i landet (21,4 %, hela landet 
14,4 %). Området har dessutom flest utländska 
arbetslösa arbetssökande av alla landskap.

Sjukligheten hos befolkningen i området 
var större än i övriga landet. THL:s icke-ål-
dersstandardiserade sjuklighetsindex som 
beskriver hälsotillståndet var högre än genom-
snittet, 113,4 (variationsintervall 76,7–137,4). 
Dementindexet var landets tredje högsta och 
cancerindexet det högsta (124,1). Antalet för-
lorade levnadsår (PYLL) (figur 4) var högre än i 
genomsnitt (2016).

FIGUR 2. 
THL:s prevalensindex, icke 
åldersstandardiserat. 

FIGUR 3. 
Behovskoefficient för social- och 
hälsovården.

Under perioden 2013–2015 var den icke-åldersstandardiserade 
sjukligheten hos befolkningen i Kymmenedalen högre än i 
landet i genomsnitt.

Landet i genomsnitt Sjuklighetsindex 2015
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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.

Behovskoefficient för social- och hälsovården är hög i 
Kymmenedalen. Fyra landskap har en högre behovskoefficient 
än Kymmenedalen.
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ÖVNING
2. Landskapets befolkning och verksamhetsmiljö  

som utgångspunkt för organiseringsuppgiften

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

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

I förhållande till invånarantalet har Kymmenedalen fler förlorade levnadsår på grund av förtida dödsfall än hela landet i 
genomsnitt. Antalet förlorade levnadsår har dock närmat sig landets genomsnitt de senaste åren.
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Social- och hälsovårdsreformen bereds 
aktivt – Kymsote inleder sin verksamhet 
1.1.2019
I slutet av 2015 inledde landskapet ett aktivt 
samarbete med planeringen av den kommande 
servicestrukturen. Inom social- och hälsovårds-
projektet SOTE Kymenlaakso genomförs områ-
dets social- och hälsovårdsreform och plane-
ras helheten av framtida tjänster i landskapet 
(se www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus). 
Utgångspunkten har varit att först planera tjäns-
terna för delområdena Barn, unga och famil-
jer, Vuxna och Äldre och därefter planera den 
organisation som bäst stödjer servicestrukturen. 
Kommunerna i området har beslutat att från 
och med den 1 januari 2019 grunda en sam-
kommun för social- och hälsovård som baseras 
på samkommunen för sjukvårds- och social-
tjänster i Kymmenedalen Carea. Samkommu-
nen för social- och hälsovårdstjänster i Kym-
menedalen (Kymsote) inleder sin verksamhet 
den 1 januari 2019. Samkommunen ordnar all 
social- och hälsovård i hela landskapet. Om 
landskapslagen och lagen om ordnandet av 
social- och hälsovården träder i kraft, omvand-
las samkommunen för social- och hälsovård till 
landskapets affärsverk.

Landskapet deltar i tre av regeringens spets-
projekt: 1) Hemvården för äldre utvecklas och 
närståendevården för alla ålderskategorier för-
bättras, projektet IkäOpastin 2) Programmet för 
utveckling av barn- och familjetjänster, projek-
tet LAPE-Kymenlaakso och 3) projektet Vägar 
in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, i samar-

bete med Södra Karelen. Se www.uusikymen-
laakso.fi/sote-uudistus/karkihankkeet

Området har inget eget universitet, men 
Villmanstrands tekniska universitet har verk-
samhet i Kouvola. Därtill medverkar Helsing-
fors universitet i verksamheten inom Helsing-
fors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) 
specialupptagningsområde. Sydöstra Finlands 
yrkeshögskola (Xamk), som bildades genom en 
fusion av yrkeshögskolorna i Kymmenedalen 
och S:t Michel, inledde sin verksamhet den 1 
januari 2017. Skolans verksamhetsområden är 
landskapen Södra Savolax och Kymmenedalen.

Splittrat servicenät – social- och hälsovården 
integreras i en förvaltning 1.1.2019
I Kymmenedalen ordnar fyra kommuner 
(Fredrikshamn, Kotka, Kouvola, Pyttis) social- 
och hälsovårdstjänsterna själva för sina invå-
nare, medan Miehikkälä och Virolahti har 
bildat ett samarbetsområde enligt ansvarskom-
munmodellen. I området finns 14 hälsostatio-
ner eller välfärdsmottagningar. I Kotka finns 
ett centralsjukhus och i Kouvola ett hälsocen-
tralsjukhus, där det utöver vårdavdelningar 
finns en läkarjour dygnet runt och en polikli-
nikverksamhet för specialiserad sjukvård. Sam-
kommunen för sjukvårds- och socialtjänster i 
Kymmenedalen Carea ansvarar för den speci-
aliserade sjukvården och specialomsorgen för 
landskapets invånare (se www.carea.fi). I struk-
turreformen av den specialiserade sjukvården 
fick Kymmenedalens centralsjukhus samjour 
dygnet runt för primärvården och den specia-

Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 En anordnare av social- och 

hälsovårdstjänsterna är på gång 
(1.1.2019).

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 Servicenätet är splittrat.
 Det är brist på yrkesutbildade personer, 

till exempel hälsocentralläkare.

http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus/karkihankkeet
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus/karkihankkeet
http://www.carea.fi
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liserade sjukvården. Norra Kymmene sjukhus 
fortsätter sin verksamhet i Kouvola. Sjukhuset 
är ett hälsocentralsjukhus som leds av en spe-
cialläkare (anslutet till Carea 1.1.2018). Carea 
hör till Helsingfors universitetscentralsjukhus 
specialupptagningsområde (HUCS specialupp-
tagningsområde) tillsammans med Päijänne-Ta-
vastland, Södra Karelen och Nyland.

Våren 2017 beviljades Carea undantag för 
ett nybygge inom hälso- och sjukvården (Rata-
mo-centret i Kouvola), en tillbyggnad inom 
hälso- och sjukvården (kärnverksamheten 
vid Kymmenedalens centralsjukhus) och en 

ombyggnad av centralsjukhuset. Investeringens 
sammanlagda värde är 217 miljoner euro, varav 
Ratamo-centrets andel är 62 miljoner euro. 
Byggarbetena i centralsjukhuset pågår.

Cirka 70 procent av social- och 
hälsovårdspersonalen inom den offentliga 
sektorn övergår till landskapet
Den totala arbetskraften inom social- och hälso-
vården i Kymmenedalen uppskattas uppgå till 
omkring 11 900 personer, varav cirka 8 200 per-
soner arbetar inom den offentliga sektorn (Sta-
tistikrapport 26/2015, THL). Uppskattningsvis 

Klassi�cering av stads- och 
landsbygdsområden

Inre stadsområde

Yttre stadsområde

Kransområde kring staden

Lokala centra på landsbygden

Stadsnära landsbygd

Kärnlandsbygd

Glesbygd

Universitetssjukhus
Centralsjukhus eller övrigt sjukhus
Psykiatriska sjukhus        

 Hälsostation
Hälsocentralssjukhus

Institutionsvård och boendeservice 
för äldre 

Servicenätet inom hälsovården

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

Merparten av landskapet Kymmenedalen består av stadsnära 
landsbygd. I landskapets randområden finns även kärnlandsbygd 
och glest bebyggd landsbygd. Det finns två sjukhus i landskapet; 
i norr betjänas invånarna av Norra Kymmene sjukhus och i söder 
av Kymmenedalens centralsjukhus.
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kommer cirka 5 800 personer inom social- och 
hälsovårdspersonalen att övergå till landska-
pet (Statistikcentralen, Förhandsbedömning av 
vård- och landskapsreformens konsekvenser för 
personalen, Publikationsserien för statsrådets 
utrednings- och forskningsverksamhet 49/2017, 
12.5.2017).

Enligt yrkesbarometern (2017) rådde det 
i området särskilt brist på läkare, socialarbe-
tare och talterapeuter. Inom Kymmenedalens 
område uppgick underskottet på hälsocentrall-
äkare till 5,8 procent (variationsintervall 0–17 
% på olika hälsocentraler, Läkarförbundets 
utredning 10/2017). Ökningen var fem procent 
jämfört med året innan. För att ersätta de läkare 
som saknades hade man anlitat hyrläkare och 

utländska läkare. För närvarande genomförs 
tillsammans med Östra Finlands universitet ett 
ESF-projekt för att utbilda 20 socialarbetare.

ICT-systemen utvecklas för bättre hantering 
av klientrelationerna
Inom projektet POSAUS (Potilaiden ja Sosiaa-
lihuollon Asiakkaiden Uudet Suunnitelmat, 
på svenska nya planer för patienter och kli-
enter inom socialvården) kommer landskapet 
att börja använda det uppdaterade klient- och 
patientdatasystemet för social- och hälsovår-
den, Effica Lifecare, den 1 januari 2019. Verk-
samhetsmodellerna harmoniseras till en 
gemensam verksamhetsmodell för social- och 
hälsovården i Kymmenedalen.
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1 Ikääntyneiden palvelujen luokkaan on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: ikääntyneiden laitoshoito, ikääntyneiden 
ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut ja muut ikääntyneiden palvelut. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen luokkaan 
on yhdistetty: lastensuojelun laitos- ja perhehoito, lastensuojelun avohuoltopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut. 
Vammaisten palvelujen luokkaan on yhdistetty: vammaisten laitoshoito, vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 
ja muut vammaisten palvelut. Muu sosiaali- ja terveystoiminta -luokkaan on yhdistetty työllistymistä tukevat palvelut, 
ympäristöterveydenhuolto ja muu sosiaali- ja terveystoiminta. ks. tarkemmin Kuntatalous – muut taloustiedot.

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

4. Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader

Minskad prognos för den offentliga 
finansieringen
Enligt finansieringskalkylerna som baserats på 
enkäten om kommunernas budgetar uppskattas 
den kalkylerade utgångsnivån för social- och 
hälsovårdskostnaderna i Kymmenedalen till 
605,4 miljoner euro år 2019. Enligt finansminis-
teriets och social- och hälsovårdsministeriets 
(28.5.2018) beräkningar kommer finansieringen 
av social- och hälsovårdstjänsterna (inklusive 
främjandet av hälsa och välfärd) att uppgå till 
592,3  miljoner euro vid övergångsperiodens 
slut år 2025. Den offentliga finansieringen för 
att ordna social- och hälsovårdstjänster skulle 
alltså minska med 2,2  procent. Minskningen 
motsvarar 78 euro per invånare.

Nettodriftskostnaderna1 för social- och häl-
sovården i kommunerna i Kymmenedalen 
uppgick till sammanlagt 636,1  miljoner euro 
(3 725 euro/invånare) år 2016. Nettodriftskost-
naderna per invånare var de fjärde högsta i lan-
det, 14,3 procent högre än i landet i genomsnitt. 
Den specialiserade sjukvården stod proportio-
nellt sett för den största andelen av social- och 

hälsovårdens nettodriftskostnader (36,3 %, hela 
landet 36,8 %) och näst störst andel av kostna-
derna inriktades på äldreomsorg (16,6 %, hela 
landet 13,5 %). Primärvårdens öppenvård stod 
för 10,0  procent av kostnaderna (hela landet 
11,0 %) och slutenvården för 3,8 procent (hela 
landet 5,1 %).

De behovsstandardiserade utgifterna lägre 
än genomsnittet
Kostnaderna per invånare2 (3  399  euro/invå-
nare) var 11 procent högre än i landet i genom-
snitt (3  060  euro/invånare). Servicebehovet i 
området var emellertid 13  procent större än 
genomsnittet, och därför var de behovsstandar-
diserade utgifterna två procent lägre än genom-
snittet i landet. Det är stora skillnader mellan 
kommunerna i området både när det gäller net-
toutgifter och behovsstandardiserade utgifter.

Landets näst högsta kostnader för 
receptbelagda läkemedel
År 2017 hade Kymmenedalen landets näst 
högsta totalkostnader per invånare för recept-

Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 De behovsstandardiserade kostnaderna 

för social- och hälsovård är två procent 
lägre än i landet i genomsnitt.

 Tillväxtprognosen för social- och 
hälsovårdskostnaderna fram till 2030 är 
mindre än i landet i genomsnitt.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 De nationellt sett höga kostnaderna 

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

4. Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader

belagda läkemedel som ersätts av sjukförsäk-
ringen, 18 procent högre än genomsnittskostna-
derna i landet. Totalkostnaderna per invånare 
för sjukvårdsresor var däremot 8 procent lägre 
än i landet i genomsnitt.

Tillväxtprognosen för social- och 
hälsovårdskostnaderna fram till 2030 är 
mindre än genomsnittet
Enligt THL:s prognoser3 förutspås de reella 
kostnaderna för social- och hälsovårdstjäns-
ter öka med 20,0  procent i hela landet fram 
till år 2030. Under samma period förväntas 
invånarantalet öka med 4,7 procent. Den äldre 
befolkningsgruppen med personer som fyllt 65 
år förväntas öka med 28,3 procent fram till år 

2030. Den årliga ökningen av social- och hälso-
vårdskostnaderna är störst i tillväxtregionerna, 
där befolkningen koncentreras.

Baserat på förändringarna i befolknings-
strukturen förväntas den reala tillväxten för 
Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster 
uppgå till 0,84 procent per år mellan 2016 och 
2030. Prognosen för den totala ökningen av de 
reella kostnaderna fram till 2030 är 13,3 procent 
(hela landet 20,0 %). Enligt prognosen minskar 
befolkningen i landskapet med 3,7 procent fram 
till 2030. Andelen äldre som fyllt 65  år ökar 
långsammare än i landet i genomsnitt, dvs. med 
cirka 19 procent fram till 2030 och då utgör de 
31,7 procent av landskapets befolkning.

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

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

I Kymmenedalen var nettodriftskostnaderna i förhållande till 
invånarantalet högre än genomsnittskostnaderna i Finland, 
med undantag för mun- och tandvården och primärvårdens 
slutenvård. Kostnaderna för äldreomsorg var märkbart större än 
genomsnittet i landet.
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FIGUR 8
Kostnader för receptläkemedel som ersätts av 
sjukförsäkringen, euro/invånare, 2017.

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

Kymmenedalen hade landets näst högsta kostnader per 
invånare för receptbelagda läkemedel som ersätts av 
sjukförsäkringen. I Södra Finland är kostnaderna för sjukvårdsresor som ersätts av 

sjukförsäkringen mindre än till exempel i Östra och Norra Finland. 
Kymmenedalen utgör inget undantag i denna fråga.

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

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

I Kymmenedalen var de behovsstandardiserade utgifterna för 
social- och hälsovård två procent lägre än medelnivån i landet.
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FIGUR 10
Prognos för de reella kostnaderna för  
social- och hälsovårdstjänster 2016–2030, %.

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

I Kymmenedalen förutspås de reella kostnaderna öka 
inom alla uppgiftshelheter i figuren. Inom långtidsvården 
för äldre och personer med funktionsnedsättning 
förväntas ökningen vara extra stor.
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5.1 Främjande av välfärd och 
hälsa
Beredningen av uppgiften att främja hälsa och 
välfärd pågår. Arbetsgruppen som utsetts att 
planera uppgiften har tagit fram ett förslag på 
hur främjandet av hälsa och välfärd kan struk-
tureras i områdets kommuner och i landskapet 
samt identifierat de viktigaste kontaktytorna för 
samarbetet. Huvudprincipen är att landskapet 
och kommunen ska arbeta parallellt och att 
man skapar nätverket ”Hyvinvoiva Kymen-
laakso” (Välmående Kymmenedalen) för de 
viktigaste kontaktytorna.

29 procent av dem i arbetsför ålder tror sig 
inte orka arbeta fram till ålderspensionen
Det upplevda hälsotillståndet i Kymmeneda-
len var sämre än i genomsnitt. Cirka 38  pro-
cent av den vuxna befolkningen upplevde sin 
hälsa som medelmåttig eller sämre (hela landet 
33 %). Motsvarande andel bland de första- och 
andraårsstuderande i gymnasiet var 
17,4 procent och bland de första- och 
andraårsstuderande på läroanstal-
terna 22 procent. Siffrorna understi-
ger genomsnittet i landet något, men 
motsvarande siffra bland eleverna i 
årskurs 8 och 9 var den näst högsta i 
landet, 19,7 % (hela landet 18,8 %). 
Bland den vuxna befolkningen upp-

levde 28,7 procent att de sannolikt inte orkar 
arbeta fram till pensionsåldern. Det icke-ålders-
standardiserade olycksfallsindexet i området 
var 95,5, vilket är det fjärde lägsta i landet.

19 procent av de vuxna hade fetma (BMI ≥ 
30 kg/m2), vilket är den tredje minsta andelen 
i landet. Andelen med fetma bland dem som 
genomgått grundläggande utbildning var också 
något mindre än i landet i genomsnitt (20,5 %, 
hela landet 24,1 %). Andelen överviktiga (BMI 
≥ 25 kg/m2) bland eleverna i årskurs 8 och 9 
var den fjärde högsta i landet. Andelen som 
inte motionerar på fritiden var den femte hög-
sta i landet (22,2 %, hela landet 21,4 %) och 
andelen som motionerar regelbundet flera tim-
mar i veckan var den klart lägsta i landet (17,8 
%, hela landet 23,9 %).

De yrkesstuderande dricker mindre alkohol 
och röker mindre än genomsnittet
Rökning och riklig alkoholkonsumtion bland 
unga förekom totalt sett något mer sällan än i 

landet i genomsnitt och särskilt bland 
de studerande på yrkesläroanstalter.

Bland eleverna i årskurs 8 och 9 
hade 11,4  procent varit ordentligt 
berusade minst en gång i månaden. 
Siffran var den fjärde högsta i landet 
och genomsnittet för hela landet låg 
på 10,2 procent. Bland de första- och 
andraårsstuderande i gymnasiet upp-

Främjandet av hälsa och välfärd i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 De studerande på yrkesläroanstalterna 

röker mindre och dricker mindre alkohol 
än genomsnittet i Finland.

 Andelen fetma ligger under landets 
medelnivå.

 Olycksfallsindexet är lågt.
 De viktigaste kontaktytorna för 

samarbete har identifierats i beredningen 
av främjandet av hälsa och välfärd.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 Bristen på motion bland den vuxna 

befolkningen är oroande.
 Andelen som röker dagligen är stor.
 De gymnasiestuderande har svårt att få 

komma till skolhälsovårdaren och eleverna 
i årskurs 8 och 9 till skolkuratorn.

upplever att de 
orkar arbeta fram 

till pensionen.

71,3 %
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gav 18,5  procent att de varit ordentligt beru-
sade (hela landet 18,3 %), medan motsvarande 
andel bland de första- och andraårsstuderande 
på läroanstalterna underskred landets med-
elvärde (27 %, hela landet 28,1 %). Andelen 
bland den vuxna befolkningen (som fyllt 20 år) 
som dricker för mycket alkohol var något större 
än genomsnittet (30,9 %, hela landet 29,9 %). 
Motsvarande andel bland dem som genomgått 
utbildning på medelnivå var dock den näst 
högsta i landet (33,7 %, hela landet 28,8 %).

Sammanlagt 12,4 procent av eleverna i års-
kurs 8 och 9 inom den grundläggande utbild-
ningen i Kymmenedalen uppgav att de rökte 
dagligen, vilket överskrider landets medel-
värde. Motsvarande andel bland de studerande 
på yrkesläroanstalterna var den fjärde minsta 
i landet och bland de gymnasiestuderande 
den näst minsta i landet. Andelarna bland den 
vuxna befolkningen var emellertid stora.

Andelen som röker dagligen i Kymmene-
dalen var den tredje största i landet och den 
fjärde största bland den lågutbildade vuxna 
befolkningen (som fyllt 20  år). Andelen av 
föderskorna som rökte efter graviditetens första 

trimester var den femte största i hela landet (10 
%, hela landet 7,2 %).

Sammanlagt 9,9 procent av eleverna i års-
kurs 8 och 9 inom den grundläggande utbild-
ningen hade testat droger, vilket var den näst 
största andelen i landet. Motsvarande andel 
bland de gymnasiestuderande var dock landets 
femte lägsta och bland de första- och andraårs-
studerande på yrkesläroanstalterna något min-
dre än genomsnittet i landet.

Svårt att få komma till skolhälsovårdaren i 
gymnasierna
Tillgången till skolhälsovårdartjänster som främ-
jar välbefinnandet och hälsan motsvarade lan-
dets genomsnitt i Kymmenedalen: 5,7 procent av 
eleverna i årskurs 8 och 9 hade inte fått komma 
till skolhälsovårdarens mottagning trots att de 
försökt (hela landet 5,8 %). I gymnasiet var dock 
situationen värre, då motsvarande andel bland 
de studerande var den klart högsta i landet (8,1 
%, hela landet 5,2 %). Andelen åttonde- och 
niondeklassare som trots att de försökte inte fick 
komma till skolkuratorn var den tredje största 
andelen i landet (10,3 %, hela landet 8,8 %).

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.

Situationen i Kymmenedalen är utmanande  
sett till levnadsvanor som påverkar hälsan.  
I fråga om fetma bland vuxna avviker dock 
Kymmenedalen positivt.
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5.2 Specialiserad sjukvård
Områdets specialiserade somatiska sjukvård 
var koncentrerad till Kymmenedalens central-
sjukhus i Kotka. Sedan 2018 har det bara fun-
nits vårdplatser inom primärvården på Norra 
Kymmene sjukhus, som ligger i Kouvola.

Antalet vårddagar inom den specialiserade 
somatiska sjukvårdens slutenvård bland klien-
ter som fyllt 18  år i Kymmenedalen motsva-
rade medelvärdet för landet år 2016. Antalet 
vårddagar inom primärvården var klart färre än 
genomsnittet (469,8/1 000 invånare, hela landet 
601,4).

Antalet remisser till den specialiserade sjuk-
vården i Kymmenedalen låg på landets medel-

nivå, men andelen remisser som behandlades 
i över 21  dagar var den klart största i landet 
(4,6 %, hela landet 0,9 %). Andelen patienter 
som kom på remiss från hälsocentralen var 
den näst lägsta i landet (23,5 %, hela landet 
39,1 %), medan andelen som kom på remiss 
från den privata hälso- och sjukvården bara var 
något mindre än genomsnittet i landet. Ande-
len patienter som kom till den specialiserade 
sjukvården genom tidsbokning var något fler 
i området än i landet i genomsnitt. Andelen 
vårdperioder inom den specialiserade sjukvår-
den som börjat som jourfall var inte exceptio-
nellt stor, utan låg på medelnivån för landet. 
Andelen klienter inom den specialiserade sjuk-
vården som hade fått vård i ett annat sjukvårds-

distrikt än sitt eget var den största i landet 
år 2016 (13,5 %, hela landet 6,8 %), liksom 
år 2017 (14,1 %, hela landet 7,1 %).

Patienter återkommer till jouren oftare 
än i landet i genomsnitt
I Kymmenedalen besöks jouren ofta i för-
hållande till invånarantalet. Antalet jourbe-
sök inom den specialiserade sjukvården i 
förhållande till befolkningen var det fjärde 
största i landet och antalet jourbesök bland 
personer som fyllt 75 år i förhållande till 
befolkningen var det tredje största i landet 
(figur 12). Andelen vuxna som återkom till 
jouren inom 48 timmar av alla (jämnåriga) 
som skrivits ut därifrån var den största i 
landet (18,3 %, hela landet 11,5 %).

Enligt tillsynsmyndighetens iakttagelser 
hade alla kommuner hade ännu inte börjat 
använda jourens informationssystem på ett 
smidigt sätt och jourverksamheterna drevs 
till stor del med hjälp av hyrläkare som 
byttes ut. Därtill konstaterades tidvis för-
dröjningar i utlåtanden om röntgenbilder 
som tagits under jourtid. Patienter inom 
den specialiserade sjukvården hänvisades 
olämpligt till fortsatt vård på socialvård-
senheter eller enheter med rehabilitering 
dygnet runt, där det inte fanns tillräcklig 
kompetens för fortsatt vård eller rehabi-
litering av alla flyttade patienter (ESAVI, 
utvärderingsår 2017).

Den specialiserade sjukvården  
i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 Vårdkomplikationerna är få.
 Både de behovsstandardiserade 

kostnaderna för och användningen av 
specialiserad somatisk sjukvård är långt 
under medelnivån för landet.

 Den specialiserade somatiska 
sjukvårdens produktivitet är bättre än 
genomsnittet.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 I slutet av 2017 var antalet överskridna 

tidsfrister för vårdgarantier det högsta i 
landet.

 Jouren besöks ofta av de äldre.
 Olämpliga patientomflyttningar har 

observerats.
 Andelen remisser som behandlats i mer 

än 21 dygn av alla inkomna remisser var 
den klart största i landet.

 Andelen patienter som återkom till 
jouren inom 48 timmar från att de 
blivit utskrivna därifrån var den största i 
landet.
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Få komplikationer, flest patientskador som 
omfattas av ersättning i landet
Antalet öppenvårdsbesök till den specialise-
rade sjukvården i Kymmenedalen överskred 
landets medelvärde (1665,3/1  000  invånare, 
hela landet 1396,4). Vid granskningen av spe-
cialiteterna utmärker sig antalet öppenvårds-
besök inom kirurgin, som är det tredje högsta 
i landet (344,2/1  000  invånare, hela landet 
251,4). Antalet patienter som omfattas av vård-
perioder med åtgärder, dvs. kirurgiska åtgärder, 
överskred genomsnittet i landet något, precis 
som antalet dagkirurgiska vuxna patienter i för-
hållande till befolkningen. Bland de vanligaste 
åtgärderna som valdes ut för granskning var det 
endast antalet ballongvidgningar av kranskärl 
som var avvikande 2016. Det gjordes något 
fler starroperationer än i landet i genomsnitt, 
antalet ballongvidgningar av kranskärl var det 
tredje största i landet (484,3/100 000 invånare, 
hela landet 267,8) och antalet ljumskbråckso-
perationer samt primära operationer av totalt 

höftprotes underskred landets genomsnitt 
något. Indexet för användningen av specialise-
rad somatisk sjukvård var 98,4.

År 2016 var antalet komplikationer av kirur-
gisk och annan medicinsk vård i förhållande 
till antalet vårdperioder det näst lägsta i lan-
det. År 2017 var siffran landets lägsta (1,4 % 
av vårdperioderna, hela landet 1,9 %). Antalet 
patientskador inom den specialiserade sjukvår-
den som omfattas av ersättning var dock det 
högsta i landet (264,8/100  000 vårdperioder, 
hela landet 140,2).

Tidsfristerna för vårdgarantier överskreds 
oftare än någon annan stans
I Kymmenedalen har det funnits uppenbara 
problem med tillgången till specialiserad sjuk-
vård. År 2017 var antalet patienter som vän-
tat på icke-brådskande specialiserad sjukvård 
i över ett halvår det klart största jämfört med 
alla landskap (11,3/10  000  invånare). Medi-
anen för väntetiden på icke-brådskande vård 

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.

Jouren inom den specialiserade sjukvården används mycket i Kymmenedalen. Antalet jourbesök bland alla klienter och bland dem 
som fyllt 75 år överskrider genomsnittet för landet.
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4  Behovskoefficienten har beräknats med de viktade 
koefficienterna för primärvårdens behovsfaktorer 
i Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät 
ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 
(Behovsfaktorerna inom social- och hälsovården och 
reformen av statsandelssystemet), se tabell 4; Vaalavuo, 
Häkkinen & Fredriksson 2013, s. 47.

var dock den tredje kortaste i landet (31 dygn). 
Enligt de senaste statistikuppgifterna (läget den 
31.8.2018) har även antalet patienter som vän-
tat på vård i över ett halvår minskat avsevärt.

Den specialiserade somatiska sjukvårdens 
produktivitet är bättre än genomsnittet
Den specialiserade sjukvårdens nettodriftskost-
nader i Kymmenedalen (1 351 euro/invånare) 
var högre än genomsnittet år 2016, 12,8 procent 
högre än genomsnittskostnaderna i Finland. 

Behovet av specialiserad somatisk sjukvård 
överskred landets medelvärde med 14 procent. 
De behovsstandardiserade kostnaderna per invå-
nare för specialiserad somatisk sjukvård var tio 
procent lägre än i landet i genomsnitt. Räknat 
i euro var landskapets behovsstandardiserade 
kostnader för specialiserad somatisk sjukvård 
cirka 100 euro lägre per invånare än i landet i 
genomsnitt. Eftersom användningen av specia-
liserad somatisk sjukvård var lägre än i landet i 
genomsnitt, orsakades sju procent av de behovs-

standardiserade kostnaderna per invånare 
av att tjänsterna användes i mindre omfatt-
ning än i övriga landet och tre procent av att 
produktiviteten var bättre än i övriga landet.

5.3 Primärvård
Antalet läkarbesök inom den öppna 
sjukvården en tredjedel av genomsnittet 
i landet
Antalet besök inom den öppna sjukvården 
var 2,1 per invånare i Kymmenedalen, vil-

ket var märkbart mindre (22 %) än 
i landet i genomsnitt (medelvärdet 
för antalet besök justerat med behov-
skoefficienten4). Antalet läkarbesök 
var 34 procent lägre och andra än 
läkarbesök 11 procent lägre än det 
ovan nämnda kalkylerade besöks-
antalet. Besöken hos sjukskötare var 
dubbelt så många som läkarbesöken. 
Registreringsgraden av besöksorsa-

kerna hos läkare var genomsnittlig (70 %, 
hela landet 72 %). Omkring 37 procent av 
befolkningen hade besökt en läkarmottag-
ning (2017), vilket var något mindre än i 
hela landet (40 %).

Enligt en enkätundersökning hade 
17  procent av dem som behövde service 
inte fått tillräckligt med läkartjänster (hela 
landet 13–19  %) och 11 procent hade 

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

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

I Kymmenedalen låg de behovsstandardiserade kostnaderna 
för specialiserad somatisk sjukvård och användningen av den 
långt under medelnivån för landet. En följd av detta är att 
produktiviteten inom den specialiserade sjukvården är tre 
procent högre än i landet i genomsnitt.

Den somatiska 
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produktivitet.
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inte fått tillräckligt med tjänster av sjukskötare 
(hela landet 9–13 %). Sammanlagt 57 procent 
av enkätdeltagarna visste att de hade möjlighet 
att välja hälsostation (hela landet 59 %), och 
59 procent ansåg att de hade haft en verklig möj-
lighet att välja hälsostation (hela landet 64 %). 
Totalt 24,5 procent av enkätdeltagarna hade fått 
tillräckligt med information om hur man går till-
väga för att byta hälsostation (hela landet 27 %).

Det är oroande att i oktober 2017 hade 4,5 
procent av klienterna fått vänta i över tre måna-
der från bedömningen av vårdbeho-
vet på att få icke-brådskande vård på 
en läkarmottagning inom den öppna 
sjukvården (hela landet 2,3 %).

Influensavaccinationstäckningen 
över medelnivån i landet
Influensavaccinationstäckningen för 
personer som fyllt 65 år (52,5 %) 

överskred märkbart medelnivån i landet (hela 
landet 47,7 %). Landskapet hamnade ändå 
långt från EU-rådets mål om en täckning på 
över 75  procent. Man kan påverka vaccina-
tionstäckningen genom att effektivisera hälso- 
och sjukvårdstjänsterna för äldre och främjan-
det av deras hälsa. Andelen av alla kallade som 
deltog i den allmänna screeningen av livmo-
derhalscancer (70 %) motsvarade genomsnittet 
i landet, precis som andelen som deltog i den 
allmänna screeningen av bröstcancer (85 %).

Primärvårdens kostnader högre än 
genomsnittsnivån i landet
Nettodriftskostnaderna för primärvår-
dens öppenvård (374 euro/invånare) 
var fyra procent högre än genom-
snittskostnaderna i Finland år 2016.

FIGUR 14
Avvikelse (%) hos besöksmängderna 
inom den öppna vården korrigerade med 
behovskoefficienten för primärvården från 
medeltalet för hela landet, 2017.
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Kymmenedalen hade den största avvikelsen av alla landskap 
från landets genomsnittliga antal läkarbesök inom den öppna 
sjukvården. Sett till behoven i området görs det få läkarbesök 
inom den öppna sjukvården.

Primärvården i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 Influensavaccinationstäckningen för 

personer som fyllt 65 år överskred 
märkbart medelnivån i landet.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 Det finns problem med tillgången till 

icke-brådskande vård inom primärvården.
 Antalet läkarbesök inom den öppna 

sjukvården är en tredjedel av det 
genomsnittliga antalet i landet.

Tolkning: Av figuren framgår i vilka landskap det förekommer 
flera eller färre besök på olika yrkesgruppers mottagningar 
inom primärvården, i förhållande till det beräknade behovet, 
än landets medeltal. Behovskoefficienten har beräknats med 
användning av de viktade koefficienterna för primärvårdens 
behovsfaktorer (se Källor).
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5.4 Mun- och tandvård
Stor andel 12-åringar med friska tänder
Andelen vuxna i Kymmenedalen som i enlig-
het med rekommendationerna borstade tän-
derna minst två gånger per dag var större än 
den genomsnittliga andelen i landet (64,1 %, 
hela landet 68,1  %). CPI-index för klienterna 
inom mun- och tandvården var det tredje hög-
sta i landet år 2017 (1,2, hela landet 1).

DMF-indexet, som anger antalet kariesan-
gripna, lagade eller avlägsnade tänder, var det 
tredje lägsta i alla landskap bland 12-åringarna 
i Kymmenedalen (0,6, hela landet 0,9). År 2017 
var andelen med friska tänder av de jämnåriga 
som varit på undersökning hos mun- och tand-
vården den tredje största i landet, 68,9 procent, 
medan motsvarande siffra för hela landet bara 
var 61,1  procent. Kymmenedalen har således 
lyckats mycket väl inom detta område, vilket 

även framgår av att andelen 12-åringar som har 
mycket karies var den tredje lägsta i landet. 
Enligt indikatoruppgifterna har även andelen 
med friska tänder ökat. Andelen 12-åringar som 
fått ortodontisk behandling var något större, 
men även den var mindre än genomsnittet i 
landet. Enligt enkätuppgifter borstar eleverna i 
årskurs 8 och 9 i Kymmenedalen tänderna mer 
sällan än genomsnittet i övriga landet; resul-
tatet var det näst sämsta i landet. Detta syns 
dock inte i form av dåliga resultat i de ovan 
beskrivna uppgifterna om registreringen av vår-
danmälningar.

Relativt god tillgång till mun- och tandvård
Antalet patienter som använde mun- och 
tandvårdstjänsterna på hälsocentralerna i för-
hållande till invånarantalet i området låg på 
medelnivån i landet, precis som andelen som 
använt privattandläkartjänster av dem som 

I Kymmenedalen var antalet personer som fått ersättning för 
privattandläkartjänster betydligt över  och antalet patienter 
i mun- och tandvårdstjänsterna på hälsocentralerna lite over 
genomsnittet 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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offentliga mun- och tandvården är låga.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
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eleverna i de högre klasserna.
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fått ersättning från FPA (figur 15). Andelen 
personer som uppgav brister i tillgången till 
tandläkartjänster eller i tjänsternas tillräcklig-
het var något större än genomsnittet i landet. 
Andelen patienter i Kymmenedalen som fått 
icke-brådskande tandläkarvård vid ett mottag-
ningsbesök inom primärvården först mer än tre 
veckor efter att de tagit kontakt, var i oktober 
2017 den tredje minsta i landet.

Nettodriftskostnaderna för mun- och tand-
vård år 2016 (74 euro/invånare) var 4,7 procent 
lägre än genomsnittskostnaderna i Finland. 
Kostnaderna per invånare för privat tandvård 
som ersätts av sjukförsäkringen (58 euro/invå-
nare) var 10,5 procent lägre än genomsnittet i 
landet.

5.5 Tjänster för barn, unga och 
familjer
I Kymmenedalen var nettodriftskostnaderna för 
både öppenvård samt slutenvård och familje-
vård inom barnskyddet något lägre än i landet 
i genomsnitt. Nettodriftskostnaderna för övrig 
öppenvård för barn och familjer var de fjärde 
högsta i Finland (figur 16). I Kymmenedalen 
utgjorde barnen en mindre andel av befolk-
ningen än i landet i genomsnitt. Andelen av 
befolkningen som är i åldern 0–14 år minskade 
mest i Kymmenedalen av alla landskap mellan 
åren 2015 och 2017. Andelen barnfamiljer med 
bara en förälder var den näst högsta i landet 
(24,5 % av alla barnfamiljer, hela landet 22 %). 

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

De granskade nettodriftskostnaderna visar att man över lag 
lägger måttligt med pengar på servicen i Kymmenedalens 
område. Nettodriftskostnaderna för övrig öppenvård för barn 
och familjer var högre än genomsnittet i landet 2016 och 
fortsatte att öka 2017.
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FÖREDÖMLIGT:
 Antalet barn som placeras brådskande 

är färre än i landet i genomsnitt.
 De yrkesstuderande upplever att 

hälsoundersökningarna håller hög 
kvalitet.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 Antalet omhändertagna barn är stort.
 Antalet patienter i åldern 7–12 år 

inom den psykiatriska slutenvården är 
märkbart fler än i andra landskap.

 Genomförandet av vaccinationsserien 
mot difteri, stelkramp, kikhosta och 
polio är den tredje sämsta i landet.
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Det var stora skillnader mellan kommunerna i 
landskapet i fråga om andelen barn och unga 
samt andelen familjer med bara en förälder.

Mödra- och barnrådgivningarnas dimensio-
nering av hälsovårdare motsvarade rekommen-
dationerna och var något bättre än medelnivån 
i hela landet. Mödra- och barnrådgivningarnas 
lagstadgade omfattande hälsoundersökningar 
inkluderades i verksamhetsplanerna för alla 
hälsocentraler i landskapet. Alla hälsocentra-
ler hade även inkluderat de lagstadgade minst 
tre hälsoundersökningarna av spädbarn i sina 
planer, vilket var bättre än i hela landet. De 
minst 11 hälsoundersökningarna av förstföder-
skor som enligt rekommendationen ska genom-
föras av mödravårdscentralerna, var dock bara 
inkluderade i verksamhetsplanen för mindre 
än var femte hälsocentral (motsvarande andel 
för hela landet var över hälften av hälsocen-
tralerna). Genomförandet av vaccinationsserien 
mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio var 
den tredje sämsta i landet, medan vaccinations-
täckningen för HPV motsvarade medelvärdet i 
landet.

Skolhälsovårdens läkardimensionering kan 
förbättras
Hälsoundersökningarna inom skolhälsovården 
och studerandehälsovården på andra stadiet 
hade skrivits in i planerna för alla hälsocentra-
ler. Det beräknade antalet studerande per psy-
kolog på gymnasiet var klart större än landets 
medelvärde. Läkardimensioneringen i skolhäl-
sovården var den fjärde minsta i landet, men 
låg på landets medelnivå inom studerandehäl-
sovården på andra stadiet.

Skillnaderna i kvaliteten på hälsoundersök-
ningarna var överlag små mellan landskapen. 
Resultaten för eleverna i de lägre och högre 
klasserna i Kymmenedalen låg nära genomsnit-
tet för landet. De yrkesstuderande upplevde i 
näst störst omfattning i hela landet att hälsoun-
dersökningarna höll hög kvalitet, medan mot-
svarande andel bland de gymnasiestuderande 
var den tredje minsta i jämförelse med alla 
landskap (64,1 %, hela landet 66,6 %). Sam-
manlagt 19,7  procent av eleverna i årskurs 8 
och 9 upplevde sitt hälsotillstånd som medel-
måttigt eller dåligt, vilket är den näst högsta 

siffran i landet (hela landet 18,8 %). Likaså var 
andelen med måttlig eller svår depression den 
nästa högsta i landet i jämförelse med alla land-
skap (13 %, hela landet 12,2 %). Det har varit 
svårt att få komma till en skolhälsovårdare i 
Kymmenedalen (se kapitel 5.1 Främjande av 
hälsa och välfärd).

Stor andel omhändertagna barn
Antalet barnskyddsanmälningar bland barn i 
åldern 0–17 år var bara något större än genom-
snittsantalet i landet, men andelen omhänder-
tagna barn av befolkningen i samma ålder var 
landets fjärde största i Kymmenedalen (1,2 %, 
hela landet 1 %). De högsta andelarna i lan-
det ligger dock mycket nära varandra. Ande-
len personer i åldern 0–17  år som placerats 
brådskande av den jämnåriga befolkningen 
underskred dock medelnivån i landet. Ande-
len av befolkningen i åldern 0–17 år som var 
klienter hos barnskyddets öppenvård motsva-
rade genomsnittet i landet. Det var vanligare 
än genomsnittet med klientrelationer hos upp-
fostrings- och familjerådgivningen. Däremot var 
antalet familjer som omfattades av hem- och 
barnavårdsservice färre än i landet i genom-
snitt. Tillsynsmyndighetens iakttagelser tyder 
på problem med barnskyddets myndighets-
verksamhet och förvaltningspraxis. Det har 
framkommit problem i fråga om kontakten med 
barn som omfattas av vård utom hemmet, vilket 
tillsynsmyndigheten har fått in klagomål om 
(ESAVI, utvärderingsår 2017).

År 2016 var nettodriftskostnaderna för 
öppenvård inom barnskyddet (48  euro/invå-
nare) 3,9  procent högre än medelnivån i lan-
det. Nettodriftskostnaderna per invånare för 
sluten- och familjevård inom barnskyddet (129 
euro/invånare) var de femte högsta i landet, 4,2 
procent högre än genomsnittsnivån i landet. 
Nettodriftskostnaderna för övrig öppenvård för 
barn och familjer än den som nämnts tidigare 
(56  euro/invånare) var 21  procent högre än i 
landet i genomsnitt.

Många unga inom den psykiatriska 
slutenvården
Mentalvårdstjänsterna för barn och unga 
användes mer i Kymmenedalen än i landet i 

5. Utvärdering av uppgiftshelheterna
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genomsnitt. I förhållande till hela den jämn-
åriga befolkningen omfattade den psykiatriska 
slutenvården i Kymmenedalen betydligt fler 
patienter i åldern 7–12 år än i övriga landskap 
(6,8/1  000  jämnåriga, hela landet 2,9). Likaså 
var siffran för 13–17 åringar den fjärde största 
i landet. Å andra sidan var antalet öppen-
vårdsbesök inom den specialiserade somatiska 
sjukvården landets lägsta bland 0–17-åringar 
i proportion till befolkningen i samma ålder. 
Antalet vårddagar inom slutenvården låg på 
genomsnittsnivån för landet. Det är också oro-
ande att andelen barn i årskurs 4 och 5 med 
asocialt beteende som avviker från det normala 
är de största i landet (landskapets medelvärde 
7,6 %, hela landet 5,3 %).

5.6 Mentalvårds- och 
missbrukartjänster
Andelen personer som upplever psykisk 
påfrestning lägst i landet
I Kymmenedalen var förekomsten av psykiska 
störningar och därmed servicebehovet i anknyt-
ning till dem något högre än i hela landet. 
År 2017 hade 1,8 procent av befolkningen 
rätt till specialersättning för läkemedel 
mot psykos, vilket bara var något mindre 
än genomsnittet i landet (hela landet 1,7 
%). Andelen som fick sjuk- eller invalid-
pension på grund av psykiska störningar 
eller beteendestörningar var totalt sett den 
femte största i landet, men i åldersgrup-
pen 18–34 år var motsvarande andel av alla 
jämnåriga i Kymmenedalen den största i 
landet (2,5 %, hela landet 1,6 %). De olika 
åldersgrupperna i området får dagpen-
ning på grund av psykisk ohälsa i samma 
omfattning som genomsnittet i landet. 
Även det åldersstandardiserade indexet 
för psykiska ohälsa låg nära indexvärdet 
för hela landet (98,7/100). Enligt uppgifter 
från 2018 var andelen som upplever stor 
psykisk påfrestning i Kymmenedalen den 
näst minst i landet (10 %, hela landet 12,9 
%). Självmordsdödligheten låg på landets 
genomsnittliga nivå.

Primärvårdens mentalvårdstjänster används 
mycket
Primärvårdens mentalvårdstjänster använ-
des betydligt mer i området än i landet i 
genomsnitt, då antalet läkarbesök till primär-
vårdens mentalvård var det största i landet 
(71,9/1 000  invånare, hela landet 14,8). Land-
skapets vuxna invånare gjorde dock bara något 
fler öppenvårdsbesök inom mentalvården 
jämfört med medelantalet i landet, men tredje 
flest mentalvårdsbesök inom primärvården hos 
andra yrkesgrupper än läkare. Utbudet av andra 
tjänster än offentliga var litet. Unga fick psy-
koterapi som ersätts av FPA in något mindre 
omfattning än övriga landet och vuxna i åldern 
25–64 år fick motsvarande tjänster i näst minst 
omfattning i landet (5,6/1 000 jämnåriga invå-
nare, hela landet 10,8).

I fråga om boendeservicen i Kymmenedalen 
bor många klienter med psykiska problem i ser-
vice- och stödbostäder, den näst största andelen 
i landet (25,4  personer/10  000  invånare, hela 
landet 16,5). Antalet personer som bor på psy-

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

Andelen personer som fyllt 18 år och som förordnats vård 
oberoende av sin vilja var den tredje största i landet 2016 i 
förhållande till alla invånare i samma ålder.
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kiatriska rehabiliteringshem dygnet runt 
var något fler än medelantalet i landet, 
medan de som inte bor där dygnet runt var 
något färre än medelantalet.

Många vårddagar och långa 
vårdperioder inom den psykiatriska 
slutenvården
Antalet vårddagar inom den psykiatriska 
slutenvården år 2017 var det fjärde största 
i landet både bland 18–24-åringar och 
25–64-åringar. De var också fler än genom-
snittet i landet i åldersgruppen över 65 år. 
Antalet patienter låg på genomsnittsnivån 
för landet i de två övre åldersgrupperna, 
men bland 18–24-åringar överskred antalet 
medelvärdet för landet (9,5/1 000  jämnår-
iga, hela landet 8). Andelen som förord-
nats vård oberoende av sin vilja var den 
tredje största i landet (2,3/1 000 jämnåriga) 
(figur 17). Användningen av tvångsåtgärder 
under vårdperioder oberoende av patien-
tens vilja var inte längre vanligast i landet 
år 2017, vilket det var år 2016. Andelen 
psykiatriska patienter som varit inlagda 
på sjukhus i mer än 90 dagar utan avbrott 
var den tredje största i landet. Som en kva-
litetsindikator kan man använda antalet 
återintagningar till slutenvård inom 30 
dagar efter utskrivningen av patienter som 
lider av bipolär sjukdom – Kymmeneda-
lens resultat för denna indikator var det 
näst lägsta i landet.

Riskkonsumtion av alkohol bland äldre 
vanligare än genomsnittet
I Kymmenedalen ligger i synnerhet den 
äldre befolkningens alkoholkonsumtion 
på en oroande nivå. Den alkoholrelate-
rade dödligheten bland personer som 
fyllt 65  år var den klart vanligaste i lan-
det (89/100 000 jämnåriga, hela landet 55). 
Andelen som dricker för mycket alkohol 
(AUDIT-C) är stor särskilt bland män i 
åldern 55–74 år. Försäljningen av alkohol 
i Kymmenedalen är dock bara något högre 
än genomsnittet i landet och andelen beru-
sade av alla som omkommit i olyckor är 
den fjärde minsta i landet (22,6 %, hela 

Mentalvårds- och missbrukartjänsterna  
i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 Antalet personer som upplever psykisk 

påfrestning är litet jämfört med övriga 
landskap.

 Primärvårdens mentalvårdstjänster 
används mycket.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 Den psykiatriska vården 

och missbrukarvården är 
institutionsdominerad.

 Antalet hepatit C-infektioner är många.
 Den alkoholrelaterade dödligheten 

bland personer över 65 år är den högsta i 
landet.

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

Antalet patienter som vårdades på sjukhusens och 
hälsocentralernas vårdavdelningar på grund av missbruk var i 
förhållande till invånarantalet ganska litet i Kymmenedalen.
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landet 24,7 %). Andelen som röker dagligen 
bland 20–54-åringar var landets tredje största 
(13,4 %, hela landet 12 %).

Antalet narkotikabrott som kom till poli-
sens kännedom i Kymmenedalen understeg 
genomsnittet i landet, men antalet hepatit 
C-infektioner var det högsta bland alla land-
skap (32,3/100 000 invånare, hela landet 20,8). 
Hepatit C-virus smittar lätt via blodet när man 
delar på sprutor.

Mycket missbrukartjänster på 
institutionerna
Patienter med missbruksproblem vårdades i 
högre utsträckning än i övriga landet på miss-
brukarvårdens institutioner (avgiftning och 
rehabilitering) (4,3  klienter/1  000  invånare, 
hela landet 2,4). Antalet klienter inom missbru-
karvårdens öppenvård var något färre än mede-
lantalet i landet. Antalet klienter som omfat-
tades av missbrukarvårdens boendeservice var 
det högsta i hela landet (2/1 000 invånare, hela 
landet 1,1). På sjukhusens och hälsocentra-
lernas vårdavdelningar vårdades patienter på 
grund av missbruk i mindre utsträckning än i 
landet i genomsnitt (figur 18).

Institutionsdominansen inom missbrukar-
vården märks även i kostnaderna. Nettodrifts-
kostnaderna för specialtjänster för missbrukare 
(45 euro/invånare) var landets högsta år 2016, 
28,4 procent högre än genomsnittskostna-
derna i Finland. Primärvården stod där-
med för en mindre andel av kostnaderna 
för vården av missbrukare.

Missnöje med den verksamhetsmässiga 
integrationen av missbrukartjänsterna
Enligt tillsynsmyndighetens iakttagelser 
var antalet möten med läkare inom den 
psykiatriska öppenvården färre än patien-
terna önskade. De begränsade vårdperio-
derna inom den psykiatriska öppenvården, 
varefter hälsocentralen tar över vården, var 
tidvis en källa till missnöje (ESAVI 2017).

5.7 Socialservice för personer i 
arbetsför ålder
Socialservicen för personer i arbetsför ålder är 
ämnad att stödja klienter i arbetsför ålder med 
livskompetens, boende, arbete, utkomst och 
studier samt att minska ojämlikheten. Servicen 
genomförs ofta i samarbete med andra aktö-
rer, till exempel arbetskraftsförvaltningen och 
sysselsättningstjänsterna, ungdomsväsendet, 
Folkpensionsanstalten samt missbrukar- och 
mentalvårdstjänsterna. Resultatet av socialser-
vicen för personer i arbetsför ålder visar hur 
väl man i samarbete med de andra aktörerna 
lyckas minska problemen orsakade av arbetslös-
het, livskriser eller ekonomiska svårigheter och 
förebygga marginalisering. Mångsidigare möjlig-
heter att delta för personer som befinner sig i en 
utsatt situation och ökad samhällelig delaktig-
het är också resultat av en lyckad socialservice.

Unga är ofta hänvisade till utkomststöd
I Kymmenedalen var aktiveringsgraden bland 
de arbetslösa något lägre än landets medel-
värde, men antalet som deltagit i arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte var något högre än 
i genomsnitt. Arbetsmarknadsstödet som kom-
munerna delfinansierar var det tredje största 
i alla landskap (99,20 euro per invånare, hela 
landet 78,20 euro).

Socialservicen för personer i arbetsför 
ålder i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 Antalet personer som deltar i 

arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
överstiger landets medelvärde.

 Hemlösheten är låg.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 Särskilt unga är hänvisade till 

utkomststödet.
 Aktiveringsgraden bland arbetslösa är 

lägre än i genomsnitt.
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Andelen som fått grundläggande utkomst-
stöd från FPA var den största i alla landskap 
bland 18–24-åringar (20,5 %, hela landet 14,7 
%), och andelen i samma åldersgrupp som fått 
utkomststöd under lång tid var också en av lan-
dets största (5,5 %, hela landet 3,6 %). Bland 
25–64-åringar var andelarna också oroande 
höga i en jämförelse mellan landskapen. Även 
andelen 18–24-åringar som fått kompletterande 
utkomststöd var den största i landet och bland 
25–64-åringar var motsvarande andel den 
tredje största. Andelen som fått förebyggande 
utkomststöd var lägre än genomsnittet både 
bland 18–24-åringar och 25–64-åringar.

Låg hemlöshet
Hemlösheten i Kymmenedalen var låg 
(0,2/1 000 invånare, hela landet 1,2). Andelen 
hemlösa som har det svårast ställt (bor utom-
hus, på natthärbärgen, i tillfälliga skyddsrum 

och dylika utrymmen) motsvarade medianen 
för hela landet (0,1/1 000 invånare).

Tjänsterna för personer i arbetsför ålder 
behöver förstärkas och samordnas
Andelen arbetslösa, den låga aktiveringsgraden, 
den stora summan arbetsmarknadsstöd som 
kommunerna delfinansierar och de utdragna kli-
entrelationerna när det gäller utkomststöd tyder 
på att tjänsterna för personer i arbetsför ålder 
behöver förstärkas och samordnas. Vid sidan av 
ungdomsarbetslösheten visar den stora ande-
len unga som får utkomststöd och antalet unga 
utanför utbildning att man bör granska hur väl 
tjänsterna för unga fungerar. Andelen som fått 
kompletterande utkomststöd visar att man har 
använt stödet inom det sociala arbetet för att för-
hindra marginalisering. Andelen som fått före-
byggande utkomststöd är dock liten jämfört med 
det totala antalet klienter som fått utkomststöd.

5.8 Service för personer med 
funktionsnedsättning
Behovet av service verkar vara mindre i 
Kymmenedalen än i landet i genomsnitt, 
då färre invånare än i något annat landskap 
bland dem som fyllt 16  år får höjt bidrag 
och högsta bidrag i handikappförmån 
(88,3/100 000  jämnåriga). Mängden tjäns-
ter och stöd som beviljats personer med 
funktionsnedsättning var dock något större 
i Kymmenedalen jämfört med hela lan-
det (3  835/100  000 invånare, hela landet 
3 366). Siffrorna säger inget om hur många 
personer som omfattas av tjänsterna, utan 
om det totala antalet tjänster. Samma per-
son kan använda en eller flera tjänster. 
Andelen som fått färdtjänst för personer 
med grav funktionsnedsättning underskred 
landets medelvärde något i området.

Antalet klienter på institutioner för 
personer med intellektuell funktionsned-
sättning var färre än i landet i genomsnitt, 
något fler än genomsnittet inom service-
boende för personer med grav funktions-
nedsättning och inom stödboende samt 
styrt och assisterat boende för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning var 

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

FIGUR 19 
Strukturell arbetslöshet och aktiveringsgrad 
bland arbetslösa, %, 2017.
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Den strukturella arbetslösheten i Kymmenedalen är 
betydligt högre än i landet i genomsnitt och de arbetslösas 
aktiveringsgrad ligger under landets medelnivå.
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andelen den femte största i landet (figur 20). 
Något fler klienter än i landet i genomsnitt fick 
personlig assistans, medan kostnaderna för per-
sonlig assistans var de tredje högsta i landet 

(60,4 euro/invånare, hela landet 42 euro). Detta 
är positivt med tanke på delaktigheten. Mäng-
den stöd för närståendevård var den största i 
hela landet i förhållandet till invånarantalet, 

men siffran begränsas inte enbart till per-
soner med funktionsnedsättning.

Kostnaderna i Kymmenedalen låg på en 
måttlig nivå, trots att helheten med service 
för personer med funktionsnedsättning 
var större än medelvärdet för landet (figur 
6). Nettodriftskostnaderna för slutenvård 
av personer med funktionsnedsättning 
år 2016 (29  euro/invånare) var 14,5  pro-
cent högre än i landet i genomsnitt. Net-
todriftskostnaderna för boendeservice med 
heldygnsomsorg för personer med funk-
tionsnedsättning (134  euro/invånare) var 
fem procent högre än genomsnittskostna-
derna i landet. Nettodriftskostnaderna för 
övrig service för personer med funktions-
nedsättning än den som nämnts tidigare 
(199 euro/invånare) var 21,1 procent högre 
än i landet i genomsnitt.

5.9 Tjänster för äldre
Man kan följa upp hur strukturreformen 
inom äldreomsorgen fortskrider genom 
att undersöka hur stor andel som bor 
hemma av de äldre över 75 år som behö-
ver mycket omsorg (antingen heldygnsom-
sorg eller intensiv hemvård, dvs. över 60 
hembesök per månad). I Kymmenedalen 
bodde 89 procent hemma i denna ålders-
grupp, vilket var den lägsta andelen i alla 
landskap då landets medelvärde låg på 
90,9 procent. Det var dock ingen stor vari-
ation mellan landskapen i fråga om ande-
len som bor hemma bland befolkningen 
i samma ålder. Inom denna åldersgrupp 
hade flest invånare i just Kymmenedalen 
stora svårigheter att klara av vardagssyss-
lorna (38,9 %, hela landet 34,9 %). Ande-
len som upplevde minst stora svårigheter 
att sköta sig själv var emellertid mindre än 
genomsnittet i landet och antalet ensambo-
ende som fyllt 75 år var det tredje största i 
landet.

FIGUR 20
Institutionsvård och boendeservice för 
personer med utvecklingsstörning och 
personer med grav funktionsnedsätt-
ning/100 000 invånare, 2017.

Slutenvård och boendeservice för personer med intellektuell 
och grav funktionsnedsättning. Få personer med intellektuell 
funktionsnedsättning bodde på institution, men de fanns i 
relativt hög omfattning inom stödboende och styrt och assisterat 
boende. Antalet personer med grav funktionsnedsättning inom 
boendeservice motsvarade medelnivån för landet.

Servicen för personer med 
funktionsnedsättning i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 Den långvariga slutenvården har 

avvecklats med framgång och ersatts 
med serviceboende.

 Antalet gällande avtal om 
närståendevård för personer under 65 år 
var det högsta i landet.
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Vanligt med serviceboende med 
heldygnsomsorg
Andelen klienter inom den regelbundna 
hemvården som fyllt 75  år och som hade 
60–89  hemvårdsbesök per månad var något 
större än genomsnittet i landet, men andelen 
klienter med över 90 hemvårdsbesök var den 
lägsta i landet (9,4 %, hela landet 16,5 %). 
Andelen äldre som fyllt 75 år och som omfat-
tas av regelbunden hemvård av hela Kymmen-
edalens befolkning i motsvarande ålder var 
den näst minsta i landet (9 %, hela landet 11,3 
%). Av all personal inom äldreomsorgen fanns 
ungefär en fjärdedel (26 %) inom hemvården, 
vilket var den lägsta andelen i landet (hela lan-
det 34 %). Granskningen omfattade både offent-
liga och privata serviceproducenter.

I en jämförelse mellan landskapen framgår 
det att serviceboende med heldygnsomsorg var 
vanligt i Kymmenedalen. År 2016 var Kym-
menedalen det landskap som hade flest antal 
klienter över 75  år inom serviceboende med 
heldygnsomsorg (9,7 %, hela landet 7,3  %); 
situationen var densamma i åldersgrupperna 
med personer som fyllt 80 och 85  år. Enligt 
tillsynsmyndighetens iakttagelser var dock per-
sonaldimensioneringen inom äldreomsorgens 

serviceboende med heldygnsomsorg inte till-
räcklig och uppgiftsstrukturen var inte alltid 
ändamålsenlig (ESAVI 2017). Det bodde färre 
personer över 75 år på ålderdomshemmen än i 
landet i genomsnitt.

Närståendevårdens täckning bland dem som 
fyllt 75 år motsvarade medelvärdet för landet, 
även om den inte uppfyllde den nationella 
målnivån (5 %). Täckningen inom närstående-
vården motsvarade landets medelvärde även i 
åldersgrupperna över 80 och 85 år.

Under 2019 startar en enhet för klienthand-
ledning av äldre i Kymmenedalen, som gör det 
möjligt att på ett bättre sätt främja utbudet av 
alternativa tjänster för klienternas behov.

Kymmenedalens nettodriftskostnader för 
slutenvård av äldre år 2016 (82 euro/invånare) 
var 4,3 procent lägre än i landet i genomsnitt. 
Nettodriftskostnaderna för boendeservice med 
heldygnsomsorg för äldre (447 euro/invånare) 
var de högsta i landet, 58,1 procent högre än i 
landet i genomsnitt. Nettodriftskostnaderna per 
invånare för hemvård (207 euro/invånare) var 
19,9  procent högre än i landet i genomsnitt. 
Nettodriftskostnaderna för övrig äldreomsorg 
än den som nämnts tidigare (88 euro/invånare) 
överskred genomsnittet i landet med 24 procent.

Äldreomsorgen i Kymmenedalen

FÖREDÖMLIGT:
 Ålderdomshemmen har färre klienter 

än i landet i genomsnitt.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL:
 Andelen äldre som bor hemma är 

landets lägsta.
 Täckningen för stöd för närståendevård 

uppfyller inte den nationella målnivån.

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

Andelen personer med hemvård av alla som använder mycket 
service är landets minsta i Kymmenedalen.
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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.
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K lientorienteringen utvärderades på basis 
av hur befolkningen hade upplevt klien-
torienteringen i serviceprocesserna, för-

utsättningarna för valfrihet, möjligheterna att 
utnyttja digitaliseringen och klienternas delak-
tighet.

Skillnader i uppgörandet av vårdplaner
I fråga om klientorientering utmärker sig upp-
görandet av vårdplaner för långtidssjuka män 
i Kymmenedalen. Enligt en befolkningsun-
dersökning hade det gjorts upp en vårdplan 
för 46  procent av de långtidssjuka männen i 
landet; i Kymmenedalen var andelen 40,5 pro-
cent. I befolkningsundersökningen kunde man 
inte upptäcka några problem med social- och 
hälsovårdstjänsternas flexibilitet. Enligt indi-
katorerna som anger valfriheten klarade sig 
Kymmenedalen medelmåttigt och andelen av 
befolkningen som bytt hälsostation var relativt 
liten i jämförelse med alla landskap. Det fanns 
dock utrymme för förbättringar, särskilt inom 
klientupplevelsen. Andelen som hade en posi-
tiv klientupplevelse av hälso- och sjukvårds-
tjänsterna var den minsta i landet (46,4 %, hela 
landet 50,7 %).

Klientavgifterna försvårade tillgången till 
vård för lågutbildade kvinnor
Bland kvinnorna i Kymmenedalen var skillna-
derna mellan utbildningsgrupperna anmärk-
ningsvärda i fråga om hur klientavgifterna 
påverkade tillgången till vård. Nästan var tredje 
lågutbildad kvinna som använt hälso- och sjuk-
vårdstjänster (32 %, hela landet 27 %) uppgav 
att höga klientavgifter hade försvårat tillgången 
till vård, medan motsvarande andel bland hög-
utbildade var 14 procent. Bland männen fanns 
det inga betydande skillnader mellan utbild-
ningsgrupperna (hela landet 20,5 % av de låg-
utbildade, 12 % av de högutbildade).

Landets minsta andel som uträttat ärenden 
via internet
När alla landskap jämförs hade Kymmeneda-
len den minsta andelen personer som behövde 
service och som uppgav att de hade uträttat 
social- och hälsovårdsärenden på internet (70,4 
%, hela landet 78,9 %). En närmare granskning 

avslöjar att skillnaden mot landets medelvärde 
var stor i åldersgruppen med personer som fyllt 
75 år (29,2 % i Kymmenedalen, 36,2 % i hela 
landet).

Skillnader i den upplevda kvaliteten på 
hälsoundersökningarna i skolan mellan 
unga med och utan funktionsnedsättning
I Kymmenedalen är det alltjämt viktigt att man 
ser till att kvaliteten på skolhälsovårdens tjäns-
ter är jämlik och att tjänsterna uppfyller beho-
ven hos olika grupper av unga på ett jämlikt 
sätt. Det är positivt att skillnaden mellan unga 
med och utan funktionsnedsättning var min-
dre än i landet i genomsnitt. Sammanlagt 51,3 
procent av de unga med funktionsnedsättning 
upplevde att man under hälsoundersökningen 
hade diskuterat frågor som är viktiga för dem, 
beaktat deras åsikter, diskuterat frågor om deras 
hem och att de hade vågade berätta ärligt om 
sådant som gäller dem själva. Motsvarande 
andel bland unga utan funktionsnedsättning 
var 67,3 procent.

Alarmerande många väntar länge på 
specialiserad sjukvård
I Kymmenedalen överskreds tidsfristerna för 
vårdgarantin både inom primärvården och 
den specialiserade sjukvården. Antalet klien-
ter som väntat på specialiserad sjukvård i över 
sex månader var klart flest i Kymmenedalen 
(11,3/10 000 invånare), men medianen för vän-
tetiden var dock god. Enligt de indikatorer som 
valts ut för granskning uppfylldes tillgången till 
specialiserad sjukvård inte inom den lagstad-
gade tidsfristen i Kymmenedalen. Landskapet 
bör utreda vad de ovanligt långa köerna till 
hälso- och sjukvårdstjänster beror på.

I Kymmenedalen var väntetiderna till upp-
fostrings- och familjerådgivningen långa: den 
genomsnittliga väntetiden uppgick till 59 dagar 
(hela landet 23 dagar). Det bör dock poängteras 
att uppgifternas riktighet beror på kvaliteten på 
de uppgifter som lämnas. Totalt 98,1 procent av 
bedömningarna av servicebehovet inom barn-
skyddet blev färdiga inom tre månader från det 
att ärendet inleddes. Under den andra gransk-
ningsperioden var utfallet något lägre, 96,4 % 
(hela landet 1: 92,9 % och 2: 93,6 %). Bedöm-
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ningarna av servicebehovet följde de lagstad-
gade tidsfristerna med varierat resultat.

Tillgången till socialvårdstjänster upplevdes 
som god
I utvärderingen av den upplevda tillgången 
till läkartjänster upptäcktes skillnader mellan 
kvinnor och män i Kymmenedalen. Kvinnorna 
uppgav betydligt mer sällan att de upplevde att 
tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster var 
god (25,6 %, hela landet 32,5 %). Det förekom 
också skillnader inom gruppen av lågutbildade, 
då 25  procent av de lågutbildade i Kymmen-
edalen uppgav att de upplevde tillgången till 
hälso- och sjukvårdstjänsterna som god, medan 
motsvarande siffra för hela landet var 31,4 pro-
cent.

Klienterna uppgav i en enkät att rådgiv-
ningsservicen och mun- och tandvårdstjäns-
terna genomfördes inom måttlig tid. Skillna-
derna mellan landskapen var mycket små. 
Enligt enkätundersökningen fick 30,3 procent 
av klienterna en mottagningstid till hälso- och 
sjukvården tillräckligt snabbt (hela landet 34,2 
%). Kymmenedalen har lyckats med soci-
alvårdstjänsterna; 43,3  procent av klienterna 
upplevde sig ha fått vård tillräckligt snabbt, 
medan motsvarande siffra för hela landet var 
34,3 procent. I synnerhet männen som behövde 
service ansåg sig ha fått socialservice tillräck-
ligt snabbt, hela 53,1 procent var av denna åsikt 
medan motsvarande siffra för hela landet bara 
var 36 procent.

FIGUR 22. 
Tillgång till tjänster.
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I fråga om tillgången till service bör landskapet Kymmenedalen i synnerhet beakta hälso- och sjukvårdstjänsterna. Man var dålig på 
att hålla tidsfristerna både inom den specialiserade sjukvården och primärvården.
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