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Social- och hälsovårdstjänsterna i Mellersta Österbotten

I Helsingfors 20.9.2018

Pekka Rissanen, FD, professor Tiina Hetemaa, MD
Utvärderingsdirektör Utvärderingschef

Institutet för hälsa och välfärd THL

Bakgrunden till och genomförandet  
av landskapsutvärderingen

Även hösten 2018 övar social- och hälsovårdsmi-
nisteriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd 
THL på styrningsverksamheten i samband med 
landskapens uppgift att ordna social- och hälso-
vård. Under utvärderingsrundan hösten 2018 har vi 
dragit nytta av erfarenheterna från simuleringsöv-
ningen 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 vid utvärderingen består av infor-

mationskällor från indikatorbanken Sotkanet och 
det finns tillgängligt för alla intresserade i Tietoik-
kuna (proto.thl.fi/tietoikkuna).

Vid utvärderingen användes de senaste nationella 
informationskällorna som fanns tillgängliga, de 
dokument som landskapen använt i sin planering 
och de rapporter som tillsynsmyndigheterna utar-
betat 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.

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.

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

https://proto.thl.fi/tietoikkuna/
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M ellersta Österbotten är det minsta 
landskapet både till folkmängden 
och arealen. Invånarantalet förutspås 

öka något. Befolkningen är ung. Förlossnings-
talet är det högsta och den demografiska 
försörjningskvoten är den näst högsta i 
landet. Andelen sysselsatta och arbets-
lösa underskrider genomsnittet. Den 
strukturella arbetslösheten och lång-
tidsarbetslösheten är den lägsta i lan-
det. Den ekonomiska försörjningskvoten 
överskrider genomsnittet. Låginkomstkvoten 
är mindre än i genomsnitt. Sjukligheten bland 
befolkningen ligger på medelnivån och anta-
let förtida dödsfall är det minsta i landet.

Landskapets anordnare har inlett sin 
verksamhet 
Social- och hälsovårdssamkommunen Soite 
startade sin verksamhet i början av 2017. Sam-
kommunen består av landskapets åtta kom-
muner och Kronoby i Österbotten. Dessutom 
anlitar Resijärvi i Norra Österbotten tjänster 
inom den specialiserade sjukvården och speci-
alomsorgsdistriktet. Genom separata avtal pro-
ducerar samkommunen tjänster även till andra 
kommuner. Mellersta Österbottens centralsjuk-
hus är det närmaste centralsjukhuset för cirka 
200 000 invånare. Till följd av att Soite grunda-
des har också klient- och patientdatasystemen 
gjorts enhetliga.

Att organiseringen och produktionen ska 
skiljas åt betraktas som ett problem i landskaps-
beredningen, eftersom de knappa resurserna 
måste fördelas mellan dessa verksamheter. 
Servicesedlar används inom flera tjänster. Det 
råder brist på yrkesutbildad personal i varie-
rande grad. Den största investeringen är cen-
tralsjukhusets nybyggnadsprojekt.

Beredningen av uppgiften att främja hälsa 
och välfärd framskrider väl. Befolkningens lev-
nadsvanor motsvarar medelnivån för landet 
eller är bättre än den. Man har lyckats väl med 
att minska rökning under graviditeten. Andelen 
unga som har testat droger är liten, men utveck-
lingen är oroande jämfört med övriga landet.

Aktiveringsgraden bland arbetslösa var den 
näst högsta i alla landskap och arbetsmark-
nadsstödet som kommunerna delfinansierar 

var det tredje minsta i landet räknat per invå-
nare.

År 2016 hade det registrerats ovanligt få 
vårddagar och patienter på primärvårdens vård-

avdelningar, men nettodriftskostnaderna 
per invånare var större än i genomsnitt. 

Antalet patienter och vårdperioder 
inom den specialiserade somatiska 
sjukvården motsvarade genomsnittet, 

vårdperioderna var kortare än genom-
snittet och antalet öppenvårdsbesök var 

det tredje högsta i landet. Över en femtedel 
av landskapets sjukhuspatienter tillhörde 
andra landskap. Antalet vårdkomplikationer 
med åtgärder låg på genomsnittsnivån, men 

antalet anmälda patientskador var många och 
antalet ersatta patientskador var det näst högsta 
i landet.

Effektiviserad hemrehabilitering förhindrar 
boende på institution
Antalet personer över 75 år som multimedicine-
rar är det högsta bland alla landskap. Använd-
ningen av läkemedel olämpliga för äldre är 
vanligast i landet och därför ska landskapet 
anställa en farmaceut som stöd för patientarbe-
tet. Andelen hushåll med personer över 75 år 
som fått hemvårdshjälp är den största i landet.

I drygt en fjärdedel av besöken till läkarmot-
tagningar inom den öppna sjukvården regist-
rerades inte besöksorsaken. Inom servicen för 
personer med funktionsnedsättning har det fat-
tats betydligt fler beslut om personlig assistans 
än i landet i genomsnitt, vilket är bra med tanke 
på delaktigheten.

Tjänsterna för barn, unga och familjer pro-
duceras främst i form av öppenvård. Det fanns 
få klienter inom barnskyddets öppenvård och 
vård utom hemmet, men andelen barnfamiljer i 
landskapet som omfattades av hemservice och 
barnavårdsservice var den näst största i lan-
det. Andelen omhändertagna barn var den näst 
minsta i landet och området var det landskap 
som oftast använde professionella familjehem 
som placeringsplats. Det finns få behöriga soci-
alarbetare och därför har man varit tvungen att 
anställa socionomer till dessa uppgifter. Det 
fanns få läkare och psykologer inom skol- och 
studerandehälsovården, vilket gör det svårare 
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att förebygga problem. De unga fick ändå god 
tillgång till skolhälsovårdare och kurator.

Mentalvårdstjänsterna har placerats inom 
den specialiserade sjukvården, men man sam-
arbetar med primärvårdens team för psykisk 
hälsa. Andelen som fått sjukdagpenning på 
grund av psykisk ohälsa var den största i lan-

det bland 25–64-åringar och den näst största i 
landet bland 18–24-åringar. Den psykiatriska 
slutenvården avviker inte från genomsnittet i 
landet. Självmordsdödligheten är landets läg-
sta. Det finns få klienter på missbrukarvårdens 
institutioner och boendeservice.

Landskapets anordnare och producent Soite 
inledde sin verksamhet i början av 2017, vilket är en 
styrka för Mellersta Österbotten. Samarbetet mel-
lan primärvården, den specialiserade sjukvården 
och socialvården har förstärkts, vilket säkert syns 
på många av de indikatorer som man valt att gran-
ska. Den multiprofessionella verksamheten har 
visserligen delvis försvårat registreringen. Reha-
bilitering, fysioterapi och ergoterapi registreras 
som specialiserad sjukvård, precis som samjourens 
tjänster. Specialistläkartjänster tillhandahålls även 
inom primärvården, bland annat för barnsjukdo-
mar. Man har lyckats väl med att minska slutenvår-
den och genom effektiviserad hemrehabilitering 
har man förhindrat att klienter tas in på institution 
efter slutenvård. Andelen hushåll med personer 
över 75 år som fått hemvårdshjälp är den största 
i landet. Man har ökat användningen av tjänster 
som ersätter hemvård med lyckat resultat.

Tillgången till service är bättre än i landet i genom-
snitt, med undantag för den specialiserade sjuk-
vården, då antalet patienter som väntat på speci-
aliserad sjukvård överskrider genomsnittet. Enligt 
tillsynsmyndigheten har klienterna inte fått vård 
inom de lagstadgade tidsfristerna på alla hälsocen-
traler, även om de över lag uppfylldes väl. Bedöm-
ningarna inom barnskyddet genomförde inom 
den lagstadgade tidsfristen. Andelen patienter i 
området som fått icke-brådskande tandläkarvård 
vid ett mottagningsbesök inom primärvården mer 

än tre veckor efter att de tagit kontakt var mindre 
än genomsnittet i landet. Bristerna i tillgången till 
tandläkartjänster eller i tjänsternas tillräcklighet 
var dock större än i landet i genomsnitt.

Social- och hälsovårdens behovsstandardiserade 
utgifter överskred genomsnittskostnaderna med 
fyra procent. Nettodriftskostnaderna per invånare 
för mun- och tandvård var de näst högsta i landet 
och även nettodriftskostnaderna för primärvår-
dens öppenvård överskred medelnivån i landet. De 
behovsstandardiserade kostnaderna för specialise-
rad somatisk sjukvård var högre än genomsnittet. 
Produktiviteten låg på landets medelnivå. Antalet 
besök till den specialiserade somatiska sjukvår-
dens öppenvård var det tredje högsta bland alla 
landskap. Vårdperioderna inom den specialiserade 
sjukvården var korta. Indexet för användningen av 
specialiserad sjukvård motsvarade genomsnittsi-
dexet i Finland. Var femte sjukhuspatient i Meller-
sta Österbotten bodde i ett annat landskap. Anta-
let förlossningar var många fler än vad man antar 
i förordningen.

Områdets finansiering ökar på grund av tvåsprå-
kigheten och även något på grund av den låga 
befolkningstätheten. Enligt den nuvarande beräk-
ningsmodellen är behoven av att anpassa verk-
samheten de största i landet vid övergången till 
en behovsbaserad finansieringsmodell. Området 
har försökt att reagera på denna förändring i tid.

Expertutvärdering av hur landskapet 
genomför tjänsterna
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FIGUR 1. 
Faktorer som påverkar verksamhetsmiljön i landskapet 2017
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försörjningskvot 
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* 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.

Befolkningstätheten i Mellersta Österbotten är en av de lägsta i landet, folkmängden ökar svagt, arbetslösheten är låg 
och den demografiska försörjningskvoten är den näst högsta i landet.

L andskapet Mellersta Österbotten består 
enligt områdesindelningen i regeringspro-
position 15/2017 av områdets centralort 

Karleby och sju andra kommuner. I slutet av 
2017 uppgick folkmängden i landskapet till 
68 780 invånare; landskapet är det minsta av 
de blivande 18 landskapen till såväl folkmängd 
som areal. De senaste åren har invånarantalet 
minskat något och under 2017 minskade det 
med över 200 personer jämfört med året innan, 
men enligt prognosen kommer befolkningen att 
öka med över 1 000 invånare före utgången av 
2030 (figur 1). Andelen unga som bor i områ-
det överskrider medelvärdet i landet; personer 
under 15 år utgör 19,0 procent av befolkningen, 
vilket är den näst största andelen bland alla 
landskap. Personer i arbetsför ålder (15–64 år) 
utgör 58,8  procent, vilket är den näst minsta 
andelen i landet, och de som har fyllt 65  år 
utgör 22,2  procent av invånarna. Den demo-
grafiska försörjningskvoten är den näst största 
bland alla landskap (70,1, hela landet 60,1). 
Andelen invånare över 65 år i området förvän-
tas öka till 25,5 procent av befolkningen fram 
till 2030, vilket nästan motsvarar det framtida 
medelvärdet för landet. Förlossningstalet bland 
kvinnor i fertil ålder är det högsta i Finland 
(60,7, hela landet 46,1). Andelen barnfamiljer 
med bara en förälder är märkbart mindre än 
i landet i genomsnitt. Det är stora skillnader 
mellan kommunerna i landskapet i fråga om 

andelen barn och unga samt andelen familjer 
med bara en förälder.

Andelen av befolkningen som avlagt en exa-
men på mellannivå var större i området (44,2 
%) än i landet i genomsnitt, medan andelen 
som avlagt en examen på högre nivå var den 
näst minsta bland alla landskap (24,5 %). 
Andelen 17–24-åringar utanför utbildning (6,1 
%) var den näst minsta i hela Finland (natio-
nellt medelvärde 8,3 %). Det finns få utländska 
medborgare bland befolkningen i landskapet 
(2,1 %).

År 2016 var andelen sysselsatta något min-
dre än i landet i genomsnitt (39,7 %, hela lan-
det 41,4 %), men arbetslöshetsgraden i området 
var lägre än genomsnittet för Finland (10,8 %, 
hela landet 13,2 %). Andelen långtidsarbets-
lösa av de arbetslösa var den näst minsta bland 
alla landskap (25 %, hela landet 35,5 %) och 
andelen svårsysselsatta (strukturellt arbetslösa) 
i åldern 15–64 år var en av landets lägsta (4,4 
%, hela landet 6,2 %). Ungdomsarbetslöshe-
ten bland 15–24-åringar i Mellersta Österbotten 
motsvarade landets genomsnitt (17,3 %). Den 
allmänna låginkomstkvoten i området upp-
gick till 12 procent, vilket är lägre än i landet 
i genomsnitt (12,7 %). Den ekonomiska försörj-
ningskvoten var 151,9, jämfört med 141,8 i hela 
landet.

Sjukligheten bland befolkningen i Meller-
sta Österbotten ligger på medelnivån i landet 



7THL – Stöd för beslut 47/2018 ÖVNING

ÖVNING
2. Landskapets befolkning och verksamhetsmiljö  

som utgångspunkt för organiseringsuppgiften

FIGUR 2. 
THL:s prevalensindex, icke åldersstandardiserat.

FIGUR 3. 
Behovskoefficient för social- och hälsovården.

Under perioden 2013–2015 låg THL:s icke-
åldersstandardiserade sjuklighetsindex för befolkningen i 
området nära landets medelvärde.
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och antalet förtida dödsfall är det allra minsta 
i landet. Under perioden 2013–2015 var THL:s 
icke-åldersstandardiserade sjuklighetsindex för 
befolkningen i området något högre än genom-
snittet (106, hela landet 100, variation mellan 
landskapen 76,7–137,4) (figur 2). Bland de jäm-
förbara delindexen var indexet för kranskärl-
sjukdomar högst, men också det uppgick till 
endast 110,7. Övriga sjukdomsgrupper som 
ingår i indexet är cancer, sjukdomar i hjärnans 
blodkärl, muskuloskeletala sjukdomar, psykiska 
problem, olycksfall och demens. Landskapet 
placerade sig något över landets medelvärde i 
alla dessa index. Drygt en fjärdedel av befolk-
ningen i området har rätt till specialersättning 
för läkemedel, vilket är något fler än i landet i 
genomsnitt. I förhållande till folkmängden var 
antalet förlorade levnadsår på grund av förtida 
dödsfall bland personer under 80 år det lägsta i 
landet (5 061, hela landet 6 280) (figur 4).

Mellersta Österbotten bildar ett samarbets-
område med landskapen Norra Österbotten, 
Kajanaland och Lappland.

I början av 2017 inledde social- och häl-
sovårdssamkommunen Soite sin verksamhet. 
Alla åtta kommuner i landskapet och Kronoby 
kommun i landskapet Österbotten är medlem-
mar i samkommunen. Dessutom är Reisjärvi 
kommun i Norra Österbotten delmedlem i sam-
kommunen och anlitar tjänster inom den spe-
cialiserade sjukvården och specialomsorgsdi-
striktet. I landskapsreformen överförs ansvaret 
för att ordna tjänster i Kronoby och Reisjärvi 
till Österbotten och Norra Österbotten. Utöver 
att producera tjänster för medlemskommu-
nerna producerar samkommunen Soite också 
genom separata avtal tjänster åt flera kommuner 
i de södra delarna av Norra Österbotten och åt 
Jakobstad i Österbotten. Mellersta Österbottens 
centralsjukhus är geografiskt det närmaste cen-
tralsjukhuset för cirka 200 000 personer.
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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 folkmängden är antalet förlorade levnadsår på grund av förtida dödsfall (PYLL) bland personer under 80 år i 
Mellersta Österbotten det lägsta i landet.

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

Hela landet

Mellersta Österbotten



9THL – Stöd för beslut 47/2018 ÖVNING

ÖVNING3. Landskapets övertagande av organiseringsuppgiften

Landskapets övertagande av organi-
seringsuppgiften i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Tack vare effektiviserad 

hemrehabilitering har man lyckats 
förhindra att klienter måste tas in på 
institution efter sjukhusvård.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Det råder brist på sjukskötare och 

hälsovårdare.

Det strategiska arbetet utgår från Soites 
plan för ordnande av välfärdstjänsterna
Förberedelserna med fokus på att kartlägga 
nuläget avslutades sommaren 2017. Ett organ 
med 13 medlemmar inom den tillfälliga förvalt-
ningen ansvarar för de fortsatta förberedelserna 
av landskaps- och social- och hälsovårdsrefor-
men. Organet består av representanter för de 
organisationer som överförs till landskapet. 
Organet och förändringsledarna för nio bran-
scher bildar ledningsgruppen för beredningen. 
Beredningsarbetet styrs av en politisk styrgrupp 
som består av 59 medlemmar, det vill säga 
samma antal som det framtida landskapsfull-
mäktige. Styrelsen för Mellersta Österbottens 
landskapsförbund fungerar som administrativ 
myndighet för beredningen. Förändringsleda-
ren för ordnandet av social- och hälsovården 
ansvarar för beredningen av social- och hälso-
vården.

Landskapsstrategin och servicestrategin för 
social- och hälsotjänster som blir en del av 
den är för närvarande under beredning. Mel-
lersta Österbotten anser att landskapsreformen 
inleddes redan i samband med grundandet av 
landskapets social- och hälsovårdssamkommun 
Soite. Det strategiska arbetet utgår från Soites 
plan för ordnande av välfärdstjänster. De stra-
tegiska principerna som styr Soites verksam-
het kommer även fortsättningsvis att fungera 
som riktlinjer för social- och hälsovårdsfunk-
tionerna.

Ett centralt mål är att hejda de ökande kost-
naderna för service innan landskapen inleder 
sin verksamhet. För områdets livskraft anser 
man att det är viktigt att det jourhavande cen-
tralsjukhuset får vara kvar i landskapet. Land-
skapet deltar i delprojektet Servicelöfte inom 
spetsprojektet Kundorienterad service.

Att organiseringen och produktionen 
ska skiljas åt betraktas som det största 
problemet i beredningen
Arbetet med att bereda landskapskoncernen 
pågår. Att organiseringen och produktionen ska 
skiljas åt betraktas som det största problemet 
i beredningen, eftersom de knappa resurserna 
måste fördelas mellan organiseringsverksam-
heten och affärsverket. Man har dragit upp 
riktlinjer för organiseringen och planerar en 
gemensam utvecklingsenhet för främjandet av 
hälsa och välfärd samt utvecklingsverksam-
heten. Vad gäller direktvalstjänster är alterna-
tiven en egen nettobudgetenhet som är under-
ställd affärsverket, ett separat affärsverk eller 
frivillig bolagisering. Soites fullmäktige har 
beslutat att grunda ett multiprofessionellt stöd-
tjänstbolag på landskapsnivå. Bolagets verk-
samhetsområden är personal- och ekonomiad-
ministration, ICT-tjänster och måltidstjänster. 
Behovet av verksamheten bedöms dock på nytt 
när servicecentralernas ställning i landet har 
klarnat. Kommunerna i landskapet kan bli del-
ägare i bolaget.

Servicesedlar används inom flera 
tjänster
Soite använder servicesedlar för tillfällig 
hemvård inom äldreomsorgen, fotvård, 
terapitjänster och boendeservice för per-
soner med grav funktionsnedsättning samt 
för att ordna personlig assistans enligt han-
dikappservicelagen och nu senast även för 
boendeservice för rehabiliteringsklienter 
inom mentalvården. Våren 2018 godkän-
des Soite till ett pilotprojekt om valfrihet i 
fråga om personlig budget.

Mellersta Österbotten medverkar i 
programmet för utveckling av barn- och 
familjetjänster och i spetsprojektet Vägar 
in i arbetslivet för partiellt arbetsföra. Dess-
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FIGUR 5
Servicenätet för hälso- 
och sjukvård och 
klassificeringen stad–
landsbygd i landskapet 
Mellersta Österbotten 
(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.

Det finns 10 hälsostationer 
i området. Centralsjukhuset 
i Mellersta Österbottens 
sjukvårdsdistrikt finns i Karleby.

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

utom har landskapet en egen förändringsagent 
i spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas 
och närståendevården för alla ålderskategorier 
förbättras, och aktörer från landskapet deltar i 
spetsprojektet för främjande av hälsa och väl-
färd.

Enklare serviceformer är målet
I samband med grundandet av samkommunen 
Soite startades ett program för anpassning av 
verksamheten som auditerats av Nordic Healt-
hcare Group. Syftet med programmet var att 
hejda ökningen av utgifterna för social- och 
hälsovården. Enligt Soite har man på basis av 
det första året delvis lyckats med målet. Bespa-
ringar kan uppnås genom att man organiserar 
mottagningsverksamheten inom hälso- och 
sjukvården och minskar vårdperioderna inom 
slutenvården. Inom omsorgstjänsterna kan man 

göra stora besparingar genom att flytta tyngd-
punkten till enklare serviceformer. Soite har 
nått goda resultat genom effektiviserad hem-
rehabilitering och tack vare denna verksamhet 
har man lyckats förhindra att klienter måste tas 
in på institution efter sjukhusvård.

En viktig investering i social- och hälso-
vården är nybyggnadsprojektet för 19 miljoner 
euro vid Mellersta Österbottens centralsjukhus. 
Genom projektet ersätts hälsocentralsjukhusets 
vårdavdelningar.

Arbetet med att förnya servicenätet har 
inletts
Arbetet med att förnya servicenätet har inletts. 
Socialservice tillhandahålls i regel i alla kom-
muner, men en del tjänster har centraliserats till 
Karleby. Inom primärvården finns det fem väl-
färdsstationer som tillhandahåller mer omfat-
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tande service och som är öppna alla vardagar 
och åtta hälsostationer med ett mer begränsat 
serviceutbud och mer begränsade öppettider. 
Enligt en enkät av Läkarförbundet har ungefär 
tio procent av hälsocentralernas läkaruppgif-
ter utkontrakterats i området, men hälsocentra-
lerna har inte utkontrakterats. Serviceboenden 
för äldre finns tillgängliga i alla kommuner i 
området och en del av dessa är privata.

Enligt arbets- och näringsministeriets 
branschrapport (hösten 2017) har Mellersta 
Österbotten det minsta antalet privata servi-
ceföretag inom social- och hälsovården av alla 
landskap.

Cirka 1 500 födslar varje år
Specialiserad sjukvård produceras av Meller-
sta Österbottens centralsjukhus i Karleby och 
drygt en femtedel av sjukhusets tjänster tillhan-
dahålls invånare i andra landskap. Sjukhuset 
är ett jourhavande centralsjukhus enligt hälso- 
och sjukvårdslagen, men hör inte till de cen-
tralsjukhus som håller omfattande jour (figur 
5). Sjukhuset har tio specialiteter. Enligt sjuk-
husens nya arbetsfördelning måste man flytta 
en del av de kirurgiska operationerna till Uleå-
borgs universitetssjukhus. Å andra sidan håller 
de förändringar som skett i verksamheten vid 
sjukhusen på att öka efterfrågan på akutpsyki-
atrisk verksamhet och eventuellt förlossnings-
verksamhet. Antalet förlossningar är klart fler 
än i andra små landskap, ungefär 1 500 förloss-
ningar per år. Uleåborgs universitetssjukhus 
ansvarar för vården på specialiserad nivå för 
invånarna i de fyra landskap som hör till Ule-
åborgs universitetssjukhus specialupptagnings-
område. Dessutom producerar Norra Finlands 
laboratoriecentral NordLab laboratorietjänster 
åt landskapen inom specialupptagningsområ-
det.

Personalresurser
Personal från 15 organisationer, cirka 3  800 
årsverken, kommer att flyttas till landskapet. 
Uppskattningsvis 3  400 årsverken finns inom 
social- och hälsovården. Enligt yrkesbarome-
tern fanns det bland social- och hälsovårdsper-
sonalen i området enbart brist på sjukskötare 
och hälsovårdare våren 2018. Enligt uppgifter 
från landskapet råder det även brist socialarbe-
tare, talterapeuter och psykologer. Situationen 
är bättre än i många andra landskap.

Yrkeshögskolan Centria, Karleby universi-
tetscenter Chydenius, de österbottniska land-
skapens kompetenscenter inom det sociala 
området SoNet BOTNIA och Uleåborgs univer-
sitetssjukhus specialupptagningsområde är vik-
tiga samarbetspartner inom forskning, utveck-
ling, utbildning och innovationsverksamhet. 
Centria ansvarar för utbildningen av sjukskö-
tare, hälsovårdare och socionomer i området. 
Mellersta Österbottens yrkesinstitut ordnar 
yrkesutbildning på andra stadiet.

Ett eget ICT-stödtjänstbolag ska grundas
Landskapet medverkar i samarbetet för att 
förnya klient- och patientdatasystemen inom 
ramen för UNA-projektet. Till följd av att sam-
kommunen för social- och hälsovård på land-
skapsnivå har grundats har också klient- och 
patientdatasystemen gjorts enhetliga. Inom 
hälso- och sjukvården används TerveysEffica 
och inom det sociala området har SosiaaliEffica 
tagits i bruk. Ett problem som identifierats är 
de tjänster som köps av privata tjänsteprodu-
center, där anordnaren har svårt att få de upp-
gifter som behövs. För att förbättra tillgången 
till information ska man börja använda funktio-
nen för köpta tjänster i systemet Effector. Inom 
landskapets ICT-beredning har man kartlagt 
nuläget och identifierat förändringsbehov och 
utmaningar.
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1  Följande uppgiftsklasser har slagits samman till den gemensamma kategorin Tjänster för äldre (äldreomsorg): slutenvård för 
äldre, boendeservice för äldre med heldygnsomsorg och övriga tjänster för äldre. 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.

Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Soites första verksamhetsår underskreds 

budgeten för 2017.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Den statliga finansieringen för att ordna 

social- och hälsovårdstjänster förväntas 
minska med 7,4 procent, dvs. mest i hela 
landet.

 De behovsstandardiserade utgifterna var 
fyra procent högre än genomsnittet för 
hela landet.

Landets största behov av att anpassa 
verksamheten vid övergången till en 
behovsbaserad finansieringsmodell
Enligt finansieringskalkylerna som baserats på 
enkäten om kommunernas budgetar uppskat-
tas den kalkylerade utgångsnivån för social- 
och hälsovårdskostnaderna i Mellersta Öster-
botten till 239,9 miljoner euro år 2019. Enligt 
finansministeriets och social- och hälsovård-
sministeriets beräkningar (28.5.2018) borde 
finansieringen av social- och hälsovårdstjäns-
ter, inklusive främjande av hälsa och välfärd, 
uppgå till 222,2 miljoner euro vid övergångs-
periodens slut år 2025. Den statliga finansie-
ringen för att ordna social- och hälsovårds-
tjänster i Mellersta Österbotten skulle således 
minska med 7,4  procent, vilket motsvarar en 
minskning på 257  euro per invånare. Meller-
sta Österbottens finansiering ökar på grund av 
tvåspråkigheten och något på grund av den 
låga befolkningstätheten. Enligt de nuvarande 
beräkningarna tycks området hade de största 
behoven av alla landskap att anpassa verksam-
heten till följd av övergången till en behovsba-
serad finansieringsmodell. Enligt landskapets 
egna uppgifter underskred Soite budgeten för 

sitt första verksamhetsår 2017, vilket innebär 
att anpassningsbehoven torde vara måttligare 
än vad uppskattningen ovan antyder.

Social- och hälsovårdens 
nettodriftskostnader
Nettodriftskostnaderna1 för social- och hälso-
vård i Mellersta Österbotten uppgick till sam-
manlagt 238,8 miljoner euro 2016 (3 460 euro/
invånare). Kostnaderna per invånare var 6,2 
procent högre än i landet i genomsnitt. Den 
specialiserade sjukvården stod proportionellt 
sett för den största andelen av nettodriftskost-
naderna och denna andel av social- och häl-
sovårdens utgifter motsvarade genomsnittet 
för hela landet (36,4 %, hela landet 36,8 %). 
Äldreomsorgen stod för den näst största ande-
len av utgifterna (14,9 %, hela landet 13,5 %). 
Hemvårdens andel av nettodriftskostnaderna 
var något högre än genomsnittet i landet (6,4 %, 
hela landet 5,3 %), precis som andelen för ser-
vicen för personer med funktionsnedsättning 
(10,3 %, hela landet 9,7 %). Primärvårdens 
slutenvård utgjorde en något större andel av 
nettodriftskostnaderna än i landet i genomsnitt 
(5,6 %, hela landet 5,1 %) och detsamma gällde 
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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.

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 Mellersta Österbotten var nettodriftskostnaderna i förhållande 
till invånarantalet högre än genomsnittskostnaderna i Finland, 
med undantag för specialtjänsterna inom missbrukarvården, 
tjänsterna för barn, unga och familjer samt övrig social- och 
hälsovård.

Specialiserad sjukvård

Öppen primärvård

Tjänster för personer med 
funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Hemvård

Tjänster för barn, 
ungdomar och familjer
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missbrukarvården

Vård på vårdavdelning 
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för primärvårdens öppenvård (11,5 %, hela lan-
det 11,0 %) (figur 6).

Social- och hälsovårdens 
behovsstandardiserade utgifter
År 2016 var social- och hälsovårdens nettoutgif-
ter2 i genomsnitt 3 060 euro per invånare i hela 
landet. Nettoutgifterna för social- och hälsovår-
den i Mellersta Österbotten var 3 251 euro per 
invånare, vilket var sex procent mer än i lan-
det i genomsnitt. Servicebehovet i området var 
emellertid aningen större än genomsnittet, och 
därför var de behovsstandardiserade utgifterna 
fyra procent högre än i landet i genomsnitt 
(figur 7). Vid beräkningen av de behovsstan-
dardiserade utgifterna beaktas inte skillnader 

mellan områdena vad gäller tillgången till pri-
vata tjänster eller företagshälsovårdstjänster, 
men användningen av dessa tjänster är mindre 
i Mellersta Österbotten än i hela landet.

Kostnader för läkemedel och sjukvårdsresor 
som ersätts av sjukförsäkringen
I Mellersta Österbotten var totalkostnaderna 
per invånare för receptbelagda läkemedel som 
ersätts av sjukförsäkringen lika stora som i lan-
det i genomsnitt (351 euro) (figur 8). Områdets 
totalkostnader per invånare för sjukvårdsresor 
som ersätts av sjukförsäkringen (72 euro) var 22 
procent högre än i landet i genomsnitt (59 euro) 
(figur 9).
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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.

I Mellersta Österbotten låg totalkostnaderna per invånare för 
receptbelagda läkemedel som ersätts av sjukförsäkringen på 
landets medelnivå.

I Mellersta Österbotten var totalkostnaderna per invånare för 
sjukvårdsresor som ersätts av sjukförsäkringen 22 procent högre 
än i landet i genomsnitt.

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 Mellersta Österbotten är de behovsstandardiserade utgifterna 
fyra procent högre än i landet i genomsnitt; de tredje högsta i 
landet.
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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.

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.

Mellersta Österbottens reella kostnader förutspås öka 
mindre än i landet i genomsnitt, särskilt i fråga om 
specialiserad sjukvård och slutenvård.

4. Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader
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Kostnadsutvecklingen för social- och 
hälsovårdstjänster 2016–2030
Enligt THL:s prognoser3 förutspås de reella 
kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster 
öka med 20,0  procent i hela landet fram till 
år 2030. Under samma period förväntas invå-
narantalet öka med 4,7 procent. De skillnader 
som vid utgångläget finns mellan landskapens 
befolkningsstruktur och kostnadsstruktur för 
social- och hälsovårdstjänster påverkar dock 
även ökningstakten för de reella kostnaderna.

Baserat på förändringarna i befolknings-
strukturen förväntas de reella kostnaderna för 
social- och hälsovården i Mellersta Österbotten 
uppgå till i genomsnitt 0,93 procent per år mel-

lan 2016 och 2030. Prognosen för den totala 
ökningen av reella kostnader fram till 2030 är 
14,9 procent (figur 10). Invånarantalet i land-
skapet förutspås öka med cirka 1,7  procent 
mellan 2016 och 2030. Den äldre befolkningen, 
dvs. personer som fyllt 65 år, förväntas öka med 
20 procent fram till 2030 i Mellersta Österbot-
ten, vilket är måttligare än i landet i genomsnitt 
(hela landet 28,3 %). Mellersta Österbotten har 
ett litet inflyttningsöverskott och äldreförsörj-
ningskvoten förutspås förstärkas mer än i lan-
det i genomsnitt, vilket dämpar ökningen av de 
reella kostnaderna jämfört med medelvärdet för 
hela landet.
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Främjandet av hälsa och välfärd i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Främjandet av hälsa och välfärd har 

skrivits in i planen för ordnandet av 
social- och hälsovårdstjänster.

 Många av iakttagelserna om 
befolkningens levnadsförhållanden 
motsvarar medelnivån för landet eller är 
bättre än den.

 Äldre vårdas mindre på sjukhus på grund 
av olycksfall än i landet i genomsnitt.

 Rökning under graviditet har minskat 
mer än i landet i genomsnitt.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 En stor andel unga använder 

tobaksprodukter dagligen.

upplever att de 
orkar arbeta fram 

till pensionen.

72,1 %

5.1 Främjande av hälsa och 
välfärd
Landskapets beredning av uppgiften att främja 
hälsa och välfärd framskrider väl. Alla kommu-
ner har utsett en särskild grupp som planerar 
verksamheten inom främjandet av hälsa och 
välfärd samt välfärdskoordinatorer. Främjandet 
av hälsa och välfärd har skrivits in i planen för 
ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. Sju 
av områdets åtta kommuner har en välfärdsbe-
rättelse som godkänts i fullmäktige, och fyra 
av dem har gett fullmäktige en rapport om häl-
soskillnaderna mellan olika befolkningsgrup-
per och fattat beslut om att utnyttja förhands-
bedömningar vid beredningen av beslut som 
påverkar kommuninvånarnas hälsa och välfärd. 
Enligt regionförvaltningsverkets rapport finns 
det fortfarande brister i utnyttjandet av för-
handsbedömningar.

Många av iakttagelserna om 
befolkningens levnadsförhållanden 
i Mellersta Österbotten, dvs. utkom-
sten, boendet och sysselsättningen, 
motsvarar medelnivån för landet 
eller är bättre än den, vilket också 
reflekteras i behovet av social- och 
hälsovårdstjänster.

Sjukligheten hos befolkningen i området är 
något högre än landets medelvärde. Den vuxna 
befolkningens egen bedömning av sin hälsa 
ligger också nära landets medelvärde. Cirka 
35 procent av den vuxna befolkningen upple-
ver sin hälsa som medelmåttig eller sämre (hela 
landet 33 %). Den upplevda hälsan bland ung-
domar låg på medelnivån i landet. Sammanlagt 
28 procent av alla vuxna i Mellersta Österbot-
ten och 34 procent av de vuxna med grundläg-
gande utbildning tror att de sannolikt inte orkar 
arbeta fram till pensionsåldern. Äldre vårdas 
mindre på sjukhus på grund av olycksfall än i 
landet i genomsnitt.

Riskfaktorer och därmed servicebehov med 
anknytning till levnadsvanorna förekommer i 
lika stor omfattning som i landet i genomsnitt 
(figur 11). Trots det äter endast 28 procent av de 
vuxna i området den rekommenderade mäng-

den frukt och grönsaker och 21 pro-
cent uppger att de inte motionerar 
alls på fritiden. Andelen vuxna i 
Mellersta Österbotten som röker dag-
ligen är fler än genomsnittet i landet, 
men alkoholkonsumtionen ligger 
nära landets medelnivå och riskkon-
sumtionen underskrider medelni-
vån. Cirka 30 procent av de unga på 
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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.

Levnadsvanorna som generellt sett påverkar  
hälsan är goda, men det finns utrymme för 
förbättringar avseende rökning bland unga  
och fetma bland vuxna.
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yrkesläroanstalterna röker, 25 procent äter inte 
skollunch och 22 procent dricker sig ordentligt 
berusade minst en gång i månaden – alla dessa 
andelar är dock lägre än genomsnittet i landet. 
Andelen unga i de högre klasserna som dagli-
gen använder tobaksprodukter eller e-cigaretter 
är större än i landet i genomsnitt. Andelen som 
röker under graviditeten är något mindre än i 
övriga landet och har på ett par år (2015–2016) 
minskat med mer än 25  procent, medan den 
genomsnittliga andelen i hela landet har varit 
oförändrad. Andelen unga i de högre klasserna 
som testat olagliga droger är en aning mindre 
än i landet i genomsnitt. Bland de studerande 
på yrkesläroanstalter är andelen som har testat 
droger klart mindre än i landet i genomsnitt. 
Även om andelen unga som har testat droger 
är liten, är utvecklingen oroande jämfört med 
övriga landet. Andelen som har testat droger 
har ökat med nästan en femtedel, medan den 
i hela landet har minskat med ungefär en tion-
del mellan 2013 och 2017. Tendensen är den-
samma när det gäller berusningsdrickande. Det 
förekommer i mindre omfattning än i övriga 

landet, men det har minskat något mindre än i 
landet i genomsnitt.

Precis som på andra håll i landet är övervikt 
bland unga ett problem. Ungefär en femtedel 
av eleverna i de högre klasserna är överviktiga. 
Andelen överviktiga har dock ökat betydligt 
mindre än i övriga landet.

Enligt lagen om organisering av det före-
byggande rusmedelsarbetet (523/2015, 5 §) ska 
kommunen utse ett organ med ansvar för det 
förebyggande rusmedelsarbetet. Situationen i 
landskapets kommuner är klart sämre än i hela 
landet.

5.2 Specialiserad sjukvård
Det beräknade antalet vårdplatser i förhållande 
till befolkningen är litet inom den specialise-
rade somatiska sjukvården och inom primär-
vården var antalet landets minsta 2016. Anta-
let var dock högre beräknat utifrån uppgifterna 
från 2015 och 2017. Antalet vårddagar och 
patienter per invånare inom primärvårdens 
slutenvård var ovanligt litet 2016, medan anta-
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Den specialiserade sjukvården  
i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Den genomsnittliga vårdtiden är kort 

för vårdperioder inom den specialiserad 
sjukvården.

 Den planerade verksamheten står för 
en större andel av den specialiserade 
sjukvården än vårdperioderna som 
börjar som jourfall eller patienterna som 
kommit utan remiss.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 De behovsstandardiserade kostnaderna 

för specialiserad somatisk sjukvård var 
cirka 80 euro högre per invånare än i 
landet i genomsnitt.

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.

Antalet jourbesök till den specialiserade sjukvården ligger i förhållande till invånarantalet i Mellersta Österbotten på landets genomsnitt-
snivå. Bland dem som fyllt 75 år är antalet besök i förhållande till hela befolkningen i samma ålder något färre än i landet i genomsnitt.
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let överskred genomsnittet 2015 och 2017. 
Antalet patienter och vårdperioder inom 
den specialiserade somatiska sjukvårdens 
slutenvård ligger i förhållande till landska-
pets invånarantal på landets genomsnitts-
nivå, men den genomsnittliga vårdtiden för 
en vårdperiod är kort.

Sjukhusen vårdade flest patienter från 
andra områden
Antalet remisser per invånare till sjuk-
hus som ger specialiserad sjukvård är den 
klart största i landet. Den elektiva, plane-
rade verksamheten står för en större del 
av landskapets specialiserade sjukvård än 
vårdperioderna som börjar som jourfall 
eller patienterna som kommit utan remiss. 
Andelen patienter som kommit utan remiss 
ligger på medelnivå vid en jämförelse mel-
lan landskapen. I landskapet inleds vård-
perioderna på remiss från hälsocentralen 
lika ofta som i landet i genomsnitt, men 
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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 Mellersta Österbotten är de behovsstandardiserade 
kostnaderna för specialiserad somatisk sjukvård sju procent 
större än i landet i genomsnitt. Detsamma gäller den 
behovsstandardiserade användningen.

Den somatiska 
specialiserade 

sjukvårdens 
produktivitet.

+-0 %

mer sällan på remiss från den privata sektorn. 
Det bör påpekas att remissuppgifterna även 
inkluderade remisser till den psykiatriska vår-
den. Antalet patienter som väntat på specialise-
rad sjukvård i över ett halvår är större än i lan-
det i genomsnitt och medianen för väntetiden 
på vård är 42 dagar, variationsintervallet i hela 
landet är 29–48 dagar.

Många (10,7 %) av landskapets patienter 
inom den specialiserade sjukvården vårdades 
på sjukhus i andra områden 2016, men andelen 

patienter från andra områden som vårdades på 
sjukhusen i landskapet var den högsta i landet 
(21,1 %). Antalet jourbesök inom den speciali-
serade sjukvården i förhållande till landskapets 
invånarantal underskred genomsnittet i lan-
det. Detsamma gäller för antalet jourbesök till 
den specialiserade sjukvården bland personer 
som fyllt 75 år (figur 12). I förhållande till anta-
let invånare i Mellersta Österbotten var antalet 
öppenvårdsbesök inom den specialiserade soma-
tiska sjukvården det tredje största i hela landet. 

Öppenvårdsbesöken till den specialiserade 
somatiska sjukvården var i förhållande till 
antalet invånare flest bland alla landskap 
inom specialiteten barnsjukdomar, näst 
flest inom gynekologi och förlossningar och 
betydligt fler än i landet i genomsnitt även 
inom kirurgin. Med hänsyn till åldersstruk-
turen hos landskapets befolkning gjorde det 
också många besök till specialiteten can-
cersjukdomar och strålbehandling. Indexet 
för användningen av specialiserad somatisk 
sjukvård låg på medelnivån. Antalet vård-
perioder med åtgärder och antalet patienter 

under vårdperioderna motsvarade i 
förhållande till invånarantalet lan-
dets genomsnittsnivå. Detsamma 
gällde för antalet patienter inom dag-
kirurgin, precis som deras andel av 
alla patienter som var inlagda för en 
åtgärd. De vanligaste åtgärderna och 
de som patienter ofta köar till ingick 
i granskningen. Det genomfördes få 
starroperationer i landskapet i förhål-

lande till folkmängden. Antalet ballongvid-
gningar av kranskärl och ljumskbråcksope-
rationer motsvarade genomsnittet i landet. 
I förhållande till invånarantalet gjordes det 
många primära operationer av total höftpro-
tes på landskapets sjukhus, vilket är avvi-
kande med tanke på åldersstrukturen. Anta-
let komplikationer av kirurgisk och annan 
medicinsk vård i procent av vårdperioderna 
låg på genomsnittsnivån i jämförelse med 
övriga landskap, men antalet anmälda 
patientskador var bland de största i landet. 
I landskapet ersattes näst flest patientskador 
i landet i förhållande till antalet vårdperio-
der.
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FIGUR 14
Avvikelse (%) hos besöksmängderna 
inom den öppna vården korrigerade med 
behovskoefficienten för primärvården från 
medeltalet för hela landet, 2017.
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I Mellersta Österbotten var andelen läkarbesök inom den öppna 
sjukvården fyra procent fler än befolkningens servicebehov och 
andelen andra besök än läkarbesök var nio procent färre än 
servicebehovet.

Primärvården i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Antalet läkarbesök inom primärvården 

överskred befolkningens servicebehov 
något.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Det finns vissa problem med tillgången 

till icke-brådskande vård hos en läkare 
inom primärvården.

 Influensavaccinationstäckningen bland 
äldre är en av de sämsta 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).

av besöksorsakerna 
registrerade inom 

primärvården.

74 %

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

Den specialiserade sjukvårdens nettodrifts-
kostnader per invånare i Mellersta Österbot-
ten (1  258  euro) överskred genomsnittsnivån 
i landet med 2,7 procent år 2016. Behovet av 
specialiserad somatisk sjukvård i området var 
tre procent större än landets medelvärde, så de 
behovsstandardiserade kostnaderna per invå-
nare var sju procent större än i landet i genom-
snitt (figur 13). Räknat i euro var landskapets 
behovsstandardiserade kostnader för 
specialiserad somatisk sjukvård cirka 
80 euro högre per invånare än i landet 
i genomsnitt. Eftersom användningen 
av specialiserad somatisk sjukvård var 
högre än i landet i genomsnitt, orsaka-
des sju procent av de behovsstandar-
diserade kostnaderna av att tjänsterna 

användes i större omfattning än i övriga landet. 
Produktiviteten låg på landets medelnivå, så 
den orsakade inga extra kostnader eller kost-
nadsbesparingar. Uppgifterna om samjourens 
besök och kostnader registreras som en del av 
den specialiserade sjukvården.

5.3 Primärvård
Antalet besök till den öppna sjukvår-
den var 1,7 per invånare i Mellersta 
Österbotten, vilket är något färre än i 
landet i genomsnitt (medelvärdet för 
antalet besök justerat med behovsko-
efficienten4). Antalet läkarbesök var 
fyra procent fler och andra än läkar-
besök nio procent färre än det ovan 
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nämnda kalkylerade besöksantalet (figur 14). 
Sammanlagt 38 procent av befolkningen hade 
besökt en läkarmottagning inom den öppna 
sjukvården 2017. Motsvarade siffra för hela lan-
det var 40 procent. Antalet besök hos sjukskö-
tare inom öppenvården var 1,9 gånger så många 
som antalet läkarbesök, vilket är något fler än i 
landet i genomsnitt (1,6). Totalt 74 procent av 
besöksorsakerna till läkarmottagningar inom 
den öppna sjukvården registrerades (genom-
snitt för hela landet 72 %), men drygt en fjärde-
del av orsakerna registrerades inte.

Den maximala tid som fastställs i vårdga-
rantin (3 mån) överskreds i 0,6 procent av alla 
besök till den öppna sjukvården inom pri-
märvården i oktober 2017 (i hela landet 2,3 
%, variationsintervall 0–11,9 %). Enligt regi-
onförvaltningsverkets rapport har det genom 
anmälningar om missförhållanden framkommit 
omständigheter som rör hälso- och sjukvårdens 
verksamhetsförutsättningar om personalens 
struktur och antal, i synnerhet antalet läkare 
på bland annat hälsocentralernas akutmottag-
ningar. Dessa omständigheter har lett till att det 
inte har funnits tillgängliga läkartider och att 
tillgången till vård inte har uppfyllts på lagstad-
gat sätt. Enligt en enkätundersökning var ande-
len bland dem som behövde service som inte 
hade fått tillräckligt med tjänster av vare sig 
läkare eller sjukskötare lika stor som i landet 
i genomsnitt. I denna fråga gjordes det ingen 
skillnad mellan offentlig och privat service.

Mellersta Österbotten var det landskap som 
hade fått minst nya klienter till hälsostatio-
nerna. En måttlig andel av befolkningen var 
medvetna om möjligheten att byta hälsostation 
och de upplevde att möjligheten var verklig, 
men endast en femtedel visste hur bytet gick 
till i praktiken. Andelen är den minsta bland 
alla landskap.

Influensavaccinationstäckningen bland dem 
som fyllt 65  år (40,9 %) är klart mindre än i 
landet i genomsnitt (47,7 %) och jämfört med 
övriga landskap är vaccinationstäckningen i 
Mellersta Österbotten en av de tre lägsta i lan-
det. Brister i registreringen av vaccinationer 
påverkar resultatet, men landskapet ligger långt 
i från EU-rådets mål om en täckning på över 
75 procent.

Andelen som deltog i den allmänna screen-
ingen av livmoderhalscancer och bröstcancer 
av alla kallade låg på genomsnittsnivån i lan-
det. Den relativa femårsöverlevnaden vid liv-
moderhalscancer är den lägsta i landet, men 
den upptäckta avvikelsen är en slump. Det är 
inte sannolikt att det finns ett verkligt orsaks-
samband bakom den låga femårsöverlevnaden 
som orsakar hög dödlighet speciellt mellan det 
fjärde och femte året.

År 2016 uppgick nettodriftskostnaderna 
för primärvårdens öppenvård (exklusive mun- 
och tandvård) till 27 miljoner euro. Räknat per 
invånare är det 397 euro, vilket är 11 procent 
mer än landets medelvärde (359 euro).

5.4 Mun- och tandvård
Hela befolkningen kan bli bättre 
på att borsta tänderna enligt 
rekommendationerna, men särskilt männen
Med enkäten Hälsa i skolan har man kartlagt 
hur många som borstar tänderna två gånger per 
dag, i enlighet med rekommendationerna. I års-
kurs 4 och 5 var andelen som borstar tänderna 
mer sällan än rekommenderat större än i landet 
i genomsnitt. Eleverna i årskurs 8 och 9 placerar 
sig däremot nära genomsnittet. Bland de stude-
rande på yrkesläroanstalter och på gymnasiet 
var andelen som borstar tänderna mer sällan än 
två gånger per dag större än landets genomsnitt. 
Enligt en enkätundersökning var andelen bland 
den vuxna befolkningen som borstade tänderna 
minst två gånger per dag något mindre i Meller-
sta Österbotten än genomsnittet i landet, sär-
skilt bland männen.

Väldigt många 12-åringar har fått 
ortodontisk behandling
DMF-indexet, som anger antalet kariesan-
gripna, lagade och avlägsnade tänder, är högt 
bland 12-åringar och antalet barn med friska 
tänder motsvarar ungefär hälften av denna 
åldersgrupp. Väldigt många 12-åringar i områ-
det har fått ortodontisk behandling. Baserat på 
uppgifterna i Avohilmo har nästan 60 procent 
av alla klienter inom mun- och tandvården 
inget behov av behandling av karies eller tand-
köttssjukdomar. Andelen vuxna patienter som 
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Antalet patienter inom mun- och tandvården på 
hälsocentralerna i förhållande till invånarantalet i Mellersta 
Österbotten var det tredje högsta i landet och andelen som fått 
ersättning för privattandläkares tjänster var mindre än i de flesta 
andra landskap.

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

Mun- och tandvården  
i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Tandläkartjänsterna på hälsocentralen 

används mycket.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Klienterna upplevde brister i tillgången 

till tandläkartjänster eller otillräcklig 
service i stor utsträckning.

 För få vuxna borstar tänderna två 
gånger per dag.

Personer som fått kostnadsersättning 
för privat tandvård

Alla tandvårdspatienter på 
hälsovårdscentraler / 1 000 invånare
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besöker mun- och tandvårdens tandläkare mer 
än fem gånger per år var 2017 den nästa största 
i landet i Mellersta Österbotten.

otillräckliga tandläkartjänster
Hälsocentralernas tjänster används något oftare 
än i landet i genomsnitt. Antalet person som fått 
ersättning för privattandläkares tjänster var litet 
(figur 15). Enligt en enkätundersökning uppgav 
ett stort antal personer att det fanns brister i 
tillgången till tandläkartjänster eller att servi-
cen var otillräcklig. Andelen patienter i områ-
det som fått icke-brådskande tandläkarvård vid 
ett mottagningsbesök inom primärvården mer 
än tre veckor efter att de tagit kontakt, var dock 
lägre än genomsnittet i landet i oktober 2017 
(36,1 %, hela landet 45,7 %). Enligt regionför-

valtningsverkets rapport har tidsfristerna för 
tillgången till mun- och tandvård överskridits.

Resultaten från undersökningar om klient-
nöjdheten har varit likvärdiga i hela landet och 
klienterna är mycket nöjda med servicen.

Mellersta Österbotten har landets näst 
största nettodriftskostnader för mun- och 
tandvård (100 euro/invånare). År 2016 var de 
28,2 procent högre än genomsnittskostnaderna 
i Finland. Samma år var kostnaderna per invå-
nare för privat tandvård som ersätts av sjuk-
försäkringen en av de lägsta i landet (46 euro/
invånare). Kostnaderna för privat tandvård som 
ersätts av FPA underskred landets medelvärde 
med 28,8 procent i Mellersta Österbotten.



23THL – Stöd för beslut 47/2018 ÖVNING

ÖVNING5. Utvärdering av uppgiftshelheterna

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

Mellersta Österbotten hade landets näst lägsta totala 
nettodriftskostnader per invånare för öppenvård för barn och 
familjer inom barnskyddet.
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FÖREDÖMLIGT:
 Inom tjänsterna för barn och familjer 

ligger tyngdpunkten på öppenvård.
 Rådgivningarnas dimensionering 

av hälsovårdare uppfyller 
rekommendationerna.

 Unga verkar få komma till 
skolhälsovårdaren och skolkuratorn i 
något högre grad än i övriga landet.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Inom skol- och studerandehälsovården 

är antalet elever och studerande per 
läkare nästan fyra gånger fler än 
rekommenderat.

 Antalet gymnasiestuderande per 
psykolog är det högsta bland alla 
landskap.

5.5 Tjänster för barn, unga och 
familjer
År 2016 hade Mellersta Österbotten landets läg-
sta nettodriftskostnaderna per invånare för vård 
utom hemmet inom barnskyddet, 50  procent 
lägre än medelnivån i landet. Även nettodrifts-
kostnaderna per invånare för öppenvårds-
tjänster inom barnskyddet underskred landets 
medelvärde med 18 procent. Nettodriftskostna-
derna per invånare för övrig öppenvård för barn 
och familjer var däremot 59 procent högre än 
genomsnittskostnaderna i landet, vilket indike-
rar att tyngdpunkten ligger på öppenvård (figur 
16).

Mödra- och barnrådgivningarnas dimensio-
nering av hälsovårdare uppfyllde rekommenda-
tionerna och låg på medelnivån i landet, även 
antalet läkare uppfyllde rekommendationerna 
måttligt. Kontroller av munhälsan för förstfö-

derskor ordnades i omfattande utsträckning. 
Hälsocentralerna i området hade inkluderat de 
lagstadgade omfattande hälsoundersökning-
arna och läkarundersökningarna av spädbarn i 
sina verksamhetsplaner. De minst 11 hälsoun-
dersökningarna av förstföderskor som enligt 
rekommendationen ska genomföras av mödra-
vårdscentralen, inkluderades i hälsocentraler-
nas verksamhetsplan betydligt mer sällan än i 
hela landet.

Få läkare och psykologer inom skol- och 
studerandehälsovården
Skol- och studerandehälsovårdens hälsounder-
sökningar hade inkluderats i planerna för områ-
dets hälsocentraler på ett heltäckande sätt, men 
antalet läkare var det lägsta bland alla landskap 
och antalet elever och studerande var flera 
gånger (3,7) så stort som det rekommenderade. 
Även antalet gymnasiestuderande per psykolog 
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var det högsta bland alla landskap. Använd-
ningen av elevhälsotjänsterna avviker mycket 
från det nationella medelvärdet: skolhälsovår-
dar- och kuratorstjänsterna används betydligt 
mer, men psykologtjänsterna mindre än i övriga 
landet. Unga verkar få komma till skolhälsovår-
daren och skolkuratorn i något högre grad än i 
övriga landet.

Många barnfamiljer i området omfattas av 
hemservice och barnavårdsservice
Antalet klienter inom tjänsterna för barn och 
familjer i enlighet med socialvårdslagen är 
något fler än genomsnittet i landet. Området 
var det landskap med näst flest barnfamiljer 
inom hemservice och barnavårdsservice. Anta-
let familjer i området som omfattas av famil-
jearbete i enlighet med socialvårdslagen är 
däremot klart färre än i landet i genomsnitt. Det 
är stora skillnader mellan landskapen i antalet 
klientrelationer hos uppfostrings- och familje-
rådgivningen; i Mellersta Österbotten var dessa 
klientrelationer vanligt förekommande.

Inom vård utom hemmet användes 
familjevård minst och professionella 
familjehem mest i hela landet
Antalet klienter inom barnskyddet i förhål-
lande till befolkningen i samma ålder var min-
dre än genomsnittet för alla landskap i såväl 
öppenvård som vård utom hemmet. Andelen 
nya klienter inom öppenvården var det lägsta 
i landet och andelen omhändertagna barn av 
befolkningen i samma ålder var landets näst 
lägsta. Vid placeringen av omhändertagna barn 
använde området familjevård i minst utsträck-
ning och professionella familjehem i störst 
utsträckning av alla landskap.

Det totala antalet barnskyddsanmälningar i 
Mellersta Österbotten är detsamma som i hela 
landet (7,1 %). Under perioden 1 april–30 sep-
tember 2017 inleddes alla bedömningar av 
servicebehovet inom barnskyddet inom den 
lagstadgade tidsfristen på sju vardagar, och 
94,4  procent av bedömningarna blev färdiga 
inom den lagstadgade tidsfristen på tre måna-
der från det att ärendet inleddes (hela landet 
92,9 %). Motsvarande siffror för perioden 
1  oktober 2017–31  mars  2018 var att 96,4  av 

bedömningarna inleddes och 98,2 procent fär-
digställdes inom de lagstadgade tidsfristerna.

Behovet av mentalvårdstjänster för barn och 
unga var genomsnittligt eller mindre i området. 
Antalet besök och patienter hos den specialise-
rade psykiatriska sjukvården för barn och unga 
låg på medelnivån i landet.

Enligt regionförvaltningsverkets rapport har 
kommunerna få behöriga socialarbetare. Inom 
barnskyddet har man upptäckt lokala brister 
i registreringen och planerna, både i kommu-
nerna och på privata barnskyddsinstitutioner. 
På socialvårdens privata barnskyddsenheter 
har personalantalet minskat. Både inom barn-
skyddets öppen- och slutenvård har personal-
strukturen främst varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdspersonal.

5.6 Mentalvårds- och 
missbrukartjänster
Landets högsta andel som fått 
sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa 
bland 25–64-åringar
I Mellersta Österbotten ligger förekomsten av 
psykiska störningar och därmed servicebehovet 
i anknytning till dem på medelnivån för landet. 
Antalet personer som fått sjuk- eller invalid-
pension på grund av psykisk ohälsa motsvarar 
genomsnittsnivån i landet, men andelen som 
fått sjukdagpenning i Mellersta Österbotten är 
landets största bland 25–64-åringar och till-
sammans med Mellersta Finland landets näst 
största bland 18–24-åringar. Andelen som upp-
lever psykisk påfrestning är något mindre än 
i landet i genomsnitt. Landskapet har lyckats 
i arbetet med att förebygga självmord, vilket 
reflekteras i landets lägsta självmordsdödlig-
het. Enligt klienternas egna uppgifter användes 
hälso- och sjukvårdstjänster på grund av psy-
kiska problem i något mindre omfattning än i 
landet i genomsnitt.

Den psykiatriska vården består främst av 
specialiserad sjukvård
Områdets psykiatriska vård ges inom den spe-
cialiserade sjukvården, och inom basservicen 
registreras minst antal besök i landet på grund 
av psykisk ohälsa. Detta kan bero på att det 
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FIGUR 17
Antalet 18 år fyllda personer som förordnats 
till vård oberoende av sin vilja/1 000 
personer i samma ålder, 2016.

Andelen personer som fyllt 18 år och som förordnats vård 
oberoende av sin vilja ligger i förhållande till hela Mellersta 
Österbotten befolkning i samma ålder på genomsnittsnivån för 
landet.
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FÖREDÖMLIGT:
 Landskapet har lyckats i arbetet 

med att förebygga självmord, 
vilket reflekteras i landets lägsta 
självmordsdödlighet.

 Riskkonsumtionen av alkohol ligger 
under landets medelnivå.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Andelen vuxna som röker dagligen 

överskrider landets genomsnittsnivå.
 Andelen berusade av alla som 

omkommit i olyckor är den största i 
landet.

multiprofessionella teamet för psykisk hälsa 
leds från psykiatrin och då registreras besöken 
som specialiserad sjukvård. Områdets använd-
ning av mentalvårdstjänster inom öppenvården 
ligger nära landets medelvärde. Antalet öppen-
vårdsbesök inom den specialiserade sjukvår-
den i förhållande till den vuxna befolkningen 
är något fler än i landet i genomsnitt.

De unga i området får psykoterapi som ersätts 
av FPA i större utsträckning än övriga landet
Antalet vårddygn inom den psykiatriska sluten-
vården låg på landets medelnivå i åldersgrup-
pen 18–24 år, var något högre i åldersgruppen 
25–64 år och betydligt lägre bland personer som 
fyllt 65 år. Antalet patienter inom den psykia-
triska slutenvården var något lägre än i övriga 
landet i åldersgruppen 18–24 år, var något högre 
i åldersgruppen 25–64 år och låg på landets 
medelnivå bland personer som fyllt 65 år. Ande-
len som förordnats vård oberoende av sin vilja 

bland dem som fyllt 18 år motsvarade genom-
snittet i landet (figur 17). Användningen av 
tvångsåtgärder under vårdperioderna låg också 
på genomsnittlig nivå. Andelen psykiatriska 
patienter som varit inlagda på sjukhus i mer än 
90 dagar utan avbrott motsvarar genomsnittet i 
landet. Andelen klienter på psykiatriska rehabi-
literingshem i förhållande till områdets invåna-
rantal är något större än i hela landet i fråga om 
tjänster med stöd dygnet runt och något lägre i 
fråga om tjänster som inte tillhandahåller stöd 
dygnet runt. De unga i området får psykote-
rapi som ersätts av FPA i större utsträckning än 
övriga landet, medan den äldre åldersgruppen 
får motsvarande service i lägre utsträckning.

Missbruksproblemen utmärker sig inte i 
Mellersta Österbotten
Andelen vuxna i Mellersta Österbotten som 
röker dagligen är fler än genomsnittet i landet, 
men alkoholkonsumtionen ligger nära landets 
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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 i Mellersta Österbotten det näst 
lägsta i landet enligt registreringarna från 2016, men 2015 och 
2017 var antalet det största i landet.
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medelnivå och riskkonsumtionen underskrider 
medelnivån. Antalet narkotikabrott ligger nära 
landets medelnivå. Det har konstaterats klart 
färre hepatit C-infektioner som smittat genom 
injektion av droger än i övriga landet. Andelen 
berusade av alla som omkommit i olyckor är 
den största i landet.

Patienter med missbruksproblem vårdas i 
förhållande till områdets invånarantal i större 
omfattning än i övriga landet inom missbru-
karvårdens öppenvård. Antalet missbruks-
relaterade besök till primärvårdens läkar-
mottagningar inom den öppna sjukvården i 
förhållande till invånarantalet låg 2017 på 
genomsnittsnivån i landet och antalet besök 
till missbrukarvårdens öppenvård var det 
fjärde största i landet. I förhållande till invåna-

rantalet ges vård dygnet runt av personer med 
missbruksproblem i mindre utsträckning än 
i landet i genomsnitt. Antalet patienter som 
vårdades på sjukhusens och hälsocentralernas 
vårdavdelningar på grund av missbruk var i 
förhållande till invånarantalet det största bland 
alla landskap år 2015 och 2017, men år 2016 
registrerades det näst minst antal patienter. 
Orsaken är enligt landskapets uppgifter ett 
registreringsfel (figur 18). På missbrukarvår-
dens avgiftnings- och rehabiliteringsenheter 
finns det i förhållande till invånarantalet min-
dre klienter än i landet i genomsnitt. Antalet 
klienter inom missbrukarvårdens boendeser-
vice är klart mindre än i landet i genomsnitt i 
förhållande till invånarantalet.

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 exem-
pel arbetskraftsförvaltningen och sysselsätt-
ningstjänsterna, ungdomsväsendet, Folk-
pensionsanstalten samt missbrukar- och 
mentalvårdstjänsterna. Resultatet av social-
servicen för personer i arbetsför ålder visar 
hur väl man i samarbete med de andra aktö-
rerna lyckas minska problemen orsakade 
av arbetslöshet, livskriser eller ekonomiska 
svårigheter och förebygga marginalisering.

År 2017 var aktiveringsgraden bland de 
arbetslösa i Mellersta Österbotten den näst 
högsta i landet (34 %, hela landet 28 %) 
(figur 19). Andelen som deltog i arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte år 2016 
var vid en nationell jämförelse något större 
än genomsnittet (1,6 % av 15–64-åring-
arna, hela landet 1,2 %). Aktiveringsgra-
den bland arbetslösa är den näst högsta i 
landet och andelen av befolkningen som 
deltar i arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte överskrider genomsnittet. Därför är 
det sammanlagda arbetsmarknadsstödet 
som kommunerna delfinansierar betydligt 
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Tolkning: Landskapets läge i figuren anger på olika axlar både 
den strukturella arbetslösheten och aktiveringsgraden bland 
arbetslösa.

Den strukturella arbetslösheten i Mellersta Österbotten är den 
tredje lägsta i landet och aktiveringsgraden bland arbetslösa är 
den näst högsta.

Socialservicen för personer i arbetsför 
ålder i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Aktiveringsgraden bland arbetslösa var 

den näst högsta i alla landskap.
 Arbetsmarknadsstödet som 

kommunerna delfinansierar är det 
tredje minsta i landet räknat per 
invånare.

FIGUR 19 
Strukturell arbetslöshet och aktiveringsgrad 
bland arbetslösa, %, 2017.
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lägre än det nationella medelvärdet och det 
tredje lägsta i alla landskap räknat per invånare 
(45 euro, hela landet 78 euro).

Få personer i landskapet får utkomststöd
Andelen som fått grundläggande utkomst-
stöd från FPA är den tredje minsta både bland 

18–24-åringar (11,8  %, hela landet 14,7 %), 
och 25–64-åringar (5,3 %, hela landet 6,7 %). 
Andelen som har fått utkomststöd under lång 
tid är vid en nationell jämförelse den minsta 
bland 18–24-åringar (2,1 %, hela landet 3,6 %) 
och även den minsta bland 25–64-åringar (1,3 
%, hela landet 2,4 %) tillsammans med Sata-

kunta. Andelen som fått kompletterande 
utkomststöd är den minsta i alla landskap 
bland 18–24-åringar (2,7 %, hela landet 
5,1 %) och andelen som fått förebyggande 
utkomststöd är mindre än genomsnittet 
(0,5 %, hela landet 1,0 %). Andelen som 
fått kompletterande utkomststöd bland 
25–64-åringar underskrider landets med-
elvärde (2,5 %, hela landet 3,3 %), medan 
andelen som fått förebyggande utkomst-
stöd är något större än landets genomsnitt 
(1,0 %, hela landet 0,9 %).

Mellersta Österbottens social- och häl-
sovårdssamkommun Soite deltar i projek-
tet PRO SOS, som finansieras av Europe-
iska socialfonden (avslutas 31 december 
2018). Inom projektet utvecklar man fung-
erande praxis för det sociala arbetet bland 
vuxna. Målet är att förtydliga och för-
stärka det sociala arbetets ställning inom 
social- och hälsovårdsreformen samt att 
säkerställa ett klientorienterat och effektivt 
socialt arbete i en verksamhetsmiljö som är 
under förändring. Dessutom deltar Soite i 
spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för par-
tiellt arbetsföra: Vägar in i arbetslivet för 
partiellt arbetsföra, Mellersta Österbotten.

5.8 Service för personer med 
funktionsnedsättning
I förhållande till folkmängden får fler invå-
nare än i landet i genomsnitt höjt bidrag 
och högsta bidrag i handikappförmån, och 
servicebehovet är större än genomsnittet. 
I Mellersta Österbotten överskred antalet 
tjänster beviljade på grund av funktions-
nedsättning medelnivån i landet; det fat-
tades 23  procent fler beslut om service 
beviljad på grund av funktionsnedsättning 
än i landet i genomsnitt. Denna siffra säger 
inget om hur många personer som omfat-
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FIGUR 20
Institutionsvård och boendeservice för  
personer med utvecklingsstörning och  
personer med grav funktionsnedsättning/ 
100 000 invånare, 2017.

I förhållande till folkmängden i Mellersta Österbotten var 
antalet klienter på institutioner för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning färre än i landet i genomsnitt och antalet 
klienter inom boendeservicen för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning var det tredje lägsta i alla landskap.

Servicen för personer med funktionsned-
sättning i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Det fattades 43 procent fler beslut 

om personlig assistans än i landet i 
genomsnitt.
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tas av tjänsterna, utan anger det sammanlagda 
antalet tjänster som getts eller beviljats. Samma 
person kan använda en eller flera tjänster.

Landskapets beslut om färdtjänst grundades 
nästan enbart på färdtjänst enligt handikapp-
servicelagen, vilka var 32 procent fler än i lan-
det i genomsnitt. Antalet beslut om färdtjänst 

enligt socialvårdslagen var däremot 88 procent 
färre än i landet i genomsnitt. Kostnaderna 
för färdtjänst var också lägre än genomsnitts-
kostnaderna i landet. Boendeservicen bestod 
främst av serviceboende enligt handikappser-
vicelagen, 12 procent mer än i landet i genom-
snitt, medan boende på institution (31 %) och 

stödboende och assisterat och styrt boende 
(10 %) användes i mindre omfattning än i 
landet i genomsnitt. I jämförelse med fler-
talet andra landskap fattades det många 
beslut om personlig assistans, 43 procent 
fler än genomsnittet i landet, vilket är bra 
med tanke på delaktigheten. Utgifterna 
per invånare för service och ekonomiska 
stödåtgärder i enlighet med handikappser-
vicelagen motsvarade medelvärdet för hela 
landet 2016.

Enligt regionförvaltningsverkets rapport 
har man inom omsorgen för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning upp-
täckt lokala brister i uppgörandet av vård- 
och serviceplaner och i användningen av 
restriktioner.

5.9 Äldreomsorg
Man kan beskriva hur servicestrukturrefor-
men fortskrider med hur stor andel som 
bor hemma av de som behöver mycket 
omsorg (antingen vård dygnet runt eller 
intensiv hemvård, dvs. över 60 hembesök 
per månad). Andelen personer över 75 
år som behöver mycket service i området 
motsvarar medelnivån i landet (13 %) och 
en något större andel av dem än i landet i 
genomsnitt omfattades av hemvård (Mel-
lersta Österbotten 33 %, medelvärde hela 
landet 30 % och variationsintervall 19,5–
42,9 %). Å andra sidan fick 25,9 procent 
av klienterna som omfattas av regelbun-
den hemvård i Mellersta Österbotten bara 
1–9  besök i månaden (hela landet 24,8–
46,7 %). I Mellersta Österbotten har man 
lyckats öka användningen av tjänster som 
ersätter hemvård när servicebehovet ännu 
har varit litet. Täckningen för närstående-
vård uppgick till 5,9  procent bland dem 
som fyllt 75 år, vilket innebär att det natio-
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Äldreomsorgen i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Andelen hushåll med personer över 

75 år som fått hemvårdshjälp under 
året är den största i hela landet.

 Man har lyckats öka användningen 
av tjänster som ersätter hemvård när 
servicebehovet har varit litet.

 Sammanlagt 90,9 procent av Mellersta 
Österbottens invånare som fyllt 75 år 
bodde hemma, något fler än i landet i 
genomsnitt.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Andelen personer som fyllt 75 år och 

som multimedicinerar var den högsta i 
landet och läkemedel som är olämpliga 
för äldre användes mest frekvent bland 
alla landskap.

 Influensavaccinationstäckningen 
bland personer över 65 år underskrider 
landets medelvärde.

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

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 över 75 år som behöver mycket service är 
lika stor i Mellersta Österbotten som i landet i genomsnitt, 
13 procent. 33 procent av dem fick intensiv hemvård, fler än 
genomsnittet i landet.

Landet i genomsnitt Andelen personer med hemvård av 
alla som använder mycket service
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nella femprocentsmålet uppfylldes. Stödet för 
närståendevård varierar mellan kommunerna. 
Andelen hushåll med personer över 75 år som 
fått hemvårdshjälp under året är den största i 
hela landet (29 %, hela landet 18 %).

Av all personal inom äldreomsorgen fanns 
36 procent inom hemvården (hela landet 35 
%, variationsintervall 26–50 %) och ungefär 
två tredjedelar av omsorgspersonalen arbetar 
inom dygnetruntvården. Den här granskningen 
omfattar både offentliga och privata servicepro-
ducenter.

Man har övergått från slutenvård till 
serviceboende med heldygnsomsorg
Nettodriftskostnaderna per invånare för sluten-
vården av äldre underskred landets medelvärde 

med 39  procent. Nettodriftskostnaderna för 
boendeservice med heldygnsomsorg för äldre 
överskred däremot landets medelvärde med 
38 procent och hemvårdens nettodriftskostna-
der per invånare överskred landets medelvärde 
med 27  procent. Nettodriftskostnaderna per 
invånare för övrig äldreomsorg låg på medel-
nivån i landet. Äldreomsorgen inkluderar även 
kostnaderna för ansvarsläkartjänster.

Enligt regionförvaltningsverkets rapport har 
arbetsbelastningen ökat och arbetet blivit mera 
krävande inom äldreomsorgen på privata enhe-
ter för serviceboende med heldygnsomsorg, vil-
ket har lett till att arbetstagarna oftare har tagit 
kontakt med myndigheten. Det har bland annat 
upptäckts brister i uppgörandet av vård- och 
serviceplaner.
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Klientorientering, jämlikhet och 
tillgänglighet i Mellersta Österbotten

FÖREDÖMLIGT:
 Socialservicen bedömdes som flexibel 

oftare än genomsnittet.
 Den geografiska tillgången till service 

är jämförelsevis god.

FÖRBäTTRINGSPoTENTIAL:
 Invånarna upplevde problem med 

hälso- och sjukvårdstjänsternas 
flexibilitet och i informationsutbytet 
mellan personalen.

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.

Mellersta Österbottens styrka är att den 
geografiska tillgången till service är jämförel-
sevis god och att besvärliga resor har försvå-
rat tillgången till både socialservice och hälso- 
och sjukvårdstjänster mer sällan än i landet i 
genomsnitt. Därtill bedömdes socialservicen 
som flexibel oftare än genomsnittet, precis som 
informationsutbytet mellan personalen.

Mellersta Österbottens utmaning är att 
invånarna upplever problem med hälso- och 
sjukvårdstjänsternas flexibilitet och i informa-
tionsutbytet mellan personalen. Detta kan del-
vis bero på att det i Mellersta Österbotten finns 
mottagningar som inte tillhandahåller läkar-
tjänster under alla öppettider.

Klientorienteringen uppfylldes i huvudsak 
på genomsnittlig nivå i Mellersta Österbotten.

En lika stor andel kvinnor och män som i 
hela landet uppgav att tillgången till läkartjäns-
ter i Mellersta Österbotten var otillräcklig. 
Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna 
var också ungefär lika stora som i landet i 
genomsnitt bland både kvinnor och män.

Skillnaderna mellan utbildningsgrup-
perna i fråga om huruvida höga klientavgif-
ter hade försvårat tillgången till vård, mot-
svarade genomsnittet i landet både bland 
kvinnor och män i Mellersta Österbotten. 
Situationen bland lågutbildade män och 
kvinnor avvek inte heller från medelnivån 
i landet.

Jämfört med genomsnittet i landet uträt-
tade en mindre andel av männen (39 %) 
och en ungefär lika stor andel av kvinnorna 
(32 %) i åldersgruppen över 75 år i Meller-
sta Österbotten social  och hälsovårdsären-
den via internet. Skillnaden mellan könen 
var mindre än i landet i genomsnitt. För 
att trygga en jämlik tillgång till information 

och service måste man även i fortsättningen 
försöka minska hindren för att uträtta ärenden 
elektroniskt, särskilt bland kvinnor över 75 år, 
och även se till att det går att utföra ärenden på 
traditionellt sätt.

I Mellersta Österbotten är det alltjämt viktigt 
att man ser till att kvaliteten på skolhälsovår-
dens tjänster är jämlik och att tjänsterna upp-
fyller behoven hos olika grupper av unga på 
ett jämlikt sätt. Andelen unga i årskurs 8 och 
9 inom den grundläggande utbildningen som 
upplever att den senaste hälsoundersökningen 
höll hög kvalitet är ungefär lika stor som den 
genomsnittliga andelen i landet (64,0 %, hela 
landet 62,8  %). Skillnaden mellan unga med 
och utan funktionsnedsättning är mindre än i 
landet i genomsnitt: endast 53,4 procent av de 
unga med funktionsnedsättning upplever att 
man under hälsoundersökningen har diskute-
rat frågor som är viktiga för dem, beaktat deras 
åsikter, diskuterat frågor om deras hem och att 
de har vågat berätta ärligt om sådant som gäller 
dem själva (motsvarande andel bland unga utan 
funktionsnedsättning är 65,5 %).
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FIGUR 22. 
Tillgång till tjänster.

Bra Någorlunda Uppgift saknasBehöver beaktas

*     Befolkningsenkät/av dem som anlitat hälsotjänster
**   Befolkningsenkät/av dem som anlitat socialservice och fick vänta på servicen mindre än en vecka eller inte alls  
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Tillgången till service och den upplevda tillgången till service varierar. Bedömningarna av servicebehovet inom barnskyddet inleddes 
och blev färdiga inom lagstadgad tid (1.10.2016–31.3.2017). Medianen för väntetiden på icke-brådskande specialiserad sjukvård är 
42 dagar och andelen som väntat på icke-brådskande vård i över sex månader är fler än i landet i genomsnitt (31.12.2017). Tillgången 
till icke-brådskande vård inom primärvården var god (oktober 2017). Befolkningen i området upplever tillgången till hälso- och 
sjukvård som dålig, men tillgången till socialservice som god (Enkäten FinSote 2017–2018).
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