STÖD FÖR BESLUT

Social- och hälsovårdstjänsterna
i Finland
Expertutvärdering,
hösten 2018
Rissanen, Pekka (red.)

4/2019

ÖVNING

Social- och hälsovårdstjänsterna i Finland

ÖVNING

Innehåll
Förord

3

Expertutvärdering

4

Centrala iakttagelser

5

1. Befolkning och verksamhetsmiljö

6

2. Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader

11

3. Främjande av välfärd och hälsa

13

4. Specialiserad sjukvård

16

5. Primärvård

21

6. Mun- och tandvård

24

7. Tjänster för barn, unga och familjer

26

8. Mentalvårds- och missbrukartjänster

29

9. Socialservice för personer i arbetsför ålder

33

10. Service för personer med funktionsnedsättning

35

11. Äldreomsorg

37

Källor

40

Utvärderingsdirektör, professor Pekka Rissanen har fungerat som ansvarsperson för den nationella
uppföljningen och utvärderingen och som redaktör för expertutvärderingen, projektchef Kimmo
Parhiala har koordinerat utvärderingsarbetet och forskningsassistent Tuuli Suomela har deltagit i
sammanställningen och behandlingen av uppgifterna. Utvärderingscheferna Tiina Hetemaa, Raimo
Kekkonen, Nina Knape, Hannele Ridanpää, Eija Rintala och Jukka Kärkkäinen (vid sidan av sin egen
tjänst) samt experter för olika uppgiftshelheter har deltagit i utvärderingen.

ISBN: 978-952-343-359-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-359-5
ISSN: 1799-3946 (nätpublikation)

THL – Stöd för beslut 4/2019

2

ÖVNING

Social- och hälsovårdstjänsterna i Finland

ÖVNING

Förord
En del indikatoruppgifter har uppdaterats jämfört
med utvärderingen av landskapen hösten 2018.
Dessutom har trenderna för de mest centrala
indikatorerna inkluderats i utvärderingen. Utvecklingen av förhållandena i Finland har i tillämpliga
delar också jämförts med internationella uppgifter, främst om andra europeiska länder.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har övat på
bedömning och styrningsverksamhet som har
med ordnandet av social- och hälsovården att
göra (RP 15/2017, 30 och 31 §) både våren och
hösten 2018.
För att komplettera övningarna har THL nu för
första gången gjort en nationell expertutvärdering i enlighet med förslaget till lag om ordnande
av social- och hälsovården. Förhoppningen är att
utvärderingen ska hjälpa beslutsfattare på nationell och regional nivå och tjänsteinnehavare som
bereder beslut.

Tillgången till de uppgifter som behövs för utvärderingarna medför utmaningar. Det saknas till
exempel likvärdiga uppgifter för hela landet för
flera delområden inom socialvården. I fortsättningen behöver det också fästas uppmärksamhet
vid att uppgifterna som finns att tillgå är aktuella.
Informationsproduktionen måste bli mer heltäckande och processerna måste snabbas upp både
hos organisationerna som producerar informationen och dem som samlar in den.

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

När resultaten tolkas måste man ta i beaktande
att landskapens organiseringsarbete kan utvärderas först när de ha tagit över ansvaret för att
ordna servicen i sitt område. Nu har utvärderingen
genomförts genom att sammanställa kommunernas och sjukvårdsdistriktens verksamhet enligt
landskapsindelningen i regeringens proposition.
Företagshälsovård och andra social- och hälsovårdstjänster som finansieras privat hamnar följaktligen utanför granskningen.

THL:s tidigare expertutlåtanden om landskapens social- och hälsovårdstjänster har använts
i utarbetandet av den nationella utvärderingen.
De baserade sig på nationella jämförbara indikatoruppgifter, rapporter som upprättats för tillsynsmyndigheternas övning och ett nära samarbete med landskapen. De flesta indikatorer som
använts i utvärderingen är tagna från de nationella indikatorerna för kostnadsnyttoeffekten
inom social- och hälsovården, som är under beredning. Indikatorerna är tillgängliga i Tietoikkuna
(proto.thl.fi/tietoikkuna).

Social- och hälsovårdssystemet håller på att förändras och det förändrar också bedömningen och
styrningen av systemet. Styrningen och bedömningen kommer i framtiden att grunda sig på
information i större utsträckning än tidigare.
Denna utvärderingsrapport stöder dessa nya tankar.

Helsingfors 27.2.2019
Markku Tervahauta
Generaldirektör

Pekka Rissanen
utvärderingsdirektör

Institutet för hälsa och välfärd THL
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Expertutvärdering

ÖVNING

Likvärdig tillgång på tjänster fungerar bristfälligt
Även om tillgången som helhet har förbättrats
när det gäller flera social- och hälsovårdstjänster, fungerar den likvärdiga tillgången på tjänster
bristfälligt regionalt. Det varierar dock inom olika
tjänster.
Moderskaps- och barnrådgivningstjänsterna
och vaccinationsprogrammet är exempel på tjänster som erbjuds någorlunda likvärdigt runt om i
landet.
Tillgången till primärvård varierar avsevärt
regionalt. Skillnaderna beror delvis på strukturella orsaker som har med de kommunala tjänsteanordnarnas beslut att göra. Problemen med
likvärdig tillgång till tjänster beror delvis på till
exempel regionala skillnader i tillgången på läkare
inom primärvården – antalet läkare i förhållande
till behovet varierar mellan 4,4 och 8 per 10 000
invånare. Bristen på läkare inom primärvården
ökar användningen av sjukhustjänster och kostnaderna.
Det förekommer också problem i den likvärdiga tillgången till många socialtjänster, till exempel barnskyddstjänster. Även när det gäller detta
kan de regionala skillnaderna bero på en brist på
kompetenta socialarbetare eller annan yrkesutbildad personal, såsom terapeuter.
När det kommer till äldreomsorgen förekommer det avsevärda skillnader i omsorgstjänsternas
struktur landskapen emellan, och även om den
institutionella omsorgen minskar, finns det betydande regionala variationer i andelen öppenvårdstjänster av serviceproduktionen.
Den nationella strukturen för omsorgstjänsterna som har eftersträvats har inte tillnärmelsevis uppnåtts överallt i landet. Nästan överallt
förekommer problem i tillgången på tjänster som
produceras i hemmet, i synnerhet när det gäller
äldre som inte har ett stort servicebehov.

I landskapet Södra Karelen finns det till exempel en organisation som ordnar tjänsterna, Eksote,
som har lyckats integrera verksamheterna aktivt.
Landskapets utgifter för social- och hälsovården
har ökat måttligt, och det går att åtminstone
ungefärligt uppskatta att noga genomförd integration har lättat på kostnadstrycket.
Det är tydligt att integrationen av tjänster kan
effektiveras på olika sätt och olika nivåer i hela
landet betydligt mer än i nuläget. Det är särskilt
viktigt att lyckas samordna tjänsterna för äldre
så att närservicen stöder olika typer av ändamålsenliga boende- och omsorgstjänster på ett så bra
sätt som möjligt.

Den specialiserade sjukvårdens
produktivitet kan förbättras
Utgifterna för social- och hälsovårdstjänster varierar mycket mellan landskapen. Variationen i nettoutgifterna per invånare förklaras huvudsakligen
av skillnaderna i befolkningens behov. De behovsstandardiserade utgifterna varierar emellertid
också mycket, och då förklaras skillnaderna främst
av orsaker som beror på serviceproduktionen.
När det kommer till social- och hälsovårdstjänsternas produktivitet finns det jämförbar
information om den specialiserade somatiska
sjukvården. Produktivitetsskillnaderna mellan
sjukhusen och regionerna är anmärkningsvärda.
Den specialiserade sjukvårdens andel av utgifterna för social- och hälsovården utgör nästan
40 %, vilket innebär att dessa produktivitetsskillnader är betydande för om finansieringen är tillräcklig. Den specialiserade sjukvårdens produktivitet kunde förbättras och det skulle innebära att
man kunde producera mera sjukhustjänster utan
att behöva större resurser. På det sättet kunde
utgifternas tillväxttakt saktas ner utan att minska
på serviceproduktionen.

Märkbara skillnader mellan
landskapen i fråga om den
administrativa integrationen

Pekka Rissanen
Utvärderingsdirektör

I vissa landskap finns det bara en organisation
som ordnar tjänster, medan det i andra finns över
tjugo. Det här påverkar naturligtvis även utvecklingen av den administrativa integrationen.
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De senaste åren verkar ökningen av utgifterna för social- och hälsovården per invånare
ha stannat upp. Det förekommer dock skillnader
i kostnadsutvecklingen mellan olika social- och
hälsovårdsuppgifter: utgifterna för den specialiserade sjukvården har ökat något, men för primärvården har de minskat i motsvarande
utsträckning. Kostnaderna för heldygnsomsorg för äldre ökade.
Utgifterna för social- och hälsovård
varierar mycket mellan landskapen (2017
som lägst 2 850 €/invånare, som högst
4 010 €/invånare). Det berodde framför allt på
variation i servicebehovet, åldersstrukturen och
förändringar i befolkningsunderlaget (nativitet,
dödlighet, inrikes migration/immigration).
Den inverkan företagshälsovården och privata
tjänster har på användningen av offentliga tjänster
och utgifterna för dem varierar också regionalt.

Tyngdpunkten inom både den specialiserade
sjukvården och den specialiserade psykiatriska
sjukvården håller på att övergå från vård på vårdavdelning till öppenvård. Å andra sidan har till exempel samjoursarrangemang överfört tjänster från
primärvården till den specialiserade sjukvården.

6

Missbrukartjänster anlitas allt mindre i takt med att försäljningen av
alkoholdrycker minskat. Bostadslösheten
har också minskat tydligt.

7

I enlighet med politiken har tjänsterna
för äldre övergått från institutionsvård till
hemservice eller service under hemlika förhållanden. Även institutionsvården av personer
med utvecklingsstörning har nästan helt ersatts
med olika boendetjänster.

8

Serviceboende för äldre har nästan helt ersatt
den institutionella omsorgen, och i synnerhet
serviceboende dygnet runt har ökat. Privata aktörer producerar nästan hälften av tjänsterna.
Det produceras allt mer service som ges i hemmet. Tyngdpunkten i hemvården har övergått till
tjänster för personer med dålig hälsa som bor
hemma. Mängden hemtjänster som ges till dem
som behöver mindre hjälp har minskat.

2

Kostnaderna förväntas öka de kommande åren
till följd av befolkningstillväxten och åldrandet. Landskapens kostnader kan också öka om
kostnadsnivån stiger och om finansieringen av de
nuvarande sjukförsäkringsersättningarna eventuellt överförs till landskapen.

3

Befolkningens servicebehov ökar i takt med
åldrandet. Den förväntade livslängden har stigit och sjukligheten har sjunkit, men de regionala
skillnaderna i servicebehoven är stora.

9

Rekryteringssvårigheter i centrala yrkesgrupper inverkar på regionernas möjligheter
att utveckla verksamheten. I en del landskap är
det brist på specialister. Brist på specialarbetare
såsom socialarbetare och terapeuter inom många
olika områden samt hälsocentralläkare försämrar
tillgången på basservice. Det gör att klienterna
hänvisas till specialiserade tjänster vilket höjer
kostnaderna.

4

Tillgången på hälsovårdstjänster har förbättrats som helhet. Utvecklingen är
dock väldigt ojämn landskapen emellan.
Det finns mindre information om tillgången på
socialtjänster. Tillgången på hemservice för barnfamiljer och familjearbete har förbättrats. Det
har dock varit problem med tillgången på bland
annat barnskyddstjänster. Till exempel försenas
inledningen av bedömningen av servicebehovet
inom barnskyddet jämfört med vad som föreskrivs
i lagen anmärkningsvärt ofta, och ännu mer variation förekommer i beredningen av bedömningar
inom den lagstadgade tidsfristen.
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De offentliga investeringarna i produktionen av social- och hälsovårdstjänster har i
synnerhet varit inriktade på hälsovårdens byggnader. I vissa byggnadsinvesteringar har det skapats
strukturer för samverkan mellan basservice och
specialiserad sjukvård, men merparten av investeringarna är inriktade på den specialiserade sjukvården. Den privata sektorns investeringar har i
synnerhet varit inriktade på omsorgstjänster.
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1. Befolkning och verksamhetsmiljö

1.1. Befolkningsutveckling

ÖVNING

BEFOLKNINGEN ÅLDRAS SNABBARE I FINLAND ÄN I ÖVRIGA EUROPA.
ANDELEN PERSONER ÖVER 65 ÅR ÖKADE
MED 4,4 PROCENTENHETER ÅREN 2007–
2017.

Finlands befolkningsökning har saktat av. I slutet
av 2017 bodde cirka 5,5 miljoner människor i Finland. År 2010 ökade befolkningen med 4,4 promille och 2017 bara med 1,8 promille. Nativiteten har sjunkit med cirka två promille det senaste
året (2008 var nativiteten 11/1 000, 2017 var
den 9/1 000).
Under samma tid ökade dödligheten med en
knapp promille (9,2 promille 2008, 9,8 promille
2017). Åren 2016 och 2017 översteg dödligheten
nativiteten. Befolkningen ökade i fem landskap
i Fastlandsfinland och minskade i tolv landskap.
I ett landskap var situationen oförändrad.
Av tusen invånare har cirka 70 utländsk bakgrund. Deras andel håller på att öka. Flest personer med utländsk bakgrund bor i Nyland
(129/1 000 invånare) och minst i Södra Österbotten (22/1 000 invånare). Nettoimmigrationen är
cirka 15 000 personer om året. Invandrarna slår
sig främst ner i de tätbebodda stadsregionerna.
De svenskspråkigas andel av befolkningen
utgör 5,2 procent. I fem landskap finns det tvåspråkiga kommuner, och i ett landskap, Österbotten, är omkring hälften av befolkningen svenskspråkig.

Det kommer ut färre personer i arbetslivet än som
lämnar det. Minskningen av personer i arbetsför
ålder inverkar också på social- och hälsovårdstjänsterna. Företagshälsovårdens andel av primärvårdens servicebehov minskar och trycket ligger
på de offentligt finansierade tjänsterna.

1.2. Åldrandet
utmanande för social- och
hälsovårdstjänsterna
Befolkningen åldras snabbare i Finland än i övriga
Europa. Enligt statistik från EuroStat ökade andelen personer över 65 år av Finlands befolkning
med 4,4 procentenheter åren 2007–2017. Genomsnittet i EU är 2,4 procentenheter. Det var bara på
Malta som åldrandet var snabbare än i Finland. År
2017 var 21 procent av Finlands befolkning över
65 år. Deras andel varierade märkbart i landskapen. Minst personer över 65 år fanns det i Nyland
(17 %) och flest i Södra Savolax (29 %).
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Försörjningskvoten försvagas snabbt i Finland

ÖVNING

SKILLNADERNA I BRUTTONATIONALPRODUKTEN MELLAN LANDSKAPEN KOMMER
ENLIGT PROGNOSERNA ATT FÖRBLI BETYDANDE UNDER DE KOMMANDE TIO ÅREN.

År 2017 fanns det sextio personer i icke arbetsför ålder per etthundra personer i arbetsför ålder
(demografisk försörjningskvot). Den demografiska
försörjningskvoten varierade mycket i landskapen,
52–72. I Statistikcentralens befolkningsprognoser
överskrider den demografiska försörjningskvoten
sjuttio redan om drygt tio år.
Det förekommer också betydande regionala
skillnader i sysselsättningen. År 2017 var de yrkesverksammas andel av hela landets befolkning
41 procent. I vissa landskap arbetade bara en dryg
tredjedel av befolkningen (36–46 %).

1.3. Hälsotillståndet har
förbättrats
Situationen för behoven av social- och hälsovård
beskrivs i denna rapport med hjälp av behovsindex, men det finns ingen tidsserie för att utvärdera de årliga förändringarna i behovsindex. Utifrån de förlorade levnadsåren är det uppenbart
att befolkningens hälsotillstånd har förbättrats.
År 2016 var de förlorade levnadsåren orsakade
av dödsfall före 80 års ålder 6 280 per 100 000
invånare i Finland (figur 1). Det är 19 procent lägre
än 2008. De förlorade levnadsåren och förändringarna i dem varierar avsevärt mellan landskapen.
Flest levnadsår gick förlorade i landskapet Kajanaland både 2008 och 2016 (9 206 år 2008, cirka
17 % färre 2016). Minst levnadsår gick förlorade i
Österbotten (6 006 år 2008) och Mellersta Österbotten (5 061 år 2016, dvs. 29 % färre än 2008).

Finlands ekonomiska utveckling
Finlands ekonomi har de senaste åren utvecklats
positivt efter en lång lågkonjunktur. Bruttonationalprodukten växte 2017 med 2,8 procent och i de
preliminära uppgifterna för 2017 var den 40 638
euro per invånare. Variationen är stor mellan landskapen. Värdeökningen av BNP per invånare var
högst i Nyland, där den överskred landets genomsnitt med 31 procent. Lägst BNP per invånare
hade Kajanaland, där den var 28 procent lägre än
landets genomsnitt.

FIGUR 1.
Förlorade levnadsår per 100 000 invånare på grund av dödsfall före 80 års ålder.
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1.4. Antalet anordnare
landskapsvis

ÖVNING

Typerna av organisationer som ordnar tjänster
och deras antal varierar i landskapen. I några landskap är det bara en organisation (samkommun)
som ansvarar för ordnandet av hälsotjänster och i
vissa landskap är det över tjugo som ordnar dem.
En del organisationer verkar i flera landskap. Praxisen varierar också inom hälsovården på basnivå
och specialiserad nivå. En del anordnare har integrerat tjänsterna på basnivå och specialiserad
nivå och socialvården i samma organisation.
År 2017 fanns det sammanlagt 142 anordnare
av bastjänster inom hälsovården i Finland. De var
färre än 2015, då de var 151. En stor del av dem
arbetar fortfarande med ett befolkningsunderlag
som underskrider 20 000 invånare. Antalet anordnare förblev oförändrat mellan 2013 och 2015,
även om befolkningsandelarna varierade (Parhiala
m.fl. 2016).

Det är meningen att ansvaret för att ordna socialoch hälsotjänster ska övergå från kommunerna
och samkommunerna till större självstyrande
områden. I nuläget är det kommunerna, samkommunerna och samarbetsområden som fungerar
enligt ansvarskommunmodellen som ansvarar
för anordnandet av primärvården i landskapen.
Tjänsterna produceras också på olika sätt i de
olika regionerna.
De som ansvarar för socialtjänsterna är till stor
del desamma som anordnar hälsotjänsterna, men
situationen varierar kommunvis.
Av Finlands 295 kommuner ansvarar 16 kommuner själva för alla socialtjänster, men ordnar
hälsovårdstjänsterna inom ett samarbetsområde.
I Fastlandsfinland finns det 20 sjukvårdsdistrikt
och varje kommun måste tillhöra ett sådant.
FIGUR 2.
Social- och hälsovårdsanordnare i landskapen

Samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland (Kainuun sote)
Puolanka ordnar själv grundläggande hälsovårds- och socialvårdstjänster.
Inledde verksamheten: 1.1.2013
Befolkningsunderlag: ca 74 000
Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote)
Inledde verksamheten: 1.1.2017
Befolkningsunderlag: ca 167 000

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite)
Inledde verksamheten: 1.1.2017
Befolkningsunderlag: ca 78 000

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun
Inledde verksamheten: 1.1.2017
Befolkningsunderlag: ca 212 000

Samkommunen för social- och hälsovården i Södra Savolax (Essote)
Inledde verksamheten: 1.1.2017
Befolkningsunderlag: ca 79 000

Samkommunen för social- och hälsovården i Södra Karelen (Eksote)
Inledde verksamheten: 1.1.2010
Befolkningsunderlag: ca 130 000

Samkommunen för sjukvård och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote)
Inledde verksamheten: 1.1.2019
Befolkningsunderlag: ca 170 000

Kommunens egen verksamhet
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1.5. Avstånd till tjänsterna

1.7. Tillgång till tjänster

Den geografiska tillgängligheten, det vill säga
avståndet tjänstens användare har till centralsjukhus och hälsostationen, har också granskats.
I regel ligger centralsjukhus mindre än en och en
halv timme från kommuninvånarna. I en undersökning som genomfördes av Uleåborgs universitet och Sitra räknades tillgängligheten ut enligt
restiden. Sämst tillgänglighet har centralsjukhustjänsterna i Lappland och Norra Österbotten, där
en del av befolkningen bor mer än två timmars
bilresa från närmaste centralsjukhus (Lankila m.fl.
2016).
Ytterligheterna när det gäller hälsostationernas tillgänglighet hittar man i Nyland och Lappland. Ytterligheterna i minuter för de befolkningsviktade medeltalen är 6,5 minuter (Nyland) och
12,3 minuter (Lappland). Hälsostationernas tillgänglighet beräknades i minuter för de befolkningsviktade medeltalen, när man färdas i en personbil och det inte är rusningstrafik (Rusanen, STN
Impro-projekt, opublicerat material).

Social- och hälsovårdens tjänster utnyttjas allt mer.
Befolkningens behov av tjänsterna har ökat, i synnerhet när befolkningen åldras. Utvecklingen av servicebehoven varierar väldigt mycket i olika landskap.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS TJÄNSTER
UTNYTTJAS ALLT MER. SERVICEBEHOVEN
HAR ÖKAT NÄR BEFOLKNINGEN ÅLDRAS,
MEN VARIERAR I LANDSKAPEN.
När tillgången till tjänster bedöms måste även
andra förändringar i servicestrukturerna tas i beaktande. Till exempel har öppenvårdsbesöken ökat
inom den specialiserade sjukvården för att det har
utvecklats samjoursarrangemang eller för att vården på vårdavdelningarna har skurits ner målinriktat.
Vård på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar har minskat, vilket kan vara en följd av
strukturförändringen av boendetjänsterna för
äldre. Förändringarna följer de social- och hälsovårdspolitiska målsättningarna.
I undersökningen FinSote fick de som utnyttjat
tjänsterna berätta om tjänsternas tillgänglighet.
Socialtjänsternas tillgänglighet upplevdes som
sämre än hälsovårdstjänsternas tillgänglighet
(Tabell 1). (Pentala-Nikulainen m.fl., 2018).
Var tredje uppskattade att öppettiderna varit
ett hinder för hälsovårdstjänsternas tillgänglighet. Öppettiderna var den största enskilda faktorn
som påverkade hälsovårdstjänsternas tillgänglighet. Mest hade öppettiderna besvärat invånarna
i Kajanaland, minst invånarna i Egentliga Tavastland. Omkring 28 procent upplevde att tillgängligheten påverkades av avståndet. Avstånden påverkade mest tillgängligheten till hälsovårdstjänster
i landskapen Lappland och Norra Karelen (32 %).
Omkring 19 % av dem som utnyttjade hälsovårdstjänsterna besvärades av kundavgifterna, mest i
Kajanaland (24 %) och minst i Nyland (16 %).
Socialtjänsternas tillgänglighet påverkades
mest av öppettiderna (38 %), besvärliga resor
(30 %) och höga klientavgifter (22 %). Nylänningarna upplevde minst besvär av dessa faktorer. Socialtjänsternas öppettider besvärade flest användare
i Kajanaland, besvärliga resor användare i Birkaland och höga avgifter användare i Österbotten.

1.6. Landskapens
beredskap i social- och
hälsovårdsreformen
Finansministeriet (FM) och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utrett landskapens beredskap för att genomföra social- och hälsovårdsreformen.
Sommaren 2018 grundade sig utredningen på
upplägget att landskapsfullmäktige skulle inleda
sin verksamhet den 1 mars 2019 och att landskapen skulle ta över ansvaret den 1 januari 2020.
Situationen har sedermera förändrats.
När utredningen genomfördes bedömde 15
landskap att ändringen var möjlig inom den föreslagna tidtabellen. Landskapen betonade övergångsperioden för att trygga det demokratiska
beslutsfattandet (SHM, 2018).
Landskapens lägesbild utreddes även hösten 2018. Landskapens beredning har gått isär,
eftersom nationella beslut om social- och hälsovårdsreformen saknas. Nu verkade det dock som
att de landskap som framskridit långsammare
kom ikapp de andra. I många frågor har man dock
inväntat nationella beslut. (FM, 2018).

THL – Stöd för beslut 4/2019
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tjänsters tillgänglighet
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Resultaten var likriktade inom mun- och tandvården. I femtedelen med lägst inkomst upplevde
över fem procent att avgifter, resor eller köer var
ett hinder för tillgången till vård 2017. Inom munoch tandvården var situationen bättre i Finland än
i andra EU-länder. (Eurostat)
Det finns inga jämförelseuppgifter för europeiska länder när det gäller tillgången till socialtjänster.

I Finland upplevdes 2017 kundavgifter, resor
eller köer till hälsovården oftare som ett problem för att få vård än i övriga europeiska länder.
Den upplevda tillgängligheten har dock förbättrats något från och med 2010, men i andra länder har situationen förbättrats ännu snabbare.
AVGIFTER, RESOR ELLER KÖER TILL HÄLSOVÅRDEN FÖRSVÅRADE TILLGÅNGEN TILL
VÅRD I FINLAND.
Mest problem upplevde personer i femtedelen med lägst inkomst. Problemen har minskat
från 2010 till 2017, men klart långsammare än i
andra EU-länder. Enligt statistik från EuroStat var
det dock färre än fem procent av dem med lägst
inkomster som upplevde att avgifter, resor eller
köer var ett hinder för tillgången till vård i Finland.

TABELL 1.
Upplever sig ha fått otillräckligt med tjänster (% av dem som behövt tjänster) (FinSote 2018)
Av landskapen
I genomsnitt

Minst

Högst

Läkartjänster

16

13

19

Sjukskötartjänster

11

9

13

Socialtjänster

46

30

60

Hemvårdstjänster för äldre

38

21

52

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

40

24

71
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S

killnaderna är stora i social- och hälsovårdens kostnader per invånare. De är högst
i Kajanaland, cirka 40 procent högre än i
Nyland, där kostnaderna är lägst. Enligt
THL:s prognos ökar kostnaderna för social- och
hälsotjänsterna snabbast i områden med kraftig befolkningstillväxt. Kostnadernas tillväxttakt
borde kunna saktas ner så att befolkningens servicebehov ändå tryggas.

ÖVNING

Genom reformen övergår man från en utgiftsbaserad finansiering till en kalkylmässig eller
behovsbaserad finansiering. Övergången till den
nya modellen skulle ske etappvis från och med
2021 och den skulle vara helt införd 2026.
Enligt finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets beräkningar (25.9.2018)
ökar den offentliga finansieringen av social- och
hälsovårdstjänster i sju landskap och minskar
i elva. Landskapens finansiering per invånare
skulle öka mest i Päijänne-Tavastland och Norra
Karelen (+191 €/invånare) och skulle sjunka
mest i Mellersta Österbotten (-261 €/invånare).
(Se www.alueuudistus.fi/sv)

I social- och hälsovårdsreformen är det i första hand staten som ansvarar för landskapens
finansiering, och landskapet ansvarar å sin sida
för allokeringen av finansieringen till tjänsterna.
Landskapet ansvarar samtidigt också för att de
tjänster som behövs håller tillräckligt hög klass, är
kundcentrerade och kostnadseffektiva.

FIGUR 3.

Fördelning
av nettodriftskostnaderna
för social- och hälsovården
Kuvio 2. Sosiaalija terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset
och skillnad jämfört med landets genomsnitt år 2017, %
Mun- och tandvård
Vård på vårdavdelning
inom primärvården

4,9 %

Hemvård

2,4 %

Specialservice inom
missbrukarvården

1,1 %

5,5 %
Annan social- och
hälsoverksamhet

Specialiserad sjukvård

6,4 %

37,8 %

Tjänster för barn,
unga och familjer

Tolkning: Figuren visar fördelningen av
social- och hälsovårdens nettodriftskostnader för olika uppgifter. Linjerna
i figurerna representerar de olika
landskapens placering i förhållande
till det nationella genomsnittet som
representeras av den streckade linjen.
Uppgiftens procentuella andel av hela
kostnadsfördelningen presenteras i
separata cirklar.

7,0 %

Tjänster för personer med
funktionsnedsättning

10,1 %

Äldreomsorg

Öppen primärvård

11,0 %
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2.2. Social- och hälsovårdens
behovsstandardiserade
utgifter var lägst i Södra
Karelen och högst i Lappland

2.1. Stora regionala skillnader i
kostnaderna
De offentliga utgifterna för social- och hälsovården var totalt cirka 18 miljarder euro 2017. I landskapen varierade social- och hälsovårdens nettodriftskostnader mellan 236 miljoner euro och
4,7 miljarder euro.
Den stora skillnaden förklaras främst av skillnaderna i landskapens befolkningsunderlag. I slutet av 2017 hade Mellersta Österbotten 69 000
invånare och Nyland 1,7 miljoner. De genomsnittliga offentliga social- och hälsovårdsutgifterna var
3 229 euro per invånare, men utgifterna varierade
mellan 2 855–4 013 euro i landskapen.
Utgifterna för social- och hälsovården har förblivit nästan oförändrade sedan 2015. År 2017 var
utgifterna per invånare 0,8 procent lägre än 2015.
Kostnaderna för olika social- och hälsovårdsuppgifter har dock utvecklats i olika riktningar:
den specialiserade sjukvårdens nettodriftskostnader per invånare ökade med cirka en procent och
primärvårdens kostnader för öppenvård minskade
i samma utsträckning. Däremot har kostnaderna
för heldygnsomsorg ökat.
Lagstiftningen har förändrat verksamhetssätten vilket också avspeglas på allokeringen av
kostnaderna. I och med jourförordningen blev det
vanligare med samjourer inom primärvården och
den specialiserade sjukvården, och en del av verksamheten och kostnaderna som primärvården
tidigare skötte om registreras nu för den specialiserade sjukvården. Dessutom har nettodriftskostnaderna per invånare för institutionsvård av
äldre och personer med funktionsnedsättningar
minskat, eftersom institutionsvården har minskat
i enlighet med de nationella målsättningarna.
År 2017 stod den specialiserade sjukvården
för den största delen av social- och hälsovårdens
nettodriftskostnader (38 %). Näst störst var äldreomsorgen, cirka 14 procent (12–17 %) (figur 3).
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Social- och hälsovårdens utgifter varierade mellan
landskapen enligt servicebehov (ålder, könsstruktur, sjukfrekvens, socioekonomisk ställning). Servicebehoven är störst i landskapen i östra Finland
och minst i Nyland.
De behovsstandardiserade utgifterna för
social- och hälsovård varierade också mycket mellan olika regioner i landet. År 2016 var de behovsstandardiserade utgifterna för social- och hälsovården lägst i Södra Karelen, sex procent lägre
än genomsnittet i landet, och högst i Lappland,
12 procent högre.
Beräkningsmodellen för behovsstandardiserade utgifter beaktar dock inte skillnaderna i tillgången på privata tjänster eller företagshälsovård
i regionerna. Därför kan skillnaderna vara en följd
av effektiviteten i vården och omsorgen (fungerande vårdkedjor och låga enhetskostnader) eller
dålig tillgång på offentliga tjänster. Om privata
tjänster eller företagshälsovård används i stor
utsträckning kan det märkas som låga behovsstandardiserade utgifter.

2.3. Utgifterna ökar när
befolkningen ökar
Befolkningen förutses öka med i genomsnitt
4,7 procent (landskapen -7,8–11,7 %) fram till
2030. Antalet personer över 65 år förväntas öka
betydligt snabbare, med 28 procent (landskapen
16–39 %).
Utifrån förändringarna i befolkningsstrukturen
förväntas utgifterna för social- och hälsovården
öka med i genomsnitt 20 procent fram till 2030
(7–30 % i landskapen i dagens pengavärde). Den
årliga ökningen av kostnaderna är enligt THL:s
prognos störst i landskap med kraftig befolkningstillväxt. Landskapen skiljer sig mycket åt. Kostnaderna för social- och hälsovården förväntas öka
snabbast i Nyland.
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3.1. Sömlöst samarbete mellan
kommuner och landskap
utgångspunkten för att främja
hälsa och välfärd

Den omfattande välfärdsberättelse som avses
i hälso- och sjukvårdslagen hade 2017 godkänts
av i genomsnitt 91 procent av fullmäktige i de
kommuner som lämnat in uppgifter. I åtta landskap hade fullmäktige i alla kommuner i regionen
godkänt välfärdsberättelsen, men variationen var
anmärkningsvärd mellan landskapen. I kommunerna i vissa regioner hade bara 63 procent av
fullmäktige godkänt välfärdsberättelsen.
Det är stor variation i kvaliteten på välfärdsberättelserna. Omkring hälften (56 %) av rapporterna gav uppgifter om skillnader i hälsa och välfärd mellan befolkningsgrupperna (landskapen
25–100 %). Omkring två tredjedelar av kommunerna hade utsett en ansvarig expert för koordineringen av frågor som rör hälsa och välfärd
(landskapen 33–100 %). Lite drygt hälften av kommunerna har uppgifter om kommuninvånarnas
delaktighet och möjligheter att påverka på sina
webbplatser (landskapen 27–75 %).

Syftet med att främja hälsa och välfärd är att
minska skillnaderna i hälsa och välfärd mellan
invånare, förbättra välfärden, hälsan och funktionsförmågan, förebygga sjukdomar, olyckor och
marginalisering och stärka den psykiska hälsan
och delaktigheten.
Det är kommunernas och samkommunernas
uppgift att främja sina invånares välfärd och livskraften i regionen, och när de bereder beslut måste
de bedöma och beakta vilka konsekvenser besluten
har för befolkningens hälsa och sociala välfärd.
Enligt förslaget till lag om ordnande av socialoch hälsovården ska kommunerna och de framtida landskapen tillsammans främja invånarnas
hälsa och välfärd. För kommunfullmäktige ska det
en gång under fullmäktigeperioden framställas
en välfärdsberättelse och den ska lämnas in till
landskapet som gör upp en regional välfärdsberättelse i samarbete med kommunerna i regionen.
I den nya lagstiftningen är det landskapets
uppgift att främja befolkningens hälsa och välfärd som en del av de förebyggande social- och
hälsovårdstjänsterna samt att främja kontaktytstjänster. Landskapen ansvarar också för den tväradministrativa strategiska ledningen och tryggar
kommunernas experthjälp.

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD HAR
BARA SKRIVITS IN I EN DEL AV LANDSKAPENS PLANER FÖR ORDNANDET AV SOCIALOCH HÄLSOVÅRDEN.
Landskapen har emellertid satt sig in i beredningen av verksamhet för hälsa och välfärd. Nästan alla landskap har gjort de första regionala
välfärdsberättelserna, välfärdsstrategier eller
motsvarande utredningar. Närmare beskrivningar
av rapporterna finns på THL:s webbplats. De
senaste exemplen på regionala välfärdsberättelser är de regionala välfärdsberättelserna för Södra
och Norra Savolax från 2018 som också omfattar
strategiska tyngdpunkter för kommande års främjande av hälsa och välfärd.

3.2. Främjande av hälsa
och välfärd som en del
av landskapets plan för
ordnandet av social- och
hälsovårdstjänster
Beredningen och organiseringen av strukturer
som främjar hälsa och välfärd varierar i de olika
landskapen. Främjande av hälsa och välfärd har
skrivits in som en del av landskapets plan för
ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i sju
landskap, men i många landskap är planen under
beredning. Det här framkommer av en enkät som
THL gjorde bland dem som bereder hälsa och välfärd i landskapen. (Hälsa och välfärd i landskapen
i november 2018)
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3.3. Befolkningens hälsa har
förbättrats – fortfarande stora
regionala skillnader

8–9 mobbades i skolan minst en gång i veckan,
men skillnaderna mellan landskapen var avsevärda (3,3–7,0 %).

Av THL:s icke-standardiserade sjuklighetsindex
framgår det att befolkningens sjuklighet skiljer sig
åt i hög grad mellan landskapen (hela landet 100,
landskapen 77–137), men också inom landskapen.

3.4. Rökningen minskar men
övervikt blir vanligare
Finländarnas levnadsvanor har både förbättrats
och försämrats (figur 4). Vuxna och skolelever
röker mindre än tidigare, och andelen vuxna som
röker är nu bland de lägsta i EU (OECD, 2018).
Överkonsumtionen av alkohol bland unga i
grundskolan har minskat, men andelen unga som
dricker sig riktigt fulla varje månad varierar i landskapen.
Finländska vuxna, i synnerhet män, äter fortfarande klart mindre frukter och grönsaker än
vuxna i genomsnitt i OECD-länderna. Även den
andel av befolkningen som motionerar är liten i
förhållande till hälsomålen. Det är vanligast att
inte motionera på fritiden i de folktäta landskapen
Birkaland och Egentliga Finland.
Övervikt bland vuxna har blivit vanligare i nästan alla EU-länder, men i Finland har utvecklingen
på senaste tiden varit snabbare än genomsnittet
i EU. Andelen överviktiga varierar mycket i landskapen.
Även om de ungas alkoholanvändning har
minskat, håller den ökade användningen av droger
på att bli ett problem. Det finns stora skillnader i
landskapen när det kommer till ungas experimenterande med narkotika. Mest experimenterande
med narkotika förekommer på alla skolstadier i
Nyland.

DET FÖREKOMMER STORA SKILLNADER
MELLAN LANDSKAPEN NÄR DET KOMMER
TILL BEFOLKNINGENS SJUKLIGHET.
Invånarnas uppskattningar av sin egen förmåga
att orka arbeta fram till pensionen varierar väldigt
mycket på olika håll i Finland. Bland 20–64-åringar
uppgav i genomsnitt 23 procent (landskapen
18–34 %) att de troligen inte orkar arbeta fram till
ålderspensionen. I genomsnitt 28 procent (landskapen 24–33 %) av personerna i arbetsför ålder
upplevde att deras hälsa var genomsnittlig eller
sämre. På motsvarande sätt upplevde 48 procent
(landskapen 44–55 %) av de över 65 år att deras
hälsa var genomsnittlig eller sämre. Det upplevda
hälsotillståndet har dock förbättrats de senaste
åren, eftersom det i båda åldersgrupperna nu
fanns färre som upplevde att deras hälsa var
genomsnittlig eller sämre.

Ensamhet fastställer behoven av social- och
hälsotjänster
Knappt tio procent (landskapen 5,8–10,8 %) av
20–64-åringarna upplevde att de ganska ofta
eller alltid var ensamma. Bland dem över 75 år
var ungefär lika många ensamma, men de äldres ensamhet varierade mera mellan landskapen
(7,6–15,3 %). Mest ensamhet upplevde man i
Kajanaland och minst i Nyland och Österbotten.
Omkring var femte elev i årskurs 8–9 i grundskolan upplevde 2017 sitt hälsotillstånd som
medelmåttigt eller sämre (landskapen 17–22 %).
Denna andel har ökat med omkring tre procentenheter under de senaste fem åren. Något fler unga
än tidigare upplevde måttlig eller svår ångest (år
2017 12 %, landskapen 11–14 %).
Knappt tio procent av de unga upplever
att de ganska ofta eller alltid är ensamma och
8,5 procent uppgav att de inte har en enda nära
vän. Omkring sex procent av eleverna i årskurs
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FIGUR 4.
Levnadsvanor och riskfaktorer med koppling till ungas och vuxnas hälsa och välfärd
(genomsnitt i landskapen samt högsta och lägsta värdet)
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Tolkning: Figuren visar procentandelarna för fördelningen av levnadsvanor och riskfaktorer
bland unga (i årskurs 8–9) och vuxna (över 20 år). Uppgifterna grundar sig på material från
enkätundersökningar. I figuren visas landskapens lägsta värde, medelvärde och högsta värde.

4.1. Brytningstid för
specialiserade sjukvården

582/2017). Jourmottagningarna har blivit färre
och samjourerna som är gemensamma för primärvården och den specialiserade sjukvården har
blivit fler.
Till följd av centraliseringsförordningen kommer den mest krävande sjukvården att centraliseras till universitetssjukhusen. Annan vård är
också centraliserad till större sjukhusenheter för
att trygga tillräckliga åtgärder. Detta gäller bland
annat ledprotesoperationer, ryggoperationer och
vissa av de vanligaste canceroperationerna samt

Den senaste tidens lagstiftningsändringar har
påverkat den specialiserade sjukvårdens struktur, arbetsfördelning och verksamhet. De centrala förändringarna gäller akutvården och jouren
(Förordningen om grunderna för brådskande vård
583/2017) och centraliseringen av serviceproduktionen till större sjukhus (Förordning om arbetsfördelning inom den specialiserade sjukvården
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förlossningar. Offentliga och privata sjukhus har
också utvecklat och genomfört en ny slags arbetsfördelning och ett nytt slags samarbete.
Förändringar i vårdideologin och vårdtekniken
har minskat vården på vårdavdelningar och förkortat vårdtiderna. Det har också blivit vanligare med
öppenvård på polikliniker och inom hemsjukvård.
Det gäller både somatisk och psykiatrisk sjukvård.

Skillnaderna är dock anmärkningsvärda mellan
landskapen. I två landskap behövde ingen invånare vänta på vård i över ett halvår, men som mest
var antalet 11,3/10 000 invånare. Medianen för
väntetiden 2017 varierade i landskapen mellan 29
och 48 dygn. Till antalet var det flest som väntade
på starroperation (8 997 patienter) och protesoperation av knä- och höftleden (4 350 patienter).
Utifrån tiderna för tillgång till vård har tillgången till sjukhusvård förbättrats.
Insamlingen av uppgifter om tillgång till vård
började 2007 i sin nuvarande form. Då väntade
13 procent i mer än 180 dygn på icke-brådskande
vård, men numera är andelen cirka 1–2 procent
(figur 5). Andelen som väntade i 91–180 dygn på
vård minskade också på tio år från 24 procent till
cirka 12 procent. I synnerhet för dem som väntat
över 180 dygn på vård har situationen förbättrats
efter att lagen om vårdgaranti trädde i kraft 2005
och i och med att tillsynsmyndigheten har möjlighet att förelägga vite. Problemen med tillgången
till vård har ibland att göra med tillfälliga faktorer,
såsom läkarbrist inom vissa specialiteter.

4.2. Tillgången till
specialiserad sjukvård har
förbättrats
Efterfrågan på icke-brådskande vård på sjukhus
har ökat på tio år. År 2017 behandlades 1,2 miljoner icke-brådskande remisser i sjukvårdsdistrikten, sex procent fler än året innan. Det återspeglar
en ökning av vårdbehovet och dem som väntar
på vård, eftersom remiss krävs för att få ickebrådskande vård på offentliga sjukhus.
Nästan alla remisser behandlades inom tre
veckor, och bara 0,9 procent efter mer än tre
veckor. I slutet av 2017 väntade 121 000 patienter
på icke-brådskande vård vid offentliga sjukhus i
Fastlandsfinland. En dryg procent av dem väntade
på vård i över ett halvår (2,4/10 000 invånare).
Kuvio 6

FIGUR 5.
Andel som väntat på icke-brådskande vård inom den specialiserade sjukvården
enligt väntetid i sjukvårdsdistrikten 2008–2017 (situationen 31.12) %
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4.3. Jouren koncentreras

lingen av de medicinska vårdmetoderna. Sjukhusens ekonomiska mål och resultatmål har också
haft samma, även mer kundcentrerade, inverkan.

Jourbesöken inom den specialiserade sjukvården har ökat med omkring en femtedel under de
senaste tio åren.
År 2017 var besöken 207 per tusen invånare
och 2008 var de 171. Ökningen har varit särskilt
kraftig från och med 2015. Jourförordningen medförde fler samjourer, och en del av de tidigare jourbesöken vid hälsocentraler har övergått till den
specialiserade sjukvården. Vid en del verksamhetsenheter registreras alla besök vid samjouren som
besök inom den specialiserade sjukvården.
När jouren koncentreras kan patienten få
längre avstånd till närmaste jour. Det ställer krav
på den prehospitala akutsjukvården. Under 2018
började HUS-området och Kuopio använda Jourhjälpen (telefonnummer 116117), som är en rådgivningstjänst för social- och hälsovården. Det
är meningen att den stegvis ska införas i hela
Fastlandsfinland under 2019. Under samtalet
bedömer sjukskötarna på Jourhjälpen behovet
av jourvård eller brådskande vård enligt de lokala
anvisningarna.

4.4. Strukturförändringen
av sjukhusvården går mot
öppenvård
De somatiska öppenvårdsbesöken inom den specialiserade sjukvården har ökat med en tredjedel
under tio år (1101,2–1441,0/1000 invånare). Inom
många specialiteter har ingrepp och behandlingar
flyttats från vårdavdelningar och operationssalar
till poliklinikerna.
På motsvarande sätt har antalet vårdavdelningsperioder per tusen invånare minskat med tio
procent (150 – 135/1 000 invånare). På vårdavdelningarna vårdas numera patienter som behöver
mer krävande vård än tidigare.
År 2017 var vårdavdelningsperioderna med
åtgärder 74 per tusen invånare eller drygt hälften
av alla vårdperioder. Den genomsnittliga längden
på somatisk vård på vårdavdelning har sedan 2011
varit cirka fyra dygn. Den genomsnittliga vårdperioden har förkortats på andra håll i Europa också
(OECD, 2018). Bakgrunden till den ökade andelen
öppenvård är förbättring av sjukhusens processer
och interna funktionella integration samt utveck-
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4.5. Psykiatrisk vård överförs
från sjukhus till öppenvården

4.6. Patienternas valfrihet och
rörlighet

Den strukturella förändringen har också fortsatt
inom den specialiserade psykiatriska sjukvården.
Vårdperioderna och vårddagarna inom den psykiatriska slutenvården har minskat tydligt i granskningen av en tidsserie på fem år.
År 2017 var vårdperioderna 6,8 per tusen invånare, det vill säga 8,1 procent färre än fem år tidigare. Antalet vårddagar minskade ännu snabbare,
med 22 procent. År 2017 var vårddagarna 195
per tusen invånare. Den genomsnittliga vårdperioden förkortades på fem år med i genomsnitt
3,3 dygn eller lite knappt 10 procent. År 2017 var
den cirka 31 dygn. Det beräknade antalet vårdplatser inom psykiatrin har halverats sedan 1997
(figur 6). Mängden besök inom den psykiatriska
öppenvården har ökat i motsvarande utsträckning. År 2017 var besöken inom den psykiatriska
öppenvården 409 per tusen invånare. Antalet
besök inom öppenvården ökade snabbt: omkring
23 procent sedan 2013 och 43 procent sedan
2008.

Lagstiftningen ger kunderna frihet att välja vårdplats bland de offentliga sjukhusen. Enligt den
nationella FinSote-enkäten (2018) är det bara
omkring 41 procent av dem som bor i Finland som
känner till möjligheten att välja vårdplats inom
den specialiserade sjukvården.
MINDRE ÄN HÄLFTEN AV BEFOLKNINGEN
KÄNNER TILL MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA
VÅRDPLATS INOM DEN SPECIALISERADE
SJUKVÅRDEN.
I genomsnitt sju procent av kunderna inom
den specialiserade sjukvården sökte vård utanför
hemkommunens sjukvårdsdistrikt 2017 (figur 7).
Skillnaderna var stora mellan regionerna (3–14 %).
I sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus sökte
patienterna i genomsnitt mer sällan vård i andra
sjukvårdsdistrikt. Detsamma gäller större sjukvårdsdistrikt (t.ex. Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland) eller sjukvårdsdistrikt som ligger långt
ifrån universitetssjukhus och som upprätthåller

FIGUR 6.
Förändring i antalet
beräknade
bäddplatser inom primärvården, den somatiska vården och
Lisäkuvio
5
psykiatriska vården.
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4.7. Den specialiserade
somatiska sjukvårdens
regionala produktivitet

sjukhus med omfattande jour (t.ex Södra Österbotten, Södra Karelen och Norra Karelen).
Å andra sidan får sjukvårdsdistrikten med
universitetssjukhus procentuellt sett ta emot
Den regionala produktiviteten inom den speciafler kunder från andra sjukvårdsdistrikt. Det gälliserade somatiska sjukvården granskas utifrån
ler inte Nyland som har stort befolkningsunderbefolkningens bostadsort oberoende av vid vilket
lag. Mellersta Österbotten tar emot flest kunder
sjukhus eller inom vilket sjukhusdistrikt vården
från andra distrikt, 20,7 procent av alla kunder.
har getts.
Av sjukvårdsdistriktens kunder var i genomsnitt
Användningen av den specialiserade soma6,9 procent invånare i ett annat sjukvårdsdistrikt
tiska sjukvårdens tjänster mäts med viktade vår(variationsintervall 3,2–20,7 %)(figur 7).
depisoder som beskriver hur krävande vården är
Statistiken för 2017 har samlats in enligt de
och som beaktar regionens patientstruktur. Tjänsnuvarande sjukvårdsdistrikten. Statistiken omfatterna omfattar både den specialiserade somatiska
tar delvis också rörligheten mellan olika sjukhus i
sjukvårdens tjänster inom den
offentliga
sektorn som
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i
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FIGUR 7.
Rörlighet mellan sjukvårdsdistrikten bland kunderna i den specialiserade sjukvården 2017, % av kunderna
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patientens vårdkedja inom den specialiserade
sjukvården över sjukhus- och sjukvårdsdistriktgränserna.
Den regionala produktiviteten beskriver hur
förmånligt landskapets patienter har vårdats.
Detta mäts med kostnaderna för de viktade episoderna, det vill säga genom att dela de beräknade
kostnaderna för de tjänster regionens befolkning
har använt med antalet episoder.
År 2016 hade landskapet med den mest produktiva specialiserade somatiska sjukvården
11 procent högre produktivitet än landet i genomsnitt. I landskapet med lägst produktivitet var produktiviteten sju procent lägre.
Produktiviteten var i huvudsak svagast i regioner med ett universitetssjukhus. Vid universitetssjukhusen finns den dyraste och mest krävande högspecialiserade sjukvården som kräver
omfattande jourberedskap. Vissa behandlingar
har också koncentrerats till universitetssjukhusen
på nationell nivå. Universitetssjukhusens forskningsvolym som en del av sjukhusets normala
verksamhet är större än genomsnittet. Dessutom
bedrivs forskning på universitetsnivå med ett statligt anslag för forskning om hälsa (tidigare specialstatsandel).
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Besöken inom den öppna sjukvården var 2017
den största servicegruppen (44 %) inom den
öppna primärvården (figur 8). Hälsovårdscentralerna hade 2,8 miljoner kunder inom den öppna
sjukvården, och hade sammanlagt 11 miljoner
besök varav omkring hälften var läkarbesök.

ästan tre fjärdedelar av Finlands befolkning utnyttjade primärvårdens öppenvård 2017. Sammanlagt var besöken
över 25 miljoner, varav läkarbesöken
utgjorde 26 procent. Besöken hos sjuksköterska
eller hälsovårdare var 1,6 gånger fler än läkarbesöken, men situationen varierade tydligt i landskapen (1,3–2,8 gånger mer). De som bor i Finland
utnyttjade i genomsnitt andra öppenvårdstjänster än läkartjänster två gånger per år (variationsintervall 1,7–2,8). Antalet kunder var 3,8 miljoner.

ANVÄNDNINGEN AV PRIMÄRVÅRDENS
TJÄNSTER HAR FÖRBLIVIT OFÖRÄNDRAD.
Användningen av primärvårdens tjänster har
varit på samma nivå de senaste åren. Från 2013
till 2017 minskade läkarbesöken med åtta procent, men andra besök ökade med tio procent.

FIGUR 8.
Besök inom den öppna primärvården** enligt åldersgrupp inom olika serviceformer 2017.
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* Övriga omfattar familjeplanerings-, preventiv-, uppfostringsoch familjerådgivningstjänster samt andra rådgivningstjänster,
screeningar och massundersökningar, hjälpmedelstjänster,
tal-, verksamhets-, fot- och näringsterapi, socialt arbete inom
hälso- och sjukvård, annan rehabilitering och specialterapier,
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** Besök på mottagning inom öppen primärvård, hembesök,
arbetsplatsbesök och sjukhusbesök.
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till tjänster enligt behovet är bristfällig.
År 2017 fanns det 6,6 hälsocentralläkare per
10 000 invånare. Enligt Läkarförbundets utredning
var omkring fem procent av läkartjänsterna (188
tjänster) inte tillsatta på hälsovårdscentralerna i
oktober 2017. I de olika sjukvårdsdistrikten varierade antalet hälsocentralläkare mellan 5,5 och 8,2
per 10 000 invånare. (Läkarförbundet. Läkarsituationen på hälsovårdscentralerna.)
Behovet av primärvårdens tjänster varierar
mellan landskapen. Antalet arbetande läkare
standardiserat med sjuklighetsindex varierade
klart mer än de icke-standardiserade, variationsintervallet var 4,4–8,0/10 000 invånare. När det
gäller den likvärdiga tillgången till hälsocentralläkartjänster verkar skillnaderna vara stora.
Den maximala väntetiden (3 mån.) för ickebrådskande läkarbesök enligt vårdgarantin överskreds för över två procent av besöken i oktober
2017. Skillnaderna var avsevärda i landskapen
(0–12 %). Väntetiden kortades dock ner och skillnaderna mellan landskapen minskade samma år,
eftersom den maximala tiden i mars 2017 överskreds för omkring fyra procent av besöken (landskapen 0–58 %).

Samtidigt ökade öppenvårdsbesöken inom den
specialiserade sjukvården med 18 procent, vilket
beskriver förändringen i den specialiserade sjukvårdens servicestruktur (figur 9).
Det skedde en ökning av andelen elektroniska
besök av alla öppenvårdshändelser inom primärvården, från 18 procent till 20 procent, vilket
också uttrycker den pågående förändringen i servicestrukturen. Tillväxttakten varierade avsevärt
mellan landskapen (12–29 %).
Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster
användes 2017 av sammanlagt cirka 64 000 kunder, varav 70 procent var kunder hos läkare. Antalet besök var 156 000, varav omkring en tredjedel
var hos läkare.
Företagshälsovårdens tjänster produceras till
största delen av privata tjänsteleverantörer eller
affärsverk, och bara en liten del av hälsovårdscentraler inom den offentliga hälsovården. Behovet av
studerandehälsovård och företagshälsovård varierar märkbart mellan landskapen. Även utbudet av
privatläkartjänster varierar märkbart. Registret för
den öppna primärvården (Avohilmo) sammanställer inte information från privata tjänsteproducenter, så helhetsbilden av tjänsterna som används i
Lisäkuvio 1
landskapet och om den
bakomliggande tillgången
FIGUR 9.

Öppenvårdsbesök inom primärvårdens öppna sjukvård och specialiserade somatiska sjukvård 2013–
2017 per tusen invånare.
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Uppgifterna om tillgång till primärvård
gällde väntetiden för kunder vars vårdbehov har
bedömts. År 2017 utgjorde de drygt 12 procent av
alla läkarbesök inom den öppna sjukvården.
KNAPPT HÄLFTEN AV PATIENTERNA FICK
EN TID PÅ LÄKARMOTTAGNING INOM EN
VECKA.
I icke-brådskande fall (nya besök och uppföljningar) ska alltid uppgifter om bedömningen av
vårdbehovet registreras i patientdatasystemet
(51 § i hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010),
men uppgifterna är bristfälliga i en del landskap,
i synnerhet sedan sommaren 2017. Registreringspraxisen behöver utvecklas, eftersom orsaken till
besöken på läkarmottagningar inom den öppna
sjukvården bara registrerades för tre av fyra besök
(74 %, landskapen 39–96 %). Informationsledning
kräver dock bra registrering.
Knappt hälften av patienterna (45 %) fick i
oktober 2017 (44 % i mars) komma till en läkarmottagning inom den öppna sjukvården för ickebrådskande vård inom en vecka från att de hade
tagit kontakt. Tillgången på vård varierade åtskilligt i landskapen – som minst 26 och som mest
70 procent av besöken hade en väntetid på under
en vecka.
Var sjätte av dem som behövde tjänsten fick
otillräckliga läkartjänster enligt FinSote 2018. Det
ställdes inga separata frågor för offentliga och
privata tjänster. 11 procent av dem som behövde
tjänsten hade fått otillräckliga tjänster av sjukskötare. (Tabell 1, se sid. 9)
Nettodriftskostnaderna för den öppna primärvården (utan mun- och tandvård) var nästan
två miljarder euro 2017. Utgifterna uppgick till
355 euro per invånare. Skillnaderna var betydande
mellan landskapen (297–531 euro). Nettodriftskostnaderna per invånare har inte ökat de senaste
åren.
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ästan hälften av patienterna i Finland får tid inom tre veckor till ickebrådskande mun- och tandvård inom
primärvården. Tillgången på mun- och
tandvårdstjänster varierar dock märkbart i landskapen. Under de senaste fem åren har andelen
som använder offentlig mun- och tandvård ökat
och besöken hos privata tandläkare minskat.

I FinSote-undersökningens befolkningsenkät
var skillnaderna i bristerna hos tandläkartjänsterna eller deras otillräcklighet något mindre
(landskapen 14–27 %). I de nationella kundresponsenkäterna som genomförs vartannat år har
de som svarat däremot varit mycket nöjda med
tjänsterna och några regionala variationer har
knappt observerats.
Under de senaste fem åren har andelen som
använder offentlig mun- och tandvård ökat medan
besöken hos privata tandläkare minskat (figur 10).
År 2017 hade 359 av tusen finländare använt hälsovårdscentralens mun- och tandvårdstjänster
(landskapen 276–413/1 000 invånare). Skillnaderna var stora även inom landskapen. Det bör
även noteras att det erbjöds färre privata tjänster
i en del landskap, vilket kan öka användningen av
de offentliga tjänsterna.

Nästan hälften av finländarna fick tid till
tandläkaren inom tre veckor
Icke-brådskande tandläkarbesök inom primärvården som genomförts inom tre veckor granskades
under två mättillfällen 2017. Mindre än hälften
fick tid till tandläkaren inom tre veckor (44 %,
46 %, landskapen 19–63 % och 24–63 %).
LITE MINDRE ÄN HÄLFTEN FÅR KOMMA TILL
TANDLÄKAREN INOM TRE VECKOR.

FIGURKuvio
10. 8. Suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksissa ja yksityisen hammashuollon
käynnit 18 vuotta täyttäneillä vuosina 2013-2017, 1000 vastaavanikäistä

Mun- och tandvårdsbesöken vid hälsovårdscentralerna och de privata tandläkarbesöken bland dem
över 18 år per 1 000 i motsvarande ålder åren 2013–2017
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Tandregleringen varierar i landskapen

könen (landskapen, männen 45–63 %, landskapen,
kvinnorna 71–84 %).
År 2017 var nettodriftskostnaderna för munoch tandvården i Finland 77 euro per invånare
(landskapen 67–99 euro). Kostnaderna för både
den offentliga mun- och tandvården och den
privata tandvården har sjunkit under de senaste
åren. Kostnaderna för privat tandvård är i Finland
nästan lika höga som för den offentliga, 64 euro
per invånare (landskapen 44–80 euro).

I Finland har 12-åriga barn god munhälsa. Av de
barn som genomgått undersökning av munhälsan hade 61 procent friska tänder (landskapen
45–81 %). Landskapen uppvisar variation av
DMF-index, som beskriver antal tänder med
karies, lagningar och extraktioner, inom denna
åldersgrupp (0,5–1,8 %). Bristen på nationella
riktlinjer och på hänvisningar till kontroller kan
delvis påverka skillnaderna i DMF-index.
Andelen 12-åringar som får tandreglering har
minskat under de senaste fem åren och 2017
hade nästan en tredjedel av åldersgruppen fått
tandreglering. Även om strävan har varit att
skapa enhetliga och likvärdiga kriterier för att få
vård (t.ex. projektet SUHAT), varierar situationen i
landskapen (22–38 % har fått vård).
Munhälsan hos den vuxna befolkningen tyder
på att 59 procent av finländarna inte har behövt
behandling för karies eller sjukdomar i de parodontala vävnaderna. Även här är skillnaderna mellan landskapen stora (44–79 %). Andelen patienter
som fick omfattande behandlingar uppdelat på
sex eller flera tandläkarbesök varierade också mellan landskapen (landskapen 6,3–14,3 %). Beaktar
man besöken även hos annan än yrkesutbildad
personal inom mun- och tandvården är procentandelarna ännu större.

I Finland är tandborstningsfrekvenserna
sämre än i de övriga nordiska länderna.
Munhälsan upprätthålls och förbättras i första
hand genom bra egenvård och genom att systematiskt och regelbundet stöda den.
AV ELEVERNA I ÅRSKURS 8 OCH 9 VAR DET
BARA 42 PROCENT SOM BORSTADE SINA
TÄNDER TVÅ GÅNGER PER DAG I ENLIGHET
MED REKOMMENDATIONERNA.
Av eleverna i årskurs 8 och 9 var det bara
42 procent som borstade sina tänder två gånger
per dag i enlighet med rekommendationerna
(landskapen 37–50 %). Enligt världshälsoorganisationen WHO:s undersökning (Inchley m.fl. 2016)
borstade 11-, 13- och 15-åringar i Finland sina tänder betydligt sämre än barn i samma ålder i övriga
Norden. Bland vuxna var skillnaderna i tandborstningen enligt rekommendationerna stora mellan
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arn, unga och familjer får inte tjänster i
samma utsträckning i hela landet. Tjänsternas tyngdpunkt kunde flyttas över till
tidigare stöd och tjänster. Servicesystemet borde utvecklas som en helhet i stället för
att utveckla delar av det. Utöver landskapens
årliga bedömningar behövs inriktad bedömning.
Heltäckande förvaltning och integration behövs i
tjänsterna för barn, unga och familjer

cent och 66 procent i landskapen.
Vaccinationstäckningen är också väldigt bra,
men täckningen för papillomvirusvaccinet (HPV)
för 13-åriga flickor var bara 62 procent. Täckningen för de tre vaccinationerna med det femvalenta vaccinet (vaccination mot difteri, kikhosta,
stelkramp och polio) var 88 procent inom den
utsatta tiden och täckningen för den andra vaccinationen med vaccinet för mässling, röda hund
och påssjuka var 93 procent. Särskilt vaccinationstäckningen för HPV varierade mycket mellan landskapen.
Fostrings- och familjerådgivningarna i hela
landet hade 2017 omkring 3 kunder under 22 år
per etthundra kunder i samma ålder. Kundernas
antal varierade dock mycket mellan landskapen,
mellan 0 och 8 procent.

Den som anordnar tjänsterna har ett ansvar
för att samordna tjänsterna, och det betonas i
tjänsterna för barn, unga och familjer. Tjänster
avsedda för dem är familjecenter- och studerandehälsovårdstjänster samt tjänster på specialnivå
och krävande nivå.
Familjecentralerna är en helhet på basnivå
med social- och hälsovårdstjänster för barnfamiljer och tjänster och verksamheter som tillhandahålls av samarbetsnätverkets kommuner och
andra aktörer. Till det går det också att koppla
tjänster på specialiserad nivå.
Elevhälsan omfattar service inom skol- och
studerandehälsovården, elevhälsans kurator- och
psykologtjänster, individuell elevhälsa och tjänster inom den generellt inriktade elevvården. I
denna helhet på basnivå kombineras social- och
hälsovårdstjänster och tjänsterna inom kommunernas bildningsväsende.
Social- och hälsotjänsterna på specialiserad
nivå och krävande nivå omfattar somatiska specialiteter för barn och unga, barn- och ungdomspsykiatri samt barnskydd och andra tjänster på
specialiserad och krävande nivå inom socialvården, såsom tjänster för personer med funktionsnedsättning.

TILLGÅNGEN PÅ HEMSERVICE I BARNFAMILJER OCH FAMILJEARBETE HAR FÖRBÄTTRATS
OCH ANTALET KLIENTER INOM BARNSKYDDETS ÖPPNA TJÄNSTER HAR TYDLIGT SJUNKIT FRÅN OCH MED 2015.
Tillgången till elevhälsotjänster utvärderades för skolhälsovården. Enligt enkäterna Hälsa i
skolan har fyra till fem procent av eleverna i högstadiet, yrkesläroanstalter eller gymnasiet trots
försök inte fått komma till skolhälsovårdarens
mottagning (landskapen 2–8 %).
Bedömningen av servicebehovet hos barn,
unga och familjer i behov av särskilt stöd i enlighet med barnskyddslagen inleddes inom den tid
lagen förutsätter i 98 procent av fallen i hela landet (landskapen 93–100 %). Bedömningarna av
servicebehovet ska enligt lagen färdigställas inom
tre månader, det gör de i 96 procent av fallen.
Här förekom dock betydande regionala skillnader
(landskapen 75–100 %).
I åldersgruppen 0–17-åringar var omkring fyra
procent klienter hos barnskyddets öppenvård i
hela landet 2017. Det förekom en del variation
i landskapen. I den här åldersgruppen förekom
i genomsnitt ett omhändertagande per hundra
barn i samma ålder, och brådskande placeringar
gjordes för cirka en halv procent. Av de barn som
omhändertagits placerades vart tredje på institution, men skillnaderna i landskapen var betydande, 18–41 procent.

7.1. Behov, tillgång och
användning av tjänsterna för
barn, unga och familjer
Mödra- och barnrådgivningarna är viktiga tjänster
för familjerna. I Finland ordnas de i hela landet.
Det förekommer till exempel inga betydande regionala skillnader i de regelbundna hälsokontrollernas täckning. Däremot var det bara 59 procent
av barnen som 2017 genomgick de omfattande
hälsokontrollerna av fyraåringar i enlighet med
förordningarna. Andelen varierade mellan 51 pro-
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Ändringar i lagstiftningen syns i
klientantalet

Andelen barn som placeras utom hemmet och
omhändertagits har inte förändrats på nio år. År
2017 blev placerades dock 15 procent fler barn
brådskande än 2016 (Puustinen-Korhonen, 2018).
Det görs fler brådskande placeringar eftersom
olika tjänster inte har gått att samordna eller för
att tjänster inte har funnits att tillgå.

Ikraftträdandet av socialvårdslagen (2015–) märks
som en förändring i antalet klienter (figur 11). Tillgången på hemservice i barnfamiljer och familjearbete har förbättrats. Antalet klienter inom
barnskyddets öppna tjänster har minskat tydligt.
Bakom det ligger en ändring av barnskyddslagen

FIGUR 11.
Utveckling av
antalet klienter hos familjetjänsterna 2008–2017 och 2015–2017
Lisäkuvio 2A ja 2B. Lasten ja perheiden palvelujen asiakkuuksien kehitys 2008-2017
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Socialvårdslagen i kraft

8

6

4

2

0

2008

2009

2010

Omhändertagna
under året

2011

2012

Placerade utom
hemmet

2013

2014

2015

Barnklienter vid
uppfostrings- och
familjerådgivningarna

2016

2017

Klienter inom
barnskyddets
öppenvård

% av barnfamiljerna
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
Familjer inom
barnskyddets hem- och
barnvårdstjänster

Familjer inom
barnskyddets
intensifierade
familjearbete

2015

THL – Stöd för beslut 4/2019

Familjer inom hem- och
barnvårdstjänsterna, %
av barnfamiljerna

2016

27

Familjer inom
familjearbetet enligt
socialvårdslagen, % av
barnfamiljerna

2017

ÖVNING

7. Tjänster för barn, unga och familjer

som innebär att barnskyddets klienter enbart
utgörs av barn vars servicebehov redan har konstaterats – tidigare var även barn vars servicebehov var under utredning klienter.
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psykisk ohälsa. Samma trend syns också bland
13–17-åringars besök hos ungdomspsykiatrins
öppenvård. Användningen av den ungdomspsykiatriska specialiserade sjukvården har mångdubblats i hela landet åren 1994–2016.

7.2. Bara spridda uppgifter om
kostnaderna för tjänster för
barn, unga och familjer

DET FINNS REGIONALA SKILLNADER I TILLGÅNGEN TILL BARNPSYKIATRISK SPECIALISERAD SJUKVÅRD OCH I SERVICEUTBUDET.

Nettodriftskostnaderna per invånare för tjänster
för barn, unga och familjer visas i figur 12. I den
nationella statistiken är kostnaderna för dessa
tjänster inte längre åtskilda från andra servicekategorier, såsom kostnaderna för primärvård eller
specialiserad sjukvård.

Inom den psykiatriska öppenvården eller
slutna vården var cirka nio procent av barnen
under 13 år och 17 procent av 13–17-åringarna
placerade utom hemmet under 2017. Av de barn
som var placerade utom hemmet var också var
tredje och över hälften av 13–17-åringarna kunder
hos ungdomspsykiatrin. (Heino m.fl., 2018.)
Allt fler barn skickas till den specialiserade
barnpsykiatriska sjukvården. Det förekommer
dock regionala skillnader i tillgången på service
och i serviceutbudet. Alla klienter har inte likvärdig tillgång till evidensbaserade vårdmetoder.
(Huikko m.fl., 2017.)

7.3. Behovet av
mentalvårdstjänster har
ökat tydligt – tillgången till
tjänsterna är inte likvärdig
År 2008 fick 12,4 procent och 2017 17,5 procent
av 18–24-åringarna sjukdagpenning på grund av

FIGUR 12.

Kuvio 9. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon avopalvelujen ja lastensuojelun
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8.2. Användningen och
skadorna av alkohol har
minskat, användningen och
skadorna av narkotika ökar

ystemet för vård och rehabilitering av
psykisk ohälsa och missbruksproblem är
splittrad i Finland. De offentliga tjänsterna
kompletteras och ersätts till viss del av privata tjänster, men bara en del av befolkningen har
möjlighet att utnyttja dem. Det innebär också att
det förekommer regionala skillnader i tillgången.

Förändringar i rusmedelsanvändningen inverkar
också på servicebehovet. Den totala alkoholkonsumtionen ökade i Finland fram till 2007. Efter
det har den totala konsumtionen minskat med
nästan en femtedel fram till 2017. Användningen
av narkotika håller på att öka, vilket ökar behovet
av missbrukartjänster. Det är stora skillnader i de
drogrelaterade skadorna i landskapen. Det märks
till exempel i de nya fallen av hepatit C-infektioner
som orsakas av injicering av droger.
Typen och karaktären på de vårdtjänster personer med missbruksproblem utnyttjar varierar på
olika håll i landet. Antalet klienter inom missbrukarvårdens öppenvård var åtta per tusen invånare
(landskapen 5–12/1 000 invånare). Däremot var
det bara 0,4 procent av alla besöksorsaker som
registrerades som missbruksrelaterade vid den
öppna primärvårdens läkarmottagningar (landskapen 0,2–1 %).
På hälsovårdscentralernas vårdavdelningar vårdades 2,8 patienter per 1 000 invånare på grund
av missbruk (landskapen 1,4–4,7/1 000 invånare).
Användningen av institutionsvård inom missbrukarvården har minskat, det är vanligare att hälsovårdscentralernas vårdavdelningar används. Det
är vanligast med vård på vårdavdelning i Norra
Finland, där man jämfört med övriga landet
utnyttjar mindre avgiftningsvård eller dygnetruntvård inom missbrukarvården.
Trenden för alkoholdödligheten och andra
alkoholskador har i stora drag utvecklats på
samma sätt (figur 13). Alkoholkonsumtionen
i landskapen och skadorna den orsakar varierar
dock i hög grad. År 2016 var alkoholdödligheten
cirka 31 per 100 000 invånare (landskapen 15–47).

Psykisk ohälsa är största orsaken till sjuklighet
hos befolkningen. Var femte vuxen lider av psykisk ohälsa eller missbruksproblem och nästan
varannan drabbas under sin livstid. Dessa problem
orsakar mycket långtids- och samsjuklighet och
är också den vanligaste orsaken till sjukpension
och den näst vanligaste orsaken till sjukledigheter (Pensionsskyddscentralen 2018, Tuulio m.fl.
2018). Alkohol- och drogproblem riktas till socialoch hälsovården liksom upprätthållandet av ordningen och rättssystemet. (THL 2018a).

8.1. Vanligt med psykisk
belastning i landskapen i södra
Finland, psykossjukdomar
vanliga i öst och norr.
13 procent av 20–64-åringar upplevde psykisk
belastning (landskapet 10–15 %). Det var vanligast i de största landskapen i södra Finland.
Av tusen 18–24-åringar fick 17 sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa och 21 av tusen
25–64-åringar. Bland dem finns både lindrigare
och mer allvarliga problem med den psykiska hälsan. Tre procent av personerna i arbetsför ålder
var sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa
och beteendestörningar (landskapen 2–4 %). År
2016 var självmordsdödligheten 14,3 per 100 000
invånare (landskapen 10–28).
Rättigheter till specialersättning för läkemedel
på grund av långvarig psykossjukdom som återspeglar förekomsten av psykossjukdomar var vanligast i Östra och Norra Finland (hela landet 1,8 %,
landskapen 1,4–2,6 %).

8.3. Den psykiatriska
sjukhusvården ökade 2017
jämfört med föregående år
Landskapens praxis varierar när det kommer till
att ordna och registrera besök inom mentalvårdens öppenvård. Tjänsterna fördelar sig därmed
på väldigt olika sätt inom primärvården och den
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Lisäkuvio 4

FIGUR 13.
Försäljningen av alkoholdrycker, användningen av missbrukartjänster och alkoholdödligheten 2008–2017
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åldersgruppen 18–24 år (8 patienter per 1 000
invånare) och minst bland personer över 65 år
(3,3 patienter per 1 000 invånare). Även vårddagarna fördelade sig enligt åldersgrupperna. Antalet psykiatriska vårddagar varierar mycket mellan
landskapen.

specialiserade sjukvården i landskapen. Totalt var
de vuxnas besök inom mentalvårdens öppenvård
561 per tusen invånare (landskapen 436–979).
Antalet besök har ökat sedan 2016, så besöken
var 519 per tusen invånare (figur 14).
Vården av psykiska störningar inom primärvården granskas med hjälp av de registrerade besöksorsakerna. Andelen besök på läkarmottagning
inom den öppna primärvården som hade psykisk
ohälsa och beteendestörningar som besöksorsak
var 4,4 procent (landskapen 2,7–5,6 %).

8.4. Intensifierat boende för
rehabiliteringsklienter inom
mentalvården minskar
Boendetjänsterna för rehabiliteringsklienter inom
mentalvården har allt mer riktats in på vanligt serviceboende och intensifierat serviceboende (med
heldygnsomsorg) har minskat (figur 15). Mängden boendetjänster och betoningen varierar dock
betydligt i olika regioner.

ANTALET PATIENTER INOM DEN PSYKIATRISKA SJUKVÅRDEN HAR MINSKAT
OCH VÅRDPERIODERNA BLIVIT KORTARE I
FLERA ÅRS TID, MEN 2017 ÖKADE ANTALET
PATIENTER OCH VÅRDPERIODER PÅ SJUKHUSEN.

Privata tjänster och organisationstjänster
kompletterar den offentliga servicen

Antalet vårddagar och patienter inom den
psykiatriska sjukvården har sjunkit och vårdperioderna har blivit kortare i flera års tid. År 2017
märks dock ett undantag från denna trend. Jämfört med föregående år var antalet patienter
5,4 procent fler och antalet vårdperioder ökade
med 4,1 procent. Antalet patienter som vårdades
inom den psykiatriska sjukhusvården var störst i

Utöver de offentliga tjänsterna utnyttjar en del
av befolkningen mentalvårdstjänster inom den
privata sektorn. De finansieras som företagshälsovård, med privata sjukförsäkringar, FPA:s sjukförsäkringsersättningar och som rehabiliteringspsykoterapi, och delvis betalar de som använder
tjänsterna för dem själv.

FIGUR 15. Kuvio 11. Asiakkaat psykiatrisissa kuntoutuskodeissa 2008-2017, asiakkaat / 10 000 asukasta
Klienter på psykiatriska rehabiliteringshem 2008–2017, klienter per 10 000 invånare
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Den privata serviceproduktionen är ojämnt
fördelad över landet. Till exempel fick 12 av 1 000
invånare i åldern 16–24 år och 11 av 1 000 invånare i åldern 25–64 år FPA:s rehabiliteringspsykoterapi, men skillnaderna mellan landskapen var
stora, 5–18 och 5–14 per tusen invånare.
ORGANISATIONER PRODUCERAR OMKRING
HÄLFTEN AV VÅRD-, REHABILITERINGS- OCH
BOENDETJÄNSTERNA INOM MISSBRUKARVÅRDENS SPECIALTJÄNSTER.
Organisationernas främjande och förebyggande tjänster kompletterar de vårdrelaterade
mentalvårdstjänsterna. Aktörer i form av organisationer eller stiftelser som är specialiserade på
behandling av missbrukare och rusmedelsarbete
producerar omkring hälften av vård-, rehabiliterings- och boendetjänsterna inom missbrukarvårdens specialtjänster.

8.5. Märkbar regional
variation i användningen av
tvångsåtgärder
En svår sjukdom kan förlänga sjukhusvården, men
en lång vårdperiod kan också avslöja att det är
svårt att få öppenvård och rehabiliterande boendetjänster eller stödboende.
Patienterna inom psykiatrin som fått sjukhusvård i mer än 90 dagar utan avbrott var 0,4 per
1 000 invånare (landskapen 0,2–0,8/1 000 invånare). Om en patient återvänder för vård på vårdavdelning inom 30 dagar från senaste vårdperiod
kan det tyda på att det finns problem med sjukhusvårdens kvalitet och problem med integrationen mellan sjukhuset och öppenvården.
Bland schizofrenipatienter hade var femte
vårdperiod börjat inom 30 dagar från föregående
vårdperiod (landskapen 14–28 %). Även bland personer med bipolär sjukdom inledde omkring var
femte ny vård på vårdavdelning inom 30 dagar
från föregående vårdperiod. I landskapen var
variationsintervallet större (landskapen 6–23 %).
Användningen av tvångsåtgärder oberoende av
patientens vilja varierade märkbart (landskapen
2,6–42 %, men skillnaderna kan bero på registreringspraxis). Antalet vårdperioder oberoende av
patientens vilja var 1,7 per 1 000 invånare.
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ocialtjänster behövs ofta vid utdragen
arbetslöshet och för att aktivera arbetslösa. De åtgärder som behövs förutsätter
flera aktörer och helhetsledning. När klienter får utkomststöd under lång tid tyder det på
att grundtryggheten är otillräcklig och att socialarbete behövs. Finland har de senaste åren gjort
framsteg i hanteringen av bostadslöshet.

strukturella arbetslösheten från knappt fyra procent till åtta procent i landskapen.
VARIATIONSINTERVALLET FÖR UNGDOMSARBETSLÖSHETEN VAR 9–21 PROCENT I
LANDSKAPEN 2017.
Ungdomsarbetslösheten (18–24-åringar)
ökade under de senaste tio åren snabbare än den
övriga arbetslösheten, och skillnaderna mellan
landskapen är också större. Ungdomsarbetslösheten vände dock 2017 och började sjunka. År
2008 var åtta procent i åldersgruppen arbetslösa
och 2017 var de 14 procent. Ungdomsarbetslösheten varierade märkbart i landskapen. År 2017
varierade ungdomsarbetslösheten mellan 9 och
21 procent.

9.1. Integration behövs
i tjänster för personer i
arbetsför ålder
Socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder
genomförs i allmänhet i samarbete med till
exempel arbetskraftsförvaltningen och sysselsättningstjänsterna, ungdomsväsendet, Folkpensionsanstalten, hälsotjänsterna och missbrukaroch mentalvårdstjänsterna. Flera landskap har
förstärkt och integrerat tjänsterna för personer i
arbetsför ålder och samarbetet bland annat med
rehabiliterings- och tillväxttjänsterna.

9.4. Funktionsförmåga och
aktiveringsåtgärder
Aktiveringsgraden bland arbetslösa avser andelen
arbetslösa arbetssökande som får arbetskraftspolitiska tjänster och de som har rätt till tjänsterna. En hög aktiveringsgrad tyder på ett lyckat
samarbete mellan arbetskraftsförvaltningen och
socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder. På
nationell nivå har aktiveringsgraden bland arbetslösa varierat mellan 24 och 30 procent de senaste
tio åren, men någon tydlig trend märks inte. År
2017 varierade aktiveringsgraden mellan 25 och
34 procent i landskapen.
Beloppet för arbetsmarknadsstödet som kommunerna finansierar varierade bara något under
2008–2011, men 2012 började det öka kraftigare
och ökade ännu kraftigare 2015. År 2016 planade
ökningen dock ut när sysselsättningen förbättrades. Arbetsmarknadsstödet som kommunerna
delvis finansierar var 2017 i genomsnitt 78 euro
per invånare. Skillnaderna mellan landskapen var
stora (40–107 euro/invånare).

9.2. Mer information behövs
om socialtjänsterna
I nuläget finns det bara få indikatorer på behovet
av, tillgången till och användningen av socialtjänster för personer i arbetsför ålder. Företagshälsovårdens nationella kunskapsunderlag är också
bristfälligt. Det gör att socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder främst utvärderas med hjälp
av utkomststödet och sysselsättningen.

9.3. Arbetslöshet bakom
behovet av socialtjänster
De arbetslösas andel av arbetskraften har ökat
stadigt från 2008 fram till 2016. Därefter har
arbetslösheten sjunkit. År 2017 utgjorde de
arbetslösa 11,5 procent, men de arbetslösas andel
av arbetskraften varierade mellan åtta och femton
procent i landskapen.
Den strukturella arbetslösheten (svårsysselsatta) utvecklades på samma sätt som arbetslösheten. De strukturellt arbetslösas andel av
arbetskraften utgjorde cirka tre procent 2008 men
fördubblades fram till 2017. År 2017 varierade den
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behovet av utkomststöd
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De som ansöker om grundläggande utkomststöd hänvisas inte på ett ändamålsenligt sätt
från FPA till de kommunala socialtjänsterna. Det
framkommer av en undersökning om reformen
av utkomststödet 2017 (Blomgren & Saikkonen
2018). Enligt den förekommer det stora skillnader
i hur klienterna hänvisas till socialtjänsterna och
vilket slags stöd och service det får.

Låginkomstkvoten har minskat stadigt åren 2008–
2016, och 2017 utgjorde de med lägst inkomst
12 procent av befolkningen. År 2016 varierade
det mellan 10 och 18 procent i landskapen. Andelen personer under 18 år i hushållen med lägst
inkomst av alla personer under 18 år i landskapet
varierade mellan fem och tio procent i landskapen
2017.

BOSTADSLÖSHETEN HAR MINSKAT I FINLAND, I SYNNERHET DE LÅNGTIDSBOSTADSLÖSA ÄR FÄRRE ÄN FÖR FEM ÅR SEDAN.

ÅR 2017 VAR 12 PROCENT AV BEFOLKNINGEN LÅGINKOMSTTAGARE.

Bostadslösheten har minskat i Finland
Bostadslöshet förekommer främst i storstäderna.
Antalet ensamboende bostadslösa har dock
minskat. År 2017 var cirka en promille av hela
befolkningen bostadslös och antalet bostadslösa
varierade mellan 0,1 och 2,9 promille i landskapen. Även om bostadslösheten ökar på ett oroväckande sätt i andra europeiska länder, har den
i Finland sjunkit fem år i rad. Det är i synnerhet
långtidsbostadslösheten som har minskat. (Karppinen 2018.)

Behovet av grundläggande utkomststöd har
ökat stadigt, men ökningen var snabbare mellan
åren 2008 och 2009 (figur 16). År 2016 varierade
andelen personer i åldersklassen 25–64 år som
fick grundläggande utkomststöd mellan cirka
fem och åtta procent i landskapen, men motsvarande andel bland de unga varierade klart mera.
Utdragna perioder med utkomststöd visar att
grundtryggheten är otillräcklig och att det finns
brister i integrationen av tjänster för unga och
vuxna och multiprofessionella tjänster.
FIGUR 16. Kuvio 12
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tgångspunkten för att ordna tjänster
för personer med funktionsnedsättning är allmänna tjänster avsedda för
alla som vid behov kompletteras med
stöd av handikappservicelagen och lagen om
utvecklingsstörda. En del klienter får tjänster som
bygger på många olika lagar samtidigt, och informationen om tjänsterna finns ofta i olika informationssystem. Än så länge saknas uppgifter på
individnivå om handikappservicen, vilket försvårar
helhetsbedömningen av servicebehovet och likvärdig tillgång.

Flest klienter har färdtjänst enligt handikappservicelagen. För klienternas delaktighet är mobilitetstjänsterna en viktig servicehelhet. Antalet
personer som får servicen har dock minskat åren
2013–2017. Transportbesluten fattades i 92 procent av fallen med stöd av handikappservicelagen
och i 18 procent av fallen med stöd av socialvårdslagen. Av kostnaderna för transporttjänsterna
2017 utgjorde kostnaderna för tjänster och ekonomiska stödåtgärder enligt handikappservicelagen i genomsnitt 28 euro per invånare (landskapen 19–34 €/invånare)

10.1. Utgifterna för tjänster
enligt handikappservicelagen
ökar

10.2. Antalet personer som får
personlig assistans har ökat
kraftigt
Personlig assistans blev en subjektiv rättighet i
Finland 2009, och sedan dess har antalet klienter ökat. Mellan åren 2013 och 2017 ökade antalet personer som får personlig assistans med
42 procent, men kostnaderna bara med 17 procent. I synnerhet antalet klienter som får personlig assistans ett fåtal timmar i veckan har ökat. År
2016 fick omkring hälften av klienterna personlig
assistans mindre än 10 timmar i veckan (Tanhua,
2017). År 2017 fick omkring 22 000 personer personlig assistans.
Personer med grav funktionsnedsättning har
rätt till boendeservice och bor antingen i ett eget
hem eller i någon form av boende som kommunen ordnar, exempelvis ett servicehus. Boendeservicen består av hemvård, stöd för närståendevård
eller personlig assistans, eller så samordnas alla
dessa tjänster. År 2017 var det i genomsnitt 112
klienter per 100 000 invånare som fick serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning
(landskapen 62–195). Antalet klienter har ökat
med 16 procent åren 2013–2017.

Det har uppskattats att cirka en halv miljon personer i Finland har en tydlig funktionsnedsättning
(Koskinen m.fl. 2012.) Alla de behöver dock inte
handikappservice. Servicebehovet bedöms utifrån
beloppet på de handikappförmåner som FPA beviljar. År 2017 var det sammanlagt omkring 152 000
personer som fick höjt bidrag eller högsta bidrag
i handikappförmån eller vårdbidrag för pensionstagare (FPA, 2017).
ÅR 2017 FICK OMKRING 152 000 PERSONER
HÖJT BIDRAG ELLER HÖGSTA BIDRAG I HANDIKAPPFÖRMÅN ELLER VÅRDBIDRAG FÖR
PENSIONSTAGARE
Enligt THL:s undersökning finns det cirka
100 000–110 000 personer i Finland som använder
specialtjänster avsedda för personer med funktionsnedsättning (Nurmi-Koikkalainen, 2013). År
2017 fattades omkring 185 000 beslut med stöd
av handikappservicelagen i Finland, men en person kan använda flera tjänster.
Per invånare var kostnaderna för tjänster och
ekonomiska stödåtgärder enligt handikappservicelagen 120 euro (landskapen 78–204 €/invånare). Jämfört med 2013 minskade utgifterna i
nästan alla landskap, i genomsnitt med 27 procent. En del av ökningen torde bero på att klienter
har övergått från tjänster enligt lagen om utvecklingsstörda till tjänster enligt lagen om handikappservice.

THL – Stöd för beslut 4/2019

ÅREN 2013–2016 MINSKADE ANTALET PERSONER SOM BOR PÅ INSTITUTIONER FÖR
PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING
MED 40 PROCENT
Enligt regeringens principbeslut för 2012 är
målet att ingen med funktionsnedsättning ska bo
på institution efter 2020. Mellan 2013 och 2016
har antalet personer som bor på institutioner för
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MER ÄN TVÅ TREDJEDELAR AV KLIENTERNA
SOM HAR BOENDESERVICE HADE TILLGÅNG
TILL HJÄLP OCH STÖD AV YRKESUTBILDADE
DYGNET RUNT (ASSISTERAT BOENDE).

personer med utvecklingsstörning minskat med
40 procent. År 2016 fanns det 795 långtidsklienter
på institutionerna. För klienter under 18 år har
situationen inte förändrats anmärkningsvärt.

10.3. Boendeservicen för
utvecklingsstörda främst vid
enheter som erbjuder hjälp
och stöd dygnet runt

Förändringarna i tjänsterna har beskrivits närmare i figur 17. 216 klienter (per 100 000 invånare) fick boendeservice enligt lagen om utvecklingsstörda, men skillnaderna inom landet var
stora (landskapen 144–418/100 000 invånare).
Utifrån kostnaderna håller i synnerhet assisterat
boende och andra tjänster för personer med funktionsnedsättning på att öka.

Omkring två tredjedelar av klienterna som har
boendeservice hade tillgång till hjälp och stöd av
yrkesutbildade dygnet runt (assisterat boende).
16 procent hade tillgång till hjälp och stöd förutom på natten (styrt boende). 14 procent av klienterna fick boendeservice avsedd för personer
som klarar sig ganska självständigt i vardagen.
FIGUR 17.
Kuvio 13
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F

inland åldras och andelen minnessjuka
ökar. Samtidigt har den långvariga institutionsvården slopats och tyngdpunkten för
omsorgen har övergått till serviceboende
med heldygnsomsorg. Andelen hemvårdsklienter och personer som får stöd för närståendevård
inom äldreomsorgen når dock ännu inte upp till
det nationella målet. Hemvårdens resurser har
ökat, men resurserna används för att vårda klienter i allt sämre skick, och det finns färre klienter
inom hemvården som behöver lite service. Äldres
jourbesök inom den specialiserade sjukvården har
också ökat. Största delen av hemvårdsenheterna
erbjuder vård även nattetid, men bara en tredjedel erbjuder terminalvård.

livsmiljön är stort.
Vårdperioder på grund av att äldre faller omkull
och ramlar har minskat med fyra procent under de
senaste fem åren. Skillnaderna mellan landskapen
är dock stora (194–484/10 000 i samma ålder). År
2017 var genomsnittet för hela landet 335 vårdperioder bland personer över 75 år.

Minnessjukdom ökar behovet av
serviceboende med heldygnsomsorg
14 500 personer insjuknar årligen i en minnessjukdom. Enligt Minnesförbundet finns det över
190 000 minnessjuka i Finland. Minnessjukdom
ökar också behovet av serviceboende med heldygnsomsorg. År 2015 var det bara en femtedel
av klienterna som fick regelbunden hemvård som
hade en konstaterad minnessjukdom.
Enligt äldreomsorgslagen (980/2012) ska långvarig vård och omsorg i första hand ges i personens hem och med övriga öppenvårdstjänster
inom social- och hälsovården. Detta syns i strukturreformen av tjänsterna för personer över 75
åren 2008–2017. Institutionsvården har minskat och serviceboende med heldygnsomsorg har
blivit vanligare. Institutionsvården minskade i
alla landskap med en till fem procent. Långvarig
institutionsvård har nästan slopats helt i Finland.
Utvecklingen av andelen serviceboenden med
heldygnsomsorg varierade i landskapen från en
liten nedgång (-1,6 %) till en tydlig ökning (+5,3
%). Andelen personer som får regelbunden hemvård och stöd för närståendevård har i huvudsak
förblivit oförändrad.

11.1. Befolkningen åldras,
insjuknar i minnessjukdomar
och bor ensam
Den förväntade livslängden för personer som har
fyllt 65 år har stigit och är nu 20 år. År 2017 hade
över nio procent av befolkningen fyllt 75 år, vilket motsvarar cirka en halv miljon. I landskapen
utgör de 7–13 procent av befolkningen. På tio år
har andelen personer över 75 år ökat med en procent, det vill säga med sammanlagt cirka 83 000
personer (landskapen 1–2 %). Andelen äldre kommer att växa ännu snabbare de kommande åren.
År 2030 bedömer man att cirka 300 000 fler än
i nuläget eller cirka 14 procent av befolkningen
kommer att vara över 75 år.

11.2. Regelbunden
hemvård och stöd för
närståendevård utanför
kvalitetsrekommendationen

ANTALET ÄLDRE ÖKAR. ÅR 2030 BEDÖMER
MAN ATT CIRKA 300 000 FLER ÄN I NULÄGET ELLER CIRKA 14 PROCENT AV BEFOLKNINGEN KOMMER ATT VARA ÖVER 75 ÅR.
Majoriteten eller omkring 91 % (landskapen
89–93 %) av dem över 75 år bodde hemma 2016.
Under de senaste tio åren har andelen äldre som
bor hemma ökat med två procent, och omkring
hälften av dem bor ensamma.
De äldres fysiska funktionsförmåga har förbättrats. Många av de som är över 80 år har väldigt bra funktionsförmåga enligt FinSote-undersökningen, men det är ganska vanligt med
rörelsesvårigheter och behovet av tillgänglighet i
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Målsättningarna för kvalitetsrekommendationen
för servicestrukturen enligt äldreomsorgslagen
har inte uppnåtts i den regelbundna hemvården
och närståendevården. År 2016 fick 11 procent av
personerna över 75 år regelbunden hemvård, när
målet var 13–14 procent. På motsvarande sätt fick
mindre än fem procent stöd för närståendevård,
när målet var 6–7 procent.
13 procent av alla över 75 år (landskapen
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behöver mycket omsorgstjänster (landskapen
19–43 %). Jämfört med 2008 har andelen ökat
med nio procent (figur 18).

11–15 %) behövde mycket service. En person
använder många tjänster om personen får minst
60 hemvårdsbesök i månaden, bor i ett serviceboende med heldygnsomsorg eller får långvarig institutionsvård på ett ålderdomshem eller
på en vårdavdelning på hälsovårdscentralen.

11.3. Äldre i dåligt skick inom
hemvården

SNABB OCH MÄRKBAR STRUKTURELL FÖRÄNDRING I ÄLDREOMSORGEN:
INSTITUTIONSVÅRDEN HAR MINSKAT OCH
NÄSTAN FÖRSVUNNIT, SAMTIDIGT ÖKAR
SERVICEBOENDET MED HELDYGNSOMSORG,
LIKSOM OMSORGEN SOM GES I HEMMET.
ALLT MER KRÄVANDE KLIENTER FÅR VÅRD I
HEMMET OCH HEMTJÄNST FÖR SMÅ HJÄLPBEHOV GES KNAPPT LÄNGRE.

Det finns allt färre som bara behöver lite hemvård
och många som behöver allt mera omsorgstjänster. Av klienterna över 75 år som får regelbunden
hemvård fick 39 procent 1–9 hemvårdsbesök i
månaden 2013. Fyra år senare (2017) var de bara
32 procent (landskapen 18–40 %). Vid sidan om
hemvården kan klienterna också få andra tjänster såsom måltidsservice, stöd för närståendevård
och kortare rehabiliteringsperioder vid en enhet
för serviceboende med heldygnsomsorg.

Andelen äldre som behöver mycket omsorgstjänster har förblivit oförändrad. Andelen personer
som får hemvård och behöver mycket omsorgstjänster har dock ökat i alla landskap. Klienter i
allt sämre skick vårdas hemma. Intensiv hemvård
(minst 60 besök i månaden) fick 2017 nästan
20 000 av klienterna inom den regelbundna hemvården, det vill säga nästan en tredjedel av de som

11.4. Omsorgspersonalen har
ökat i antal
Tillgången på hemvård nattetid har förbättrats.
Två av tre hemvårdsenheter erbjuder det på vardagar och helger (landskapen 40–85 %). Ökningen
sedan 2014 är cirka fem procent. Även hemvårds-

FIGUR 18.Kuvio 15
Förändring av äldreomsorgens struktur enligt tjänst 2008–2017
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KOSTNADERNA FÖR BOENDESERVICE MED
HELDYGNSOMSORG ÖKADE MED CIRKA 12
PROCENT 2015–2017.

personalens antal har ökat med 1 700 personer,
men bara en tredjedel av hemvårdsenheterna
erbjuder terminalvård.
Det är knappt hälften av hemvårdsenheterna
som upprättar en målinriktad rehabiliteringsplan, även om det i övrigt har blivit vanligare med
mångsidig bedömning av funktionsförmågan.
Det finns också mera personal på boendeenheter
som erbjuder heldygnsomsorg. Det är bara fem
procent av enheterna inom serviceboenden med
heldygnsomsorg som understiger kvalitetsrekommendationen för personaldimensioneringen, som
är 0,50 vårdare per klient. (THL, 2018 b).

Kostnaderna för äldreboende med heldygnsomsorg var 294 euro per invånare i landskapet
(203–458 €/invånare). Kostnaderna för boendeservicen ökade från och med 2015 med cirka
12 procent (7–31 %). Kostnaderna per klient
inom institutionsvården var 75 euro (0,4–108 €/
invånare). Från och med 2015 minskade de med
27 procent (landskapen -7 – -67 procent). Det
finns en stor mångfald av tjänster för äldre och
många producenter. Därför kan det vara svårt att
hitta rätt tjänst i rätt tid. I en stor del av landet
finns det rådgivningar och enheter för klienthandledning som underlättar situationen, men största
delen (63 %) fungerar bara inom en kommun. Det
gör att kriterierna för att bevilja tjänster för äldre
kan skilja sig åt även inom landskapet.

11.5. Äldres jourbesök inom
den specialiserade sjukvården
har ökat
Den långvariga institutionsvården har slopats
i Finland och äldre vårdas i betydligt mindre
utsträckning på primärvårdens vårdavdelningar.
År 2017 vårdades i genomsnitt 173 patienter
över 75 år av 1 000 i motsvarande ålder på primärvårdens vårdavdelningar. Det är 23 procent
färre än för tio år sedan. Antalet vårddagar var i
genomsnitt 66 procent färre. Vårddagarna minskade med 44–79 procent i landskapen. Patientantalet minskade från 53 procent till tre procent
med undantag av i ett landskap (Norra Österbotten). Vårdperioderna på vårdavdelningar inom den
specialiserade somatiska vården förblev oförändrad, men vårddagarna minskade med 18 procent.
Däremot ökade de äldres jourbesök inom den specialiserade sjukvården på tio år med i genomsnitt
22 procent, men i vissa landskap minskade jourbesöken (med rentav -32 %). Som mest var ökningen
dock 112 %.

Kostnaderna för boendeservice och hemvård
ökar
Förändringen av servicestrukturen märks på kostnaderna. Nettodriftskostnaderna för hemvården
per klient var 2017 i genomsnitt 177 euro (133–
279 €/invånare) i hela landet. Kostnaderna ökade
från och med 2015 med nästan fyra procent (-8–
+16 %). I tre landskap sjönk kostnaderna.
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