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Inledning 
 
Kyrkslätts kommun uppgjorde första gången år 2005 en strategi gällande service för äldre och denna handling 

uppdaterades år 2011. Äldreomsorgslagen trädde i kraft i juli 2013 och lagen förutsätter uppdatering av 

strategihandlingen varje fullmäktigeperiod och styr också innehållet i planen. Enligt lagen ska denna plan beaktas 

då budgeten och ekonomiplanen uppgörs i kommunen.  

 

Den äldre befolkningen ökar kraftigt i andel av befolkningen. De stora åldersklasserna som föddes efter kriget 

har nått tidig pensionsålder och i framtiden uppnår årligen färre personer pensionsåldern än under de senaste 

fem åren. Under en lång tid får vi ändå fler pensionärer än det avgår från äldre ändan, så hela den ålderstigna 

befolkningsandelen växer ännu under en lång tid. Samtidigt åldras de största ålderklasserna och behöver därför 

alltmer stöd och service. De kommande 20 åren är mycket utmanande med tanke på ordnande av servicen. Den 

kommande förnyelsen av social- och hälsovården innehåller i skrivande stund ännu många öppna frågor. Också 

det, var följande handling av detta slag uppgörs, då ansvaret för ordnande överförs till social- och 

hälsovårdsområdena, är öppet.  

 

Uppgörandet av denna plan har styrts av en styrgrupp med representation från olika sektorer, äldrerådet och 

hela vård- och omsorgsväsendets styrgrupp. Planerare Tapio Salmela har varit till stor hjälp vid produktionen av 

statistiskt material. Vid dryftandet av åtgärder har man använt projektgruppen uppdelad i undergrupper. En 

representant för äldrerådet har ingått i varje undergrupp samt kommunens tjänstemän från vård- och 

omsorgsväsendet, bildningsväsendet och samhällstekniska väsendet i varierande omfattning. Åtgärdsförslagen 

som framkommit som produkt av undergruppernas arbete överlappar delvis varandra och jag har grupperat om 

dem på ett nytt sätt i denna handling.  

 

Kyrkslätt 11.6.2014 

 

Marjut Hovinen 

Överläkare 

Resultatområdet välfärdstjänster för äldre 
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Projektgrupper: 

Servicestrukturarbetsgruppen: 
överläkare Marjut Hovinen, välfärdstjänster för äldre 
chefen för vårdarbetet Gun-Lis Wollsten, välfärdstjänster för äldre 
avdelningsskötare Sari Ahola, Volshemmet 
avdelningsskötare Terhi Lehtonen, vårdhemmet Lindgården 
Bo-Göran Holmström, äldrerådet 

Rehabiliteringsarbetsgruppen: 
överläkare Marjut Hovinen, välfärdstjänster för äldre 
chefen för vårdarbetet Gun-Lis Wollsten, välfärdstjänster för äldre 
avdelningsskötare Tiina Paalanen, hälsocentralsjukhusets rehabiliteringsavdelning 
avdelningsskötare Seija Ovaskainen, hälsocentralsjukhusets akutavdelning 
chefen för hemvårdsområde Päivi Veljä 
ansvarig fysioterapeut Katja Kuula, rehabiliteringstjänster 
Ismo Niemeläinen, äldrerådet 

Delaktighetsarbetsgruppen: 
överläkare Marjut Hovinen, välfärdstjänster för äldre 
idrottsinstruktör för specialgrupper Beatrice Malmberg, idrottsväsendet 
biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen 
Marina Heino, Finlands Röda Kors 
avdelningsskötare Annikka Kleemola, Volshemmet 
Päivi Salminen, äldrerådet 

Arbetsgruppen för motverkan och förebyggande av utslagning: 
överläkare Marjut Hovinen, välfärdstjänster för äldre 
chefen för vårdarbetet Gun-Lis Wollsten, välfärdstjänster för äldre 
chefen för hemvårdsområde Sari Suurjoki-Niemi  
hälsosocialarbetaren Seija Välimäki-Adie, stödtjänster för funktionsförmågan 
underhållschef Hans-Eric Sjöblom, samhällstekniska väsendet 
Reijo Ovaska, äldrerådet 

Arbetsgruppen för hälsa och näring: 
överläkare Marjut Hovinen, välfärdstjänster för äldre 
chefen för vårdarbetet Gun-Lis Wollsten, välfärdstjänster för äldre 
ledande tandläkare Taina Remes-Lyly, hälsovårdstjänster 
näringsterapeut Katriina Lammi 
avdelningsskötare Leena Nurminen, Kyrkslätts servicehus 
skötaren för läkemedelscentralen Nina Kalliomaa 
Matti Ruotsala, äldrerådet 
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Innehåll 
TOC 

Välmående och funktionsförmåga hos den äldre befolkningen i Kyrkslätts 
kommun 
 

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster 

för äldre, för vilken man i denna handling i fortsättningen använder namnet äldreomsorgslagen, 

förutsätter att kommunen uppgör en plan för sina åtgärder för stödjande av den äldre befolkningens 

välmående, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig självständigt samt för ordnande och 

utveckling av service som äldre personer behöver. Enligt lagens 5 § kommer man i planen att bedöma den 

äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten i fråga om de tjänster som står till buds för den 

äldre befolkningen samt faktorer som påverkar den äldre befolkningens servicebehov. Planen ska innehålla 

konkreta mål vars ansvarsparter och resurser som krävs för genomförande av dem ska bedömas. Målen ska 

basera sig på bedömningsdata som finns tillgängliga.  

I Kyrkslätts kommuns plan har man vid bedömningen av välmåendet hos kommunens äldre andel av 

befolkningen använt statistiska uppgifter som finns tillgängliga från Statistikcentralen, Institutet för hälsa och 

välfärd och FPA samt resultaten som gäller de äldre ur ATH-förfrågan som genomfördes för första gången år 

2013 i kommunen. Dessutom har man vid bedömningen använt resultaten från hembesök som gjorts till 75- och 

80-åringar för befrämjande av välmående och i förebyggande syfte och som genomförs under 2010-talet. I mars 

2014 ordnades ett öppet informations- och informationstillfälle för kommuninvånarna om tjänster för äldre. 

Inom verksamhetsenheten välfärdstjänster för äldre gjordes en klientförfrågan vars resultat man också utnyttjat.  

Allmänna riksomfattande statistiska uppgifter om befolkningen i Kyrkslätt och 
sjukdomsincidensen i jämförelse med situationen i hela Finland och den 
kommande befolkningsutvecklingen 
 
 
Enligt Statistikcentralens folkräkning uppgick Kyrkslätts invånarantal 31.12.2013 till 37 899. På bild 1 presenteras 

Kyrkslätts befolkning indelad i olika åldersgrupper. Som jämförelse presenteras situationen för hela Finland. 

Befolkningen i Kyrkslätt är ung och det finns proportionellt sett färre åldringar än annanstans i Finland.  
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Bild 1. Befolkningen i Kyrkslätt och i hela Finland enligt åldersgrupp 31.12.2013 enligt Statistikcentralens statistik. 
 
Enligt Statistikcentralens prognos från år 2012 kommer befolkningsmängden i Kyrkslätt att uppgå till 43 060 

personer år 2025 och åldersfördelningen presenteras i bild 2. Antalet personer över 75-år kommer att öka i 

Kyrkslätt med 2,2 gånger under tidsperioden, då antalet personer i samma ålder i hela landet kommer att öka 

med 1,5 gånger. Ändå kommer den relativa andelen ålderspensionärer att förbli mindre i Kyrkslätt än i övriga 

Finland.  

 
 

    
Bild 2. Befolkningen i Kyrkslätt och i hela landet år 2025 enligt Statistikcentralens prognos från år 2012. 
 

I tabell 1 presenteras Statistikcentralens årliga prognos för pågående fullmäktigeperiod och för åren 2020 och 

2025. Antalet personer som uppnår pensionsåldern börjar enligt prognosen sjunka redan under denna 

fullmäktigeperiod men antalet av de allra äldsta som behöver de tyngsta tjänsterna ökar under hela tidsperioden.  
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75 - 79 858 886 1012 1046  1319 1870 

80 - 84 538 550 580 615  738 1120 

85 - 382 422 439 463  566 775 
Tabell 1. Kyrkslättbor över 55 år under kommande år enligt Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2012. 

 
Kommunens egen befolkningsprognos från år 2010 avviker något från Statistikcentralens prognos. Enligt den 

ökar antalet äldre mindre än i Statiskcentralens prognos. (Tabell 2 och bild 3). 

 

  
Befolkningen 
31.12.2009 

Befolkningen 
31.12.2013 

Prognos för 
år 2015 

Prognos för 
år 2020 

Prognos för 
år 2025 

65-74 2372 3272 3656 4135 4048 

65–74 egen   3516 4053 4252 

över 75   1336 1674 1858 2623 3765 

över 75 egen   1838 2489 3545 

sammanlagt 3708 4946 5514 6758 7813 

sammanlagt egen   5354 6542 7797 
Tabell 2. Antalet äldre enligt Statikcentralens och Kyrkslätts kommuns egen prognos 2015, 2020 och 2025. 
 
 

 
Bild 3. Utvecklingen av antalet äldre i befolkningsprognoser. 
 
 

Kyrkslätt har tre geografiska områden. Dessa områden skiljer sig till sina gränser något från varandra beträffande 

servicen. Inom hemvården används t.ex. andra gränser för områdena än inom hälsovårdsservicen. I tabell 3 

presenteras fördelningen av befolkningsandelen som fyllt 65 år i hälsovårdstjänsternas områden och på kartan 

(bild 4) presenteras områdesindelningen. Av hälsovårdstjänsternas områden är centrumområdet klart störst. 

Inom hemvården sköts en del av centrums område från hemvårdsområdet i öster. Uppgifterna i tabellen baserar 

sig på data från 31.12.2013 och där fattas Kyrkslättbor utan adress, varför åldergruppens storlek är något mindre 

än i Statistikcentralens data. 
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ÖSTER (Masaby) 8628 588 227 44 859 

NORR (Veikkola) 7130 601 204 43 848 

CENTRUM 21457 2052 858 254 3164 

tot. 37215 3241 1289 341 4871 

Tabell 3. Befolkningsantal enligt hälsocentralindelningen i Kyrkslätt 31.12.2013. Bostadslösa kommuninvånare fattas från 
statistiken.  

 
 

 
Bild 4. Områdena enligt hälsocentralindelningen i Kyrkslätt. 
 

Språkfördelning 
Språkfördelningen inom den äldre befolkningsandelen är klart annorlunda jämfört med de yngre. Bland de allra 

äldsta är svenskan majoritetsspråk och bland 85-89-åringarna är språken jämnstarka. För äldre finns ett klart 

behov av service på båda språken i Kyrkslätts kommun. Personen från andra språkgrupper är ännu en mycket 

liten minoritet.  
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Bild 5. Språkfördelningen bland personer i olika åldrar i Kyrkslätt 31.12.2013 enligt Statistikcentralen. 

 

Könsfördelningen inom den äldre befolkningen 

Bland de äldre finns fler kvinnor än män och denna skillnad betonas mer ju äldre åldersklasser man går till. Då 

parförhållandet avslutas genom att den ena blir änka/änkling och man därtill fogar kvinnors ofta sämre 

inkomstnivå leder detta lätt uttryckligen till äldre kvinnors utkomstproblem. 

Bild 6: Könsfördelningen bland äldre i Kyrkslätt indelade i 5-årsgrupper.  

Uppgifter om sjukdomsincidens 
FPA:s sjukdomsincidens var 81,3 i Kyrkslätt år 2012 då den i Nyland var 87,9. Detta innebär lägre 

sjukdomsincidens i jämförelse med både hela Finland och invånarna i Nyland. Folksjukdomsindex, som innehåller 

index för sju vanliga folksjukdomar (diabetes, kranskärlssjukdom, blodtryckssjukdom, astma, ledgångsreumatisk, 

psykoser och hjärtsvikt) var 82,9 år 2013.  I Kyrkslätt visar de enskilda indexen för alla folksjukdomsindex en 

mindre sjukdomsincidens jämfört med hela landets nivå. FPA:s sjukdomsincidensindex tar antalet 

specialersättningsgilla mediciner, invalidpensioner och dödligheten i beaktande. 
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THL:s sjudomsincidensindex påverkas av cancersjukdomar, kärlsjukdomar i hjärnan, kranskärlssjukdomar, 

sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, mentalvårdproblem och demens samt olycksfall. Indexet påverkas av 

dessa sjukdomars läkemedelsersättning, försvagad livskvalitet, direkta sjukvårdskostnader samt 

arbetsoförmåga. I Kyrkslätt var THL:s åldersstandardiserade sjukdomsincidensindex 2009-2011 (senaste 

publicerade) 74,7 och det åldersostandardiserade 66,2.  

 

Minnessjukdomar 
Prevalensen för svår och medelsvår minnessjukdom på befolkningsnivå har beräknats vara 4,2 % bland 65-74-

åringar och 16 % bland över 75-åringar. Största delen (60 %) av minnessjukdomarna beror på Alzheimers 

sjukdom. (Tilvis ym. Geriatria 2010). I tabell 4 presenteras andelen läkemedel som berättigar till grundläggande 

ersättningsbarhet som används för vården av Alzheimers sjukdom från åldersklassen under samma tidpunkt.  I 

olika delar av landet förekommer skillnader i prevalensen av Alzheimers sjukdom beroende på ärftlighet och 

antalet riskfaktorer för kärlsjukdomar. I Kyrkslätt inleddes år 2008 minnespoliklinikverksamhet för över 75-

åringar. THL:s publicerade åldersstandardiserade demensindex är i Kyrkslätt endast 68,1 och det icke-

standardiserade endast 52,5. Demensindexet beskriver antalet läkemedelsersättningsbarheter som beviljats för 

vård av Alzheimers sjukdom.  

 

I tabell 4 finns en jämförelse mellan antalen specialersättningsgiltigheter för Alzheimers sjukdom enligt 

ålderklass. Detta påverkas förutom av sjukdomsincidens också av tillgången på service. För att erhålla 

specialersättning krävs i regel utlåtande av geriatriker eller neurolog.  

 
 

 Kyrkslätt Hela Finland 

65-74 år 1,25 % 1,22 % 

75+ år 9,60 % 12,30 % 
Tabell 4.  Andelen av åldersgruppen i Kyrkslätt och i hela landet som får grundläggande ersättningsgiltighet för 
Alzheimermedicin år 2013. 
 

 
 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KN

Suomi



 

10 
 

Bild 7 Andelen av 75-åriga Kyrkslättsbor som är berättigade till ersättningsbarhet för Alzheimermediciner (utgående från 
FPA:s och Statistikcentralens befolkningsstatistik). KN=Kyrkslätt 

 
 
I bild 7 ser man hur antalet som är berättigade till läkemedelsersättbarhet i förhållande till befolkningen som fyllt 

75 år har vuxit i Kyrkslätt och i hela landet under de senaste tio åren.  Också i THL:s demensindex syns en ökning 

i Kyrkslätt från värdet 9,2 år 2000-2002 till ett värde på 68,1 åren 2009-2011. Ökningen i demensindex beskriver 

till stor del utvecklingen i diagnostiken och den förbättrade tillgången till service och inte så mycket att 

sjukdomen skulle ha blivit vanligare.  

 

Munhälsa 
År 2010 gjorde Suvi Lahti en utredning om munhälsan hos 75-åringar i Kyrkslätt. I undersökningen deltog då äldre 

som deltagit i förebyggande hembesök och som ville komma på munhälsokontroll. I jämförelse med tidigare 

undersökningar kan 75-åringarna i Kyrkslätt konstateras ha en bättre munhälsa än personer i motsvarande ålder 

på andra håll i Finland. De använder mer tandläkartjänster. De hade mindre karier och fördjupningar i 

tandköttsfickor. De hade fler egna tänder och därmed också lappade tänder. De hade färre lösproteser. Av 

kvinnorna var en större andel tandlösa. Tandlösheten anknöt till en lägre socialgrupp. Kvinnorna borstade 

tänderna flitigare än männen. Tandrengörning var vanligare i den högre socialgruppen. Till denna del är 

resultaten likriktade med övriga Finland. 

 

Låg utbildningsnivå är en risk för svagare munhälsa och också för tandlöshet. 

 

Bild 8 illustrerar hur behovet av munhälsovård ökar då befolkningen blir äldre. Från år 1980 till år 2020 ser man 

utgående från befolkningsökningen och den ökande andelen egna tänder att antalet tänder som ska skötas 

tiofaldigas. 

 

I Kyrkslätt granskar munhälsovården årligen tänderna hos personer i dygnetruntvård. Där bedömer man 

renheten hos alla invånares tänder/proteser. De rena tändernas andel varierar beroende på enhet och år mellan 

40 och 80 %. Till följd av personalens ombytlighet behövs det hela tiden handledning. Dålig rengöring av tänderna 

har i undersökningar visat sig vara en betydande riskfaktor för utveckling av lunginflammation hos bäddpatienter. 

Med noggrann rengöring av munnen kan man minska det lidande som följer av detta och den ekonomiska börda 

för hälsovården som förorsakas av lunginflammationerna.  
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Bild 8.  Antalet tänder som ska skötas hos över 65-åringar till följd av befolkningsökningen och det ökande antalet egna 
tänder. 

 

Enkäten om den vuxna befolkningens välfärd och hälsotillstånd (ATH) 2013 

Kyrkslätt deltog år 2013 för första gången i Institutet för hälsa och välfärds kommuninvånarenkät för 

kartläggande av den vuxna befolkningens välfärd och hälsotillstånd, ATH-enkäten.  Enkäten ger mycket 

heltäckande uppgifter om kommuninvånarnas egna uppfattningar och åsikter i förhållande till sitt hälsotillstånd 

och välfärd, de faktorer som påverkar dem och också tillräckligheten och informationen om kommunens service. 

Resultaten har presenterats skilt för över 75-åringar, personer som närmar sig pensionsåldern och personer i 

tidig pensionsålder i en tabell som är bilaga till denna handling. Som jämförelseobjekt används svaren från hela 

Finland.  

 

Hembesök som förebygger och befrämjar välfärden i Kyrkslätt 
 
Ensamboende samt problem i anslutning till hinderfrihet är riskfaktorer för att personen blir tvungen att flytta 

hemifrån eller regelbundet behöver utomstående hjälp hemma. Kyrkslätt är en småhusdominerad kommun där 

också de äldre i stor utsträckning bor i egnahemshus. Dessutom är en rätt stor del av flervåningshusen hisslösa. 

Förebyggande hembesök och senare hembesök som befrämjar välmåendet har i Kyrkslätt gjorts för de äldre som 

inte omfattas av regelbunden kommunal service eller serviceboende. I tabell 5 presenteras resultaten av besöken 

hos 75- och 80-åringar år 2012 och hos 85-åringar år 2010.  

 

 75 år 
(2012) 

80 år 
(2012) 

85 år 
(2010) 

Ensamboende 30,9 % 43,1 % 33,3 % 

Bor tillsammans med en annan än maken/makan 3,1 % 2,0 % 21,2 % 

Bor i egnahemshus 53,1 % 38 % 51,5 % 

Bor i hisslöst flervåningshus 17,7 % 16 % 9,1 % 
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Får regelbundet vid behov hjälp av barnen 60 % 75 % 85 % 

Andel som rör sig med egen bil 28,6 % 27 % 11,7 % 

Andel som rör sig med taxi 8,9 % 9,0 % 18,2 % 

Andel som rör sig med cykel 8,5 % 5,7 % 2,6 % 

Har gäster hemma mer sällan än en gång i månaden 4,0 % 10,3 % 15,2 % 

Besöker andra mer sällan än en gång i månaden 17,3 % 19,3 % 33,3 % 

Använder e-post regelbundet eller ibland 52 % 32 % 6 % 

Använder internet regelbundet eller ibland 51 % 39 % 3 % 

Använder mobiltelefon regelbundet eller ibland 93 % 92 % 69 % 
Tabell 5 Resultaten av förebyggande hembesök i Kyrkslätt år 2012 och 2010 

Åldrande inverkar på funktionsförmågans olika delområden på olika sätt. Enligt tabellen minskar t.ex. 

användningen av egen bil först efter 80 år, varvid man ser en motsvarande ökning i användningen av taxi. 

Cyklingen minskar stadigt redan innan dess. Svårigheten att röra sig utanför hemmet syns också i minskningen 

av sociala kontakter särskilt gällande besök som sker utanför hemmet.  

Användningen av elektroniska kommunikationsmedel har ökat under 2000-talet vilket syns tydligt i de olika 

åldersklasserna. Också enligt resultaten av ATH-förfrågan är användningen av Internet vanligare bland den äldre 

befolkningen i Kyrkslätt jämfört med resten av landet och vid de förebyggande hembesöken ser man att 

användningen helt klart är beroende av ålder. Gällande de yngre ålderstigna är utveckling av elektroniska tjänster 

ett verkligt alternativ särskilt för rådgivnings- och hänvisningsservice som riktas till befolkningsgruppen och 

möjliggör också för de ålderstignas del ökad elektronisk service och egenvård. År 2014 frångick man de 

välfärdsbefrämjande hembesöken baserade på åldersgrupp och övergick till seniorrådgivning inriktad på 

riskgrupper. Riskgrupperna utgörs för närvarande av de äldre närståendevårdarna och de äldre klienterna inom 

vuxensocialarbetet.  

Barnen hjälper de äldre Kyrkslättborna väldigt mycket och denna hjälp ökar i takt med stigande ålder.  Att bli 

änka/änkling syns i statistiken för ensamboende då man jämför 75- och 80-åringarnas grupper.  I gruppen 85-

åringar som bor ensamma övergår man till att bo med någon annan än den egna maken/makan, ofta är denna 

person sannolikt något av barnen.  

Pensionsstatistik 

Källan för pensionsuppgifterna är Statistiken över pensionstagarna i Finland efter kommun 2012. 

I Kyrkslätt bosatta pensionstagares pensionsinkomster är i genomsnitt större än i hela Finland. Situationen i 

Kyrkslätt är densamma som i Nyland som helhet. I Kyrkslätt år 2012 hade ca hälften av pensionstagarna 

pensionsinkomster om minst 1 500 euro i månaden, då motsvarande andel i hela Finland är en tredjedel. 

Motsvarande får en större del av Kyrkslättsborna enbart arbetspension utan folkpension. Även ATH-

undersökningens jämförelse av täckandet av utgifterna med disponibla inkomster ger en liknande bild för över 

75-åringarnas del - den ekonomiska välfärden är bättre i Kyrkslätt. I den yngre åldersgruppen är skillnaden inte 

lika stor. Här kan områdets prisnivå och därav föranledda utgifter synas mer än för de äldre. ATH-förfrågans 

frågor gällande extrem fattigdom, så som att maten tar slut innan man får mer pengar eller att man prutar på 

nödvändiga utgifter för mat och mediciner, ger en trösterikare bild av Kyrkslätt jämfört med resten av landet.  
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Bild 9. Fördelning av pensionstagarna i olika inkomstklasser efter pensionsinkomsten i Kyrkslätt och i hela Finland 

Bild 10. Fördelning av pensionstagarna efter pensionsslag.  

Mängden vårdbidrag för pensionstagare har inte ökat i takt med befolkningstillväxten. Utvecklingen framgår ur 

bild 11. År 2010 blev det möjligt att få vårdbidrag för pensionstagare också inom anstaltsvården, vilket syns som 

en höjning. De som får grundstöd har ökat något men troligtvis bor det många äldre i sitt eget hem som inte 

ansökt om vårdbidrag för pensionstagare. I Kyrkslätt finns det ca 350 klienter inom den regelbundna hemvården 

och över 200 som får dygnetruntvård. Man kan utgå ifrån att majoriteten av dem skulle vara berättigad 

åtminstone till vårdbidrag för de som lyfter den lägsta pensionen.  
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Bild 11. Antalet pensionstagare som får vårdbidrag i Kyrkslätt (Kelasto 24.4.2014) 

Faktorer i anslutning till boende 
 
Kyrkslätt är en kommun som domineras av småhus. I Kyrkslätt bor också de äldre mer i egnahemshus än i Finland 

i genomsnitt. Detta medför ett behov av hjälp särskilt i de tyngre gårdsarbetena. Behovet att förutsäga 

bostadslösningarna innan funktionsförmågan försämras med åldern är uppenbart i en kommun som Kyrkslätt. 

Att finna hindersfria boendelösningar nära service minskar trycket på onödigt tunga tjänster, t.ex. 

dygnetruntvård, då hjälpbehovet främst gäller fastighetsskötseln. Också hjälp med fastighetsunderhåll på frivillig 

basis eller på annat sätt till skäliga kostnader, kunde göra det möjligt att bo i det egna egnahemshuset längre än 

tidigare.  I bild 12 visas fördelningen av boendeformerna enligt Statistikcentralens statistik i de hushåll där den 

äldsta är över 65 år. Som jämförelse är situationen för hela Finland. 

 
 

 
Bild 12. Boendeformer i hela Finland och i Kyrkslätt i hushåll där den äldsta är över 65 år. (Källa Statistikcentralen.fi) 
 

Statistikcentralens statistik om byggnadernas byggnadsår visar att det i Kyrkslätt finns ca 1 000 egnahemshus 

med fast bosättning som byggts före 60-talet. I dessa gamla egnahemshus begränsas den åldrandes boende lätt 

av begränsad hinderfrihet, trappor och trösklar, av vilka endast en del kan lösas t.ex. genom ändringsarbeten i 

bostaden. I vissa gamla egnahemshus saknas också bekvämligheter så som vattenledning och avlopp. Att flytta 

från det gamla egnahemshuset till hinderfria omständigheter nära service skulle lösa problemen med att klara 

0

100

200

300

400

500

600

2008 2 009 2010 2011 2012 2013

ylin tuki

korotettu

perustuki

Kyrkslätt

Pientalo

Rivi- tai
ketjutalo

Asuinkerrostalo

Muu rakennus

Hela Finland

Pientalo

Rivi- tai
ketjutalo

Asuinkerrostalo

Muu rakennus



 

15 
 

sig för många, men å andra sidan kan priset för de nya hinderfria bostäderna utgöra ett hinder för flytten. Det är 

oftast inte möjligt att skaffa en ny hinderfri bostad till priset av ett egnahemshus. Olika finansieringsalternativ, 

så som bostadsrättsbostäder, kan hjälpa någon. Småhusens bostadsbestånd är dock nyare i Kyrkslätt än i hela 

Finland. 

 
 

byggnadsår antal i Kyrkslätt andel av småhusen 
i Kyrkslätt 

antal i Finland andel av småhusen 
i Finland 

- 1920 316 4,5 52 067 5 

1921 - 1939 216 3,1 54 900 5,3 

1940 - 1959 470 6,7 199 854 19,3 

1960 - 1969 483 6,9 102 843 10 

1970 - 1979 950 13,6 146 337 14,2 

1980 - 1989 1 206 17,3 186 892 18,1 

1990 - 1999 1 251 18 117 322 11,4 

2000 - 2009 1 766 25,3 128 315 12,4 

2010 - 311 4,5 44 619 4,3 
Tabell 6. Fristående småhus i Kyrkslätt och hela Finland enligt byggnadsåret enligt Statistikcentralens statistik. (Källa 
Statistikcentralen.fi) 

Behovet av service och tjänsternas tillräcklighet i förhållande till behovet och 
rekommendationerna  
 
I tabell 7 presenteras serviceformernas omfattningsmålsättningar för 75 år fyllda i kvalitetsrekommendationerna 

under olika år samt situationen i Kyrkslätt år 2012. 

 

serviceform 2008 
kvalitetsrekommendation 

2013 
kvalitetsrekommendation 

Kyrkslätt 2012 

bor hemma 91-92 % 91-92 % 89,8 % 

klient inom regelbunden 
hemvård 

13-14 % 13-14 % 10,2 % 

har närståendevård 5-6 % 6-7 % 6,3 % 

inom effektiverat 
serviceboende 

5-6 % 6-7 % 6,3 % 

i långvarig anstaltsvård 3 % 2-3 % 4,1 % 
Tabell 7. Omsättningsrekommendationerna för olika serviceformer i kvalitetsrekommendationerna 2008 och 2013 samt 
Kyrkslätts situation 2012 enligt Sotkanets statistik 
 

I kvalitetsrekommendationerna har inte i detalj preciserats hur uppgifterna borde samlas in, och 

omsättningstalen för olika serviceformer samlas till SOTKANET från olika statistiker. I Kyrkslätt har man i några 

års tid följt med omsättningsuppgifterna även delårsöversiktsvis och statistikföringen har varit annorlunda än i 

SOTKANET.  Skillnaderna i statistikföringssätten beror delvis på tillgången till uppgifter ur de egna datasystemen 

och delvis på kännedomen om de lokala omständigheterna och påföljande ändamålsenlighet i kommunen. I 

tabell 8 beskrivs statistikföringsskillnaderna: 

 
 

Serviceform som ska statistikföras Statistikföringssätt i SOTKANET Statistikföringssätt i kommunens 
delårsöversikter och bokslut 



 

16 
 

inom regelbunden hemvård THL:s kundräkning inom hemvården 
som utförs 30.11 årligen, tvärsnitt av 
antalet klienter inom den 
regelbundna hemvården dagen ifråga 
(gällande service- och vårdplan och 
minst ett besök varje vecka i 
november) 

Antalet 75 år fyllda klienter som fått 
regelbunden hemvård under 
statistikföringsmånaden/antalet 75 år 
fyllda i kommunen under föregående 
års sista dag enligt Statistikcentralens 
folkräkning 
 

närståendevård Antalet klienter inom den kumulativa 
närståendevården under 
kalenderåret. Samlas in från social- 
och hälsovårdens verksamhetsstatistik 
en gång i året 

Antalet 75 år fyllda klienter inom 
hemvården vid utgången av 
månaden/antalet 75 år fyllda i 
kommunen under föregående års 
sista dag enligt Statistikcentralens 
folkräkning 

effektiverat serviceboende Serviceboendets HILMO-räkning som 
utförs i situationen vid årsskiftet, där 
alla boendena i Kyrkslätts servicehus 
hör till det effektiverade 
serviceboendet 

Antalet 75 år fyllda boende inom det 
effektiverade serviceboendet vid 
utgången av månaden/antalet 75 år 
fyllda i kommunen under föregående 
års sista dag enligt Statistikcentralens 
folkräkning Servicehusets klienter, 
som enligt kommunens definition inte 
omfattas av effektiverat 
serviceboende, ingår inte i 
räkningarna 

anstaltsvård Anstalternas HILMO-räkning som 
utförs vid årsskiftet och enligt vilken 
personer i åldringshem och sjukhus, 
som vårdats minst 3 månader eller 
som fått ett beslut om långtidsvård, 
omfattas av anstaltsvården. I talet 
ingår alla som varit intagna på sjukhus 
i mer än 3 månader, oberoende vad 
som händer efter sjukhusvistelsen 
(eget hem/effektiverat 
serviceboende/åldringshem/död) 

Långtidsklienter i åldringshem och 
vårdhem samt 75 år fyllda i 
långtidsvård på köpta anstaltsplatser 
vid utgången av månaden/ antalet 75 
år fyllda i kommunen under 
föregående års sista dag enligt 
Statistikcentralens folkräkning. De 
som varit intagna på sjukhus i mer än 
3 månader räknas inte med.  

Tabell 8. Skillnaderna mellan omsättningsstatistikernas statistikföringssätt i riksomfattande och kommunens egna 
statistiker 
 
 
 

 2011 2012 2013 

i regelbunden hemvård 12,8 10,62 10,89 

inom effektiverat 
serviceboende 

5,93 6,16 5,73 

inom närståendevården inte statistikfört 4,53 4,83 

i permanent anstaltsvård 5,16 3,45 3,16 

Tabell 9. De enligt kommunens statistikföringssätt definierade omfattningarna i bokslutet från olika år för personer i 
Kyrkslätt som fyllt 75 år. 
 
 
 
 

   2012 2013 

Personer i åldrarna 75 år och över som fick regelbunden hemvård 30.11, % av 
befolkningen i samma ålder  

  10,2 9,6 

http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3261
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3261
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   2012 2013 

Klienter i åldrarna 75 år och över inom serviceboende för äldre med 
heldygnsomsorg 31.12, % av befolkningen i samma ålder  

6,3  

Klienter i åldrarna 75 år och över som omfattats av stöd för närståendevård under 
året, % av befolkningen i samma ålder  

6,3 6,4 

Klienter i åldrarna 75 år och över på ålderdomshem eller i långvarig 
institutionsvård på hälsovårdscentraler 31.12, % av befolkningen i samma ålder  

4,1  

Tabell 10. SOTKANET:s statistik över omfattningarna i Kyrkslätt 12.9.2014 ur databasen. Omfattningarna beträffande 
effektiverat serviceboende och anstaltsvård för år 2013 saknas fortfarande.  
 
 

Olika serviceformers omfattningar åldersgruppsvis i Kyrkslätt och hela Finland 
åren 2007 och 2012 
 

Följande statistiker, som visar omfattningen av servicen i procent av åldersgruppen, har samlats från Institutet 

för hälsa och välfärds statistikbank SOTKANET. Kyrkslätt har under de fem åren i jämförelsen närmat sig den 

riksomfattande medelnivån i de andra serviceformerna utom närståendevården, som är riklig jämfört med 

situationen i hela landet. Ändringarna påverkas av följande: 

- ökningen av den åldrande befolkningen 

- riktande av tjänsterna till de som mest behöver hjälp i och med hemvårdens Kohotti-projekt i Kyrkslätt  

- färdigställandet av Lindgården och ändringen av vårdhemmet till delvis effektiverat serviceboende 

- profileringen av sjukhuset till akut- och rehabiliteringsvård.  

Statistiken baserar sig på uppgifter som samlas in årligen.  Omfattningsuppgifterna gäller lite andra åldersgrupper 

år 2007 än år 2012, så det finns inte jämförelser mellan alla åldersgrupper för varje serviceform.  

 

Bild 13. Andelarna personer som bor hemma enligt åldersgrupp i Kyrkslätt och hela Finland 2007 och 2012 
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http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3261
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3261
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3262
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3262
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3367
http://uusi.sotkanet.fi/portal/event/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?_pageid=93,26699&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=93_92206_93_26699_26699&currentEvent=getData&setId=p85c1a784c430d8c5ac79ac6496430083c6e2b95d3598c3&indCount=5&regionCount=1&sexCount=1&yearCount=3&_eventName_currentEvent=&_event_currentEvent=drill&_event_eventParameter=3367
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Andelen som bor hemma har ökat i alla åldersgrupper mellan jämförelseåren. I Kyrkslätt har ändringen varit 

större än i resten av landet men fortfarande år 2012 bodde färre äldre i sitt eget hem i Kyrkslätt jämfört med 

resten av landet.  

 

Bild 14. Andelen personer som omfattas av regelbunden hemvård enligt åldersgrupp i Kyrkslätt och hela Finland 2007 och 

2012 

Enligt SOTKANET har hemservicens besök i Kyrkslätt ökat från 17 000 till 32 000 under tidsperioden. År 2012 var 

det totala besöksantalet inom den regelbundna hemvården (inkluderar hemservicens och hemsjukvårdens 

besök) ca 60 000 besök. Den regelbundna hemvårdens omsättning har ökat mellan jämförelseåren. I Kyrkslätt 

får färre personer hemvård jämfört med hela Finland.     

 

 

Bild 15. Andelarna personer inom närståendevården enligt åldersgrupp i Kyrkslätt och hela Finland 2007 och 2012 
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I Kyrkslätt omfattas förhållandevis fler personer av närståendevård i alla åldersgrupper för de äldre än i hela 

landet.  Ökningen av närståendevårdens omfattning har för sin del möjliggjort en minskning av det effektiverade 

serviceboendet och anstaltsvården. Närståendevårdens stora omfattning har möjliggjorts av kommuninvånarnas 

vilja att vårda sina anhöriga hemma, den politiska viljan att stöda närståendevården även under ekonomiskt 

strama tider samt de av kommunen erbjudna stödtjänsterna för närståendevårdens klienter. Många klienter 

inom närståendevården är t.ex. i intervallvård mer än tre lediga dagar i månaden.  Man ämnar stöda 

närståendevårdarna också i framtiden, t.ex. genom den redan inledda hemrehabiliteringen inom 

närståendevården. 

 

 

Bild 16. Andelen personer inom effektiverat serviceboende enligt åldersgrupp i Kyrkslätt och hela Finland 2007 och 2012 

I SOTKANET:s statistiker statistikförs alla boendena i Kyrkslätts servicehus till det effektiverade serviceboendet 

eftersom personalen är på plats dygnet runt, även om klienterna inte skulle utnyttja någon service alls, dvs. deras 

servicebehov förutsätter inte effektiverat serviceboende.  I omfattning betyder det beträffande klienterna över 

75 år ett oändamålsenligt tillägg på nästan en procentenhet. 
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Bild 17. Andelen personer inom långvarig anstaltsvård enligt åldersgrupp i Kyrkslätt och hela Finland 2007 och 2012 

I Kyrkslätt bor fortfarande flera i anstaltsvård än den riksomfattande rekommendationen eftersträvar. En del 

väntar på plats på bäddavdelningen, vilket inte är ändamålsenligt. Anstaltsvårdens omfattning påverkas också av 

kommunens serviceutbud. I Kyrkslätt ordnas anstaltsvård som egen verksamhet i Lindgårdens två enheter med 

totalt 30 vårdplatser och i gamla Volshemmet med 40 vårdplatser. Volshemmets utrymmen kan inte länge till 

anses vara lämpliga för äldreboende eller verksamhet som stämmer överens med äldreomsorgslagen. Där 

fungerar dock för tillfället en avdelning avsedd för enbart svenskspråkiga klienter och dessutom kommunens 

enda åldringshemsavdelning som erbjuder vård för minnessjuka med grava beteendesymtom.  Det borde utföras 

en omfattande renovering i huset för att det ska kunna fungera som ett lämpligt utrymme för effektiverat 

serviceboende. Husets läge är dock problematiskt både med tanke på tjänsterna som ligger långt därifrån och på 

tillgången till personal.  Kollektivtrafikförbindelserna kommer knappast att förbättras så väsentligt under de 

närmaste åren för skiftarbetarna, att en person som saknar bil kunde söka anställning i Vols. Det är troligt att 

man förr eller senare blir tvungen att köra ner Volshemmets verksamhet i dess nuvarande form. Man bör utreda 

om man i fortsättningen kunde utnyttja utrymmena till någon annan verksamhet för de äldre eller för andra 

målgrupper.  
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Bild 18. Andelen personer inom långtidsvård i ålringshem enligt åldergsrupp i Kyrkslätt och hela Finland åren 2007 och 

2012  

 

Bild 19. Andelen personer som varit intagna på hälsocentralens bäddavdelning mer än 3 månader enligt åldersgrupp i 

Kyrkslätt och hela Finland 2007 och 2012 

Bäddavdelningens långtidspatienter avser personer som varit intagna i mer än tre månader. År 2007 fanns det 

ännu långtidspatienter i sjukhuset, men i statistiken över år 2012 är patienterna antingen sådana som kräver 

rehabilitering i över tre månader och sedan hemförlovas, eller patienter som köar till en långtidsplats antingen i 

ett åldringshem eller inom det effektiverade serviceboendet. På bäddavdelningen finns det ständigt ca 10 

patienter som väntar på att en långtidsplats ska bli ledig. Dessa har redan fått en SAS-bedömning och har 

ansetts behöva dygnetruntomsorg och kan därmed inte skickas hem för att köa. 
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Bild 20. Andelen klienter i dygnetruntvård enligt åldersgrupp i Kyrkslätt 2007 och 2012  

Kyrkslätts befolkning vid statistikföringstidpunkterna: 

 över 65 år över 75 år över 80 år över 85 år 

2007 3311 1194 616 254 

2012 4599 1552 807 333 

Tabell 11.  Antalet åldringar i Kyrkslätt 2007 och 2012 

Vid granskningen av omfattningsprocenterna bör man särskilt för de äldsta åldersgruppernas del beakta att 

åldersgruppen är rätt liten i hela Kyrkslätt. T.ex. år 2012 innebär en person över 85 år redan 0,3 % av 

åldersgruppen, så en ändring om en procentenhet innebär tre personer.  En ändring på en tiondedels 

procentenhet i gruppen för 65 år fyllda betyder fler personer än en ändring på en procentenhet bland dem som 

fyllt 85 år.  En minskning av dygnetruntvården i gruppen för personer över 65 år i Kyrkslätt från 5,3 % till 4,2 % 

under en femårsperiod innebär 50 inbesparade platser med dygnetruntvård.  Ekonomiskt sett betyder det en 

inbesparing på ungefär två miljoner euro per år.  

Servicebehovet ökar kraftigt i och med åldrandet. Staplarna i bilderna 21 och 22 visar den otroliga ökningen av 

servicebehovet med åldern. Staplarna inkluderar tjänsterna som kommunen producerar och ordnar. 

Närståendevården har exkluderats eftersom den gäller delvis samma klienter som hemvården. De övriga 

tjänsterna överlappar inte och därmed visar staplarna de personers andel av åldersgruppen som omfattas av 

någon kommunal service. 

 
De följande bilderna (21 och 22) visar ändringarna av omfattningen av de olika kommunala serviceformerna i 

olika åldersgrupper i Kyrkslätt och i hela Finland. Andelen som omfattas av tjänsterna fördubblas ungefär med 

tio års mellanrum. Dock klarar sig mer än hälften av de som fyllt 85 år utan service.  
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Bild 21. Omfattningen av kommunala tjänster i Kyrkslätt i olika åldersgrupper 2007 och 2012 

 

Bild 22. Omfattningen av kommunala tjänster i Finland i olika åldersgrupper 2007 och 2012 
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Klienter inom dygnetruntvården i Kyrkslätt och i hela Finland 2007 och 2012 
 

Männen var överrepresenterade inom dygnetruntvården i de yngre åldersgrupperna, då nästan hälften av 

kvinnorna hade fyllt 85 år.  Kvinnorna utgjorde en klar majoritet av alla boende. Var femte av långtidsboendena 

i Kyrkslätt år 2012 var under 75 år. Majoriteten var män. Av klienterna med långtidsplatser var 60 % redan över 

80 år och 68 % var kvinnor år 2012. 

Männens funktionsnedsättning börjar i yngre år och deras livslängd var kortare än kvinnornas. Kvinnorna 

omfattas sannolikt av dygnetruntvården först då de är äldre, kanske då de blivit änkor. 

 

Bild 23. Klienter i olika åldrar i åldringshem och effektiverat serviceboende enligt kön i Kyrkslätt 2012 (Källa: Sotkanet) 

Absoluta antal i siffror, staplarnas färg visar andelen kvinnor och män av olika åldrar. 

 

 

Bild 24. Fördelningen av dygnetruntvårdplatserna enligt kön och ålder i Kyrkslätt 2012 
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Då man beaktar indikatorerna som beskriver välfärden bland de äldre i Kyrkslätt, så som lägre sjukdomsincidens, 

mindre ensamboende och bättre ekonomi än genomsnittet, är det svårt att motivera varför Kyrkslätt fortfarande 

har en tung servicestruktur inom äldreomsorgen. Samhällsstrukturen, småhusdominansen, de långa avstånden 

till servicen jämfört med närregionerna kan leda till att man lättare tyr sig till tyngre servicealternativ då man blir 

tvungen att avstå från sitt eget hem.  Kommunens allmänt goda ekonomi har under tidigare år också gjort det 

möjligt att öka servicen i takt med befolkningstillväxten. På grund av den ökande andelen åldringar på 2000-talet 

har man börjat överväga billigare alternativ för de åldrande kommuninvånarna. 

 

 

Dygnetruntvårdplatsernas situation 31.5.2014 
 
Totalt stod 200 sådana vårdplatser till förfogande i Kyrkslätt 31.5.2014 där vårdpersonal fanns på plats dygnet 

runt.  Av dessa var 64 köptjänstplatser och 136 egna. Av servicehusets 43 boende behövde 14 inte tjänster som 

motsvarar effektiverat serviceboende utan hade en funktionsförmåga som krävde mindre hjälp. Utöver de 200 

platserna fanns det i enheterna 7 platser för korttidsvård som används för närståendevårdarnas ledigheter. Av 

200 platser användes 36 av klienter i åldern 65-74 och 17 av klienter under 65 år. På Kyrkslätts kommuns område 

finns ingen köptjänstenhet för effektiverat serviceboende som är avsedd enbart för gravt handikappade. Därför 

bor det i Kyrkslätts servicehus och Lindgårdens enheter för effektiverat serviceboende också gravt handikappade 

klienter under 65 år. I den yngsta åldersgruppen finns dessutom personer i arbetsför ålder som insjuknat i 

minnessjukdomar.  

Antalet 75 år fyllda inom servicen i Kyrkslätt 31.5.2014 

 över 75 
år observationer 

Effektiverat serviceboende 98  
- servicehuset   30 av vilka 10 inte behöver effektiverad service 
- Lindgården   21  
- köptjänstplatser   47  

Anstaltsvård 54  
- Lindgården   17  
- Volshemmet   28  
- köpta tjänster     1  
- personer som varit intagna 

på sjukhus i mer än 3 mån. 
    8 En SAS-bedömning hade gjorts för alla och de väntade på 

en plats för fortsatt vård Tabell 12. Antalet 75 år fyllda inom dygnetruntvården i Kyrkslätt 31.5.2014 

Anstaltsvårdens omfattning 31.5.2014 i Kyrkslätt var 3,2 % och för det effektiverade serviceboendet 5,9 %. Utan 

dem som köar i sjukhuset var anstaltsvårdens omfattning 2,7 % och utan dem som använder servicehusets icke-

effektiverade service var det effektiverade serviceboendets omfattning 5,3 %. Dygnetruntvårdens omfattning 

var totalt 9,1 % eller 8,0 % beroende på räknesättet.  

 

 

Framtida scenarier för platsbehovet 
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I och med ökningen av den äldre befolkningsandelen kommer man att behöva fler dygnetruntplatser. Antalet 
som ytterligare behövs beror på det övriga serviceutbudet. Om det finns mindre dygnetruntvård, behövs 
förstärkning inom hemvården.   
 

 2017 2020 2025 

8+1 % 11 54 146 

9+1 % 32 80 184 

10+1,5 % 72 127 243 

Tabell 13.   Behovet av tilläggsplatser i förhållande till det nuvarande platsantalet som står till förfogande jämfört med 
olika omsättningsprocenter. 8 + 1 % = 75+-omfattning 8 % och 65-74 år omfattning 1 %.  9 + 1 % = 75+-omfattning 9 % och 
65-74 år omfattning 1 %.  10 + 1,5 % = 75+-omfattning 10 % och 65-74 år omfattning 1,5 %.  

 

I tabell 13 visas behovet av tilläggsplatser i förhållande till nuläget. I alla omfattningsalternativ har ökningen av 

korttidsplatser uppskattats vara en plats t.o.m. år 2017, två platser t.o.m. år 2020 och fyra platser t.o.m. år 2025. 

Tilläggsplatserna tillräcklighet i tabellen förutsätter dessutom att alla platserna i servicehuset är effektiverat 

serviceboende. Ur bild 25 framgår de ekonomiska följderna av alternativen. Alternativet med 8 procent 

förutsätter en större satsning på tjänster som ges i hemmet än vad befolkningstillväxten medför.  

 

Bild 25. Tilläggsbehovet av årligt anslag (€) då antalet dygnetruntplatser ökar med olika omfattningsalternativ. Här 
uppskattas nettopriset för en tilläggsplats vara 40 000 euro/år för kommunen. 

 

 

 

Inverkan av kommunens tidigare investeringar på användningen av tjänster 
 
Kyrkslätts servicehus blev färdigt år 2004 och Lindgården år 2009. Lindgården togs i bruk helt och hållet vid 
utgången av år 2010. Samtidigt minskades 10 långtidsplatser i Vols och sjukhusets långtidsplatser avlägsnades i 
och med att Lindgården togs ibruk. Antalet platser i sjukhuset skars ner från 60 till 50.  
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Bild 26. Utvecklingen av befolkningen över 65 år i Kyrkslätt och prognos 2020 samt antalet platser inom anstalts- och det 
effektiverade serviceboendet x 30.  

 

Bild 27. Utvecklingen av befolkningen över 75 år i Kyrkslätt och prognos 2020 samt antalet platser inom anstalts- och det 

effektiverade serviceboendet x 10.  
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Bild 28. Utvecklingen av befolkningen över 85 år i Kyrkslätt och prognos 2020 samt antalet platser inom anstalts- och det 

effektiverade serviceboendet x 3.  

 

 

Bild 29. Andelen 75 år fyllda som bor i sitt eget hem i Kyrkslätt årsvis fr.o.m. år 1997. 

 

I bilderna 26-29 ser man antalet långtidsplatser som utnyttjats i Kyrkslätt i förhållande till antalet 

kommuninvånare i åldrarna 65, 75 och 85 samt andelen 75 år fyllda som bor hemma från slutet av 90-talet till år 

2012. I platsantalen ingår dem som bor i effektiverat serviceboende och åldringshem samt de som varit på 

sjukhus i mer än tre månader. Platsantalet har multiplicerats med en koefficient så att trenden blir åskådligare. 

Oberoende vilken åldergrupp man granskar så ser man att ökningen av platsantalet i början av 2000-talet varit 

större än ökningen av befolkningsandelen. Kyrkslätts servicehus blev klart år 2004. Beträffande servicehuset 

omfattar statistikerna alla boende, även om en del av dem inte behöver effektiverat serviceboende och använder 

endast ett fåtal tjänster. Eftersom personalen är på plats dygnet runt i servicehuset, statistikförs de inom det 
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effektiverade serviceboendet. Vårdhemmet Lindgården blev färdigt år 2009. I och med det minskades antalet 

platser i Volshemmet och de permanenta vårdplatserna i sjukhuset slopades. Då de egna enheterna blev färdiga 

minskade andelen som bor hemma tills riktningen vände under de senaste åren. I omfattningskurvorna för 

dygnetruntvården ingår också en prognos över den kommande befolkningsutvecklingen, och det nuvarande 

platsantalet kommer inte att vara tillräckligt för behovet enligt befolkningstillväxten till år 2020. 

Bedömning av servicens kvalitet 

I årsskiftet 2013-2014 lät man göra en kundenkät i nästan alla enheter för välfärdstjänster för de äldre. På 

sjukhuset och inom hemvården var de som svarade i huvudsak själva klienter, men inom dygnetruntvården var 

det oftare en anhörig ensam eller tillsammans med den boende än den boende själv. I alla enheter var man nöjd 

med bemötandet och med personalens yrkeskunnighet. De språkliga rättigheterna uppfylls mycket bra. Inom 

hemvården har fyra personer av 62 som svarade inte fått service på sitt modersmål och inom dygnetruntvården 

1/57 av de som svarade. På sjukhuset fick man inga nej-svar alls. 

Flest brister enligt kundenkäterna ger egenvårdaren (uppfattningen att man inte har någon egenvårdare eller att 

man inte vet vem som är egenvårdare), delaktigheten i planeringen av vården och information om egenvård och 

alternativ. Bedömningen av servicebehovet och beslutet som givits om beviljande av service var oklara för 

många. Dessutom visste de som svarade ofta inte om möjligheten till nattmåltider eller måltider utanför de 

egentliga mattiderna, vilket emellertid är möjligt i alla enheter som erbjuder dygnetruntvård. Klienterna frågades 

också om de upplevde att vården var rehabiliterande, svaren varierande från enhet till enhet, den bästa 

rehabiliterande vården var på sjukhusets rehabiliteringsavdelning. Av alla svar ansåg 26 % att vården inte var 

rehabiliterande och enligt de övriga var vården det åtminstone delvis. Från hemvården inkom nej-svar av 30 % 

och från sjukhuset av 6 % av dem som svarade. Ungefär en tredjedel av dem som svarade ansåg att rekreationen 

var otillräcklig.  

Insamlingen av kundreklamationer har systematiserats, men sannolikt blir en del av reklamationerna inte enskilt 

registrerade. Mycket respons har inkommit muntligen i förbifarten och alltid är det inte klart när responsen ska 

behandlas som reklamation. Responsen som inkommer till den allra högsta ledningen har behandlats 

systematiskt och klienterna/de anhöriga har fått svar.  Man har strävat efter att behandla reklamationer i 

arbetsenheten så att bakgrundsorsakerna utreds och att man ingriper i problemen utan att skuldbelägga någon. 

Sådana reklamationer kommer ända till den högsta ledningen 1-3 gånger per år från hela resultatområdet 

välfärdstjänster för de äldre. 0-1 fall per år leder t.ex. till behandling i enlighet med patientskadelagen. 

Patientombudsmannens hjälp har aktivt erbjudits i fråga om uppgörande av anmälan t.ex. på sjukhuset då det 

är fråga om en eventuell patientskada. I socialombudsmannens rapporter ges ingen särskilt problematisk bild av 

välfärdstjänsterna för äldre.  

Inom välfärdstjänster för de äldre har man redan i några års tid använt sig av systemet HaiPro för rapportering 

av risksituationer. Där har arbetstagarna anonymt kunnat anmäla förutom risksituationer som skett för 

patienten/klienten, även nära ögat-situationer. Antalet anmälningar ökar årligen, vilket är ett tecken på god 

patientsäkerhetskultur. Personalen inom välfärdstjänster för de äldre har aktivt rapporterat risksituationer. 

Riskanmälningarna behandlas vid arbetsenheternas möten och på basis av dem har man också utarbetat 

utvecklingsprojekt för arbetsenheterna bl.a. i fråga om risksituationer gällande läkemedelsbehandling och fall.  
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I Kyrkslätts kommun har man 2013 uppgjort en patientsäkerhetsplan enligt hälso- och sjukvårdslagen. Man har 

gett utbildning i planen i olika enheter och genomförandet av planen även auditeras planmässigt. Enheterna för 

åldringar omfattas av den här patientsäkerhetsplanen.  

Enligt äldreomsorgslagen blir planer för egenkontroll obligatoriska i kommunala enheter 2015 och i Kyrkslätt 

ingår uppgörandet av de första planerna i målsättningarna i dispositionsplanen för år 2014. I bedömningen av 

kvaliteten inom långtidsvården har man framför allt i enheter som vårdar minnessjuka diskuterat utbildning och 

införande av bedömningsmetoden ELO-D under de kommande åren. 

Som en del av bedömningen av kvaliteten på servicen ordnades invånarmöten i mars 2014 där 

kommuninvånarna fritt fick framföra sina synpunkter på servicen och dess kvalitet och även anledningar till 

bekymmer. Hälsocentralen, hemvården och biblioteket fick tack. Anledningar till bekymmer var bl.a. 

rehabiliteringen hemma efter att patienten kommit hem från sjukhuset, det minskande ekonomiska stödet till 

organisationer och informationen från kommunen. 

Faktorer som inverkar på servicebehovet i Kyrkslätt 
 
Faktorer som minskar servicebehovet på befolkningsnivå i Kyrkslätt är en låg sjukfrekvens som syns bl.a. i olika 

sjukfrekvensindex, den goda ekonomiska situationen, social aktivitet och tvåspråkigheten. Å andra sidan utökas 

servicebehovet för de äldres del av socioekonomisk tudelning, i boendeförhållanden av hisslösa hus och riklig 

småhusdominans samt tvåspråkighet. I ATH-förfrågan för låg utbildningsnivå med sig mer rökning, 

överkonsumtion av alkohol och brist på lycka än det övriga landet. Tvåspråkighet inverkar ökande på de sociala 

kontakterna, finlandssvenskarna är enligt undersökningarna socialt aktivare. I ATH-förfrågan skilde man inte åt 

språkgrupper. Å andra sidan medför tvåspråkigheten behovet av att ordna tvåspråkig service eller service separat 

på båda språken. Som helhet lutar det mot skyddande faktorer i Kyrkslätt.  

 

 

Ändringar som skett inom välfärdstjänster för äldre i Kyrkslätt under de 
senaste 10 åren 

Byggande av vårdhemmet och ändring av sjukhuset från långtidsvård till akutvård 
och rehabilitering 

  
I bild 30 ser man hur vårdperioderna på sjukhus förkortats i Kyrkslätt i och med ändringen. Profileringen av 

sjukhusets avdelningar gjordes år 2008 och de sista platserna i Lindgården togs i bruk i slutet av år 2010. 

Vårdperioderna har fortfarande förkortats efter det. Sjukhusets interna processer har slipats tillsammans med 

personalen och utskrivningsprocesserna har effektiverats i samarbete med hemvården. Fastän den åldrande 

befolkningen hela tiden har ökat, har antalet som övergått till dygnetruntvård efter år 2006 hållits på samma 

nivå, ca 80 platser/år. Av platserna som finns till förfogande byter ca 40 % varje år. Statistiken kommer från 

servicevågportalen dit uppgifterna införs från Hilmo-anmälningarna som ifylls årligen.  
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Bild 30. Utveckling av längden på vårdperioden på hälsocentralens bäddavdelning i Kyrkslätt och i hela Finland 

 
 
Volshemmet har efter att vårdhemmet blev färdigt koncentrerat sig särskilt på vård av minnessjuka. I Vols 

inleddes år 2010 dagverksamhet som ger många närståendevårdare till minnessjuka en andningspaus. 

Krisvårdsmöjligheten och också gett nödvändigt stöd till den som plötsligt behöver kortvarig omsorg. 

Korttidsvården i Vols har ordnats på olika avdelningar. För närvarande är fyra platser i korttidsanvändning. 

Skogshyddan som i början av 2000-talet byggdes till enhet för minnessjuka måste stängas av ekonomiska skäl i 

slutet av 2013 och för närvarande använder dagverksamheten Skogshyddans utrymmen. I Volshemmet har 

kommunens enda psykogeriatriska enhet varit verksam redan i åratal. Där vårdas i huvudsak minnessjuka med 

utmanande beteendesymptom och som ofta är yngre än genomsnittsåldern för minnessjuka. Enheten har också 

tagit in minnessjuka under 65 år.  

 

Interna ändringar i Lindgårdens vårdhem 
 
Lindgården öppnades 2009 och de sista platserna togs i bruk i slutet av 2010. År 2011 genomfördes en profilering 

av avdelningarna enligt de boendes olika vårdbehov och från och med början av 2012 har hälften av platserna 

varit effektiverat serviceboende och den andra hälften anstaltsvård. I det sammanhanget blev också 

anstaltssidan verksamhet som är ställs under socialvårdslagen. Den ena enheten för effektiverat serviceboende 

har specialiserat sig på vård av minnessjuka och den andra mer på stöd av den fysiska funktionsförmågan. Vid 

den enheten finns även tre korttidsplatser. På anstaltsavdelningarna vårdas boende som behöver i alla dagliga 

sysslor och för vården behövs ofta två vårdare.  

 

Utveckling av hemvården 
 
I hemvården har man sedan år 2008 fullföljt projektet Kohotti med vilket man bl.a. strävade efter att vårda 

klienter i allt sämre skick hemma och på så sätt besvara det ökande behovet av omvårdnad. Till projektet anknöt 

också omdefiniering av arbetstagarnas arbetsbeskrivningar per yrkesgrupp och en ny indelning av hemvårdens 

områden i tre områden istället för fyra. Hemvårdsbesöken har i och med ändringen ökat avsevärt utan att öka 

personalen och framför allt hemsjukvårdens andel har ökat. Hemvården har varit dygnetruntvård sedan 2007. 

Hemvården har genom detta på ett lämpligt sätt kunnat stödja patienter även i vården i livets slutskede. 
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Kommunen fick en egen geriatriker år 2008 och en del av hennes arbetsbeskrivning har varit att fungera som 

ansvarig läkare för hemvården. Hembesök har gjorts främst i särskilt utmanande hemvårdssituationer som hos 

minnessjuka då när ett besök vid minnespolikliniken av någon anledning inte varit möjlig samt i situationer i fråga 

om vård i livets slutskede.  

 

Kostnadernas utveckling inom välfärdstjänster för de äldre under åren 2008-2013 
 
Kyrkslätt deltog för första gången med i kostnadsjämförelsen gällande medelstora kommuners social- och 

hälsovårdstjänster. Äldreservicen visade sig i den åldersstandardiserade jämförelsen mellan kommunerna och 

samkommunerna vara dyrare i Kyrkslätt. I och med detta inleddes flera åtgärder med vilka man lyckats vända 

kostnadsutvecklingen.  

 

 
Bild 31. Kostnadsutvecklingen inom välfärdstjänster för de äldre i Kyrkslätts kommun åren 2008-2013.  
*I deflateringen har Statistikcentralens prisindex för offentliga utgifter inom social- och hälsovårdsväsendet använts. 

Mål och planerade åtgärder för åren 2014-2017 
 
Målen som finns i tabellform med början på sidan 33 är avsedda för hela fullmäktigeperioden och tidtabellen för 

dem är i det här skedet inte bunden till olika år. Uppföljningen av förverkligandet av målet sker årligen i samband 

med en uppföljningsrapport som ges nämnden och där även volymen och kvaliteten på socialservicen bedöms. 

 
 

Mål i anslutning till servicestrukturen: 
I Kyrkslätt har man så här långt strävat efter att uppnå de riksomfattande omfattningsmålsättningarna för dem 

som bor hemma, är i anstaltsvård och i effektiverat serviceboende samt i fråga om omfattningen av 

närståendevård och hemvård för 75 år fyllda. Eftersom indikatorer som förutser tyngre servicebehov i Kyrkslätt 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deflatoitu* €16 462 346 €17 874 962 €18 290 690 €17 606 013 €17 690 855 €17 257 075 

Deflatoimaton €14 499 776 €16 010 358 €16 813 089 €16 749 877 €17 385 601 €17 257 075 
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är i huvudsak positiva som skyddar från tyngre servicebehov, kan målen motiverat ställas så att de något avviker 

från de riksomfattande linjerna. Detta fordrar tydligt stöd av att bo hemma och också att boendelösningarna i 

detta förhållande utvecklas så att de är gynnsamma. Man strävar efter att efter hand uppnå målen under hela 

fullmäktigeperioden. Meningen är att servicestrukturlösningen också ska stävja de ökande kostnaderna.  

 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser som behövs 
(personal+lokaler+anslag) 

minst 92 % av de 75 år 
fyllda 
kommuninvånarna bor 
hemma år 2017. 
 

olika boende former nära 
varandra, gemensamma 
stimulerande verksamheter 
 
planering av framtidens 
boendelösningar med 
samhällstekniska väsendet, 
vård- och omsorgsväsendet 
och äldrerådet 
 
möte för allmänheten om 
prognostisering av boende 
 
kontrollerad ökning av 
gruppboende för äldre  
 
privata servicehus som 
färdigställs i kommunen 
 
utveckling/utökning av service 
som ges i hemmet 
 
flexibel intervallvård i 
hemsituationens 
problemskeden för dem som 
riskerar dygnetruntvård 
 
dagverksamhetens stöd t.ex. 
för närståendevårdare bevaras 
och vid behov utvidgas 
 
träningsbostad t.ex. i 
servicehus för dem skrivs ut 
från sjukhuset 

samhällstekniska 
väsendet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samhällstekniska 
väsendet och vård- 
och 
omsorgsväsendet 
tillsammans 
 
 
 
 
privata 
serviceproducenter 
 
vård- och 
omsorgsväsendet 
 
 
 
Välfärdstjänster för 
de äldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vård- och 
omsorgsväsendet 
och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
utrymmes- och 
informationskostnader 
 
 
utrymmeskostnader inkl. 
automatiskt 
släckningssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
utökande av 
intervallvårdsplatser  
 
 
 
beredskap på utökande av 
platserna inom 
dagverksamheten i slutet 
av fullmäktigeperioden 
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samhällstekniska 
väsendet 

 
inom dygnetruntvården 
(anstalt+effektiverat 
serviceboende) bor 
totalt under 8 % av de 
75 år fyllda 
kommuninvånarna år 
2017 
 
 

 
Anstaltsvården utökas inte 
utan de ökade platsantalen 
som befolkningstillväxten 
fordrar görs inom det 
effektiverade serviceboendet 
 
planmässig minskning av 
dygnetruntvårdens täckning 
årligen 

 
kommunens och 
vård- och 
omsorgsväsendets 
strategiska ledning 

 
11 tilläggsplatser varav 3 
platser år 2015   
(120 000 €), 5 platser år 
2016 (+200 000 €) och 3 
platser år 2017 (+120 000 
€) 

 
hemvårdens täckning 
höjs till 12 % före år 
2017 bland den 75 år 
fyllda befolkningen 
 

 
uppföljning av 
tidsanvändningen med hjälp 
av mobilapparatur och 
optimering av 
resursanvändningen 2014-
2015 samt måluppsättning för 
den direkta arbetstiden 
 
precisering av hemvårdens 
kriterier till tidsbaserade 
istället för besöksbaserade 
2015-2016 
 
bedömning av resursbehovet 
och vid behov utökning 
 

 
cheferna inom 
hemvården 
och ledningen för 
välfärdstjänster för 
de äldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ledningen för 
välfärdstjänster för 
de äldre och vård- 
och 
omsorgsväsendet 

 
resursökning då 
befolkningen ökar, årlig 
bedömning i samband 
med budgeten 
 
alternativ för 
tilläggsproduktionen: egen 
verksamhet, köpta 
tjänster t.ex. till 
glesbygden/servicesedel, 
då det elektroniska 
servicesedelsystemet är 
tillgängligt 

Av de 75 år fyllda 
kommuninvånarna bor 
6-7 % hemma med stöd 
av närståendevård 
 
 

Kriterierna som tidigare om 
inte annat beslutas på 
nationell nivå 
 
Utveckling av stödmetoder för 
närståendevårdare: 
bedömning av 
hemrehabilitering, 
intervallvård, krisvård, 
dagverksamhet 
 

vård- och 
omsorgsväsendet 
 
 
 
 
vård- och 
omsorgsväsendet 

tillägg enligt 
befolkningsökningen till 
stödet för närståendevård 
 
 
 
tillägg enligt 
befolkningsökningen till 
antalet 
stödtjänster/stramare 
kriterier för stödtjänster 

Beslut om 
Volshemmets 
fortsättning före år 
2017 då det finns 
exaktare uppgifter om 
social- och 
hälsovårdsområdets 
lösningar 

beredskap på nedläggning av 
Volshemmets 
anstaltsverksamhet och 
ersättning med effektiverat 
serviceboende 
 

välfärdstjänster för 
de äldre och 
gällande 
nybyggnaderna 
samhällstekniska 
väsendet 

nybyggnad/utökande av 
köpta tjänster i 
motsvarande grad med 40 
platser. Kostnad 2 
miljoner varifrån 
kostnaderna som minskas 
i Vols dras av, om servicen 
köps. Om egen 
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 planering av fortsättningen av 
verksamheten vid den 
psykogeriatriska avdelningen: 
en egen enhet fortsätter på en 
annan plats som effektiverat 
serviceboende/ servicen köps/ 
kommunsamarbete 
 
granskning av den framtida 
användningen av 
Volshemmets byggnad. 
 

nybyggnad, nuvarande 
driftskostnader och 
investeringskostnader 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för 
boendelösningar för 
äldre i framtiden i 
kommunen 

Planering i samarbete med 
vård- och omsorgsväsendet 
och äldrerådet 
 
bostadsproduktion i närheten 
av service 

samhällstekniska 
väsendet 

 

Jourarrangemangens 
konsekvenser för 
äldrevården i Kyrkslätt 

Då man funderar på jourens 
plats bör saken också 
övervägas med tanke på 
sjukhuset, vård som sker 
hemma och vårdhemmen. 

vård- och 
omsorgsväsendets 
ledningsgrupp och 
kommunens 
strategiska ledning 

 

Planering av den nya 
hälsocentralbyggnadens 
utrymmen så de lämpar 
sig för äldreservice 

Rehabiliteringsutrymmen: 
gym, bäddavdelningarnas 
rehabiliteringsutrymmen 
 
Utrymmen som stöder 
hemvårdens och 
hemsjukhusets verksamhet 
 
Utrymmeslösningar som 
möjliggör mångprofessionell 
verksamhet 

Samhällstekniska 
väsendets 
projektgrupp och 
de som är 
verksamma i 
lokalerna 

 

Utveckling av 
bedömningen av 
servicebehovet 

Ansvariga arbetstagare: 
utvärderaren av 
servicebehovet/ sas-
koordinatorn -  
rättvis service på jämlikt sätt i 
hela kommunen 
 
minneskoordinatorverksamhet 
som ansvarig för minnessjuka 
som bor hemma 
 
regionala servicehandledare  
 
ASVA (kundansvarig) i 
identifiering av riskgrupper 
och utjämnande av 
hälsoskillnader 

välfärdstjänster för 
äldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hälsovårdstjänster 

tilläggsresursbehov 2015-
2016 
 
 
 
 
 
 
 
utbildning av 
minneskoordinator 
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Införande av RAI-systemet i 
bedömning av servicebehovet 
och i bedömning av servicens 
tillräcklighet i förhållande till 
servicebehovet 
 
Utveckling av medicinsk 
bedömning och utveckling av 
samarbetsprocesserna  
 
tryggande långvarigt 
patientläkarförhållande 
åtminstone för dem som mest 
använder servicen 

 
 
 
 
välfärdstjänster för 
de äldre 
 
 
 
 
 
välfärdstjänster för 
de äldre och 
hälsovårdstjänster 
 
 
 
hälsovårdstjänster 

 
 
 
 
 
systemkostnader, 
utbildningskostnader, hela 
vårdpersonalen och 
cheferna bör utbildas 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mål i fråga om rehabilitering och upprätthållande av funktionsförmågan 
 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser som 
behövs 
(personal+lokaler
+ 
anslag) 

stöd när personen 
skrivs ut från sjukhuset  
 
 
 

träning i självständighet innan 
utskrivningen, stöd dygnet runt 
och möjlighet att träna dagliga 
sysslor,  
måste  
  
finnas i all service 
mångprofessionellt samarbete, 
starkare rehabilitering i vardagen, 
utskrivningsskötare = 
ansvarig/utskrivningsteamverksa
mhet 
planering av servicen, också andra 
än kommunens anställda (t.ex. 
gårdsarbeten) 
 
fortsatt processarbete och 
praktisk förankring av 
samarbetsprocesserna på 
arbetstagarnivå 
 
uppgörande av en vård- och 
rehabiliteringsplan och 

vård- och 
omsorgsväsendet och 
samhällstekniska 
väsendet 
 
 
 
 
 
vård- och 
omsorgsväsendet, 
service för äldre och 
rehabiliteringstjänster 
 
 
 
 
 
parterna de närmaste 
cheferna inom vård- och 
omsorgsväsendet 
 
 

utrymmen i den nya 
byggnaden som en 
del av planeringen av 
byggnaden 
 
 
 
som en del av 
processarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
utbildning 
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målsättningar tillsammans med 
patienten 

rehabilitering som en 
del av all service 
 
 
 

ett rehabiliterande arbetsgrepp 
överallt, de närmaste cheferna 
förankrar det i sina arbetsenheter 

ledningsgruppen för 
välfärdstjänsterna för 
äldre 

utbildning för 
personalen 

utveckling av 
psykosocial 
rehabilitering 
 
 
 

skingrande av rädsla genom 
kamratstöd 
underlättande av ensamhet 
genom nätverk (bort hemifrån) 
 
servicestyrning i stil med Brita 
Blombergs testamentsprojekt 
i hela kommunen 

Tredje sektorn och 
hemvården 
 
 
 
 
välfärdstjänster för de 
äldre 

utrymmen för 
gruppverksamhet 
 
 
 
regionala 
servicehandledare (2 
anställda) 

rehabilitering av 
minnessjuka för att 
stöda minnessjuka i att 
bo hemma 
 
 
 
 
 

utveckling av rehabiliteringen av 
minnessjuka i samarbete med 
minnespolikliniken 
 
förutspående beredskap på 
försvagad funktionsförmåga 

välfärdstjänster för de 
äldre  

minneskoordinatorn 

möten för allmänheten 
för att dela god praxis, 
"kom ihåg din granne" 
 

prognostisering, upplysning, 
presentation av 
kommuninvånarnas egna goda 
sedvanor, pressen med 

kommunens olika 
sektorer beroende på 
ämnet + tredje sektorn, 
koordination inom 
välfärdstjänster för 
äldre 

leds av någon från 
kommunen och 
utrymmen 
transport med hjälp 
av tredjesektorn 

utveckling av 
rehabiliteringstjänstern
a inom långtidsvården 
 

rehabiliterande arbetsgrepp i 
vardagen 
 
stöd av yrkeskunniga inom 
rehabilitering 
 
bestämning av kriterierna för 
terapier inom medicinsk 
rehabilitering för boende inom 
långtidsvården 

de närmaste cheferna 
 
rehabiliteringstjänster 
 
rehabiliteringstjänster 
och välfärdstjänster för 
äldre 

utbildning 

intervallernas 
rehabiliteringstjänster 

säkerställande av rehabilitering 
under närståendevårdarnas 
semestrar 

rehabiliteringstjänster 
och välfärdstjänster för 
äldre, 
för gravt handikappade 
under 65-åringars del 
FPA i vissa fall 

 

rehabiliteringskedjor 
från den specialiserade 
sjukvården hem och 
via 

beskrivning av processerna i 
samarbete med den 
specialiserade sjukvården 

rehabiliteringstjänster, 
hälsocentralssjukhuset, 
hemvården 
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hälsocentralssjukhuset 
hem 

utveckling av 
rehabiliterande 
lösningar som stöder 
hemmaboende 

sjukhusets verksamhet 
 
hemsjukhuset 
 
rehabilitering i hemmet 
 
utskrivningsskötare/utskrivningste
am 
 
ekonomiskt stöd, styrning till 
FPA:s stöd 

välfärdstjänster för de 
äldre, 
rehabiliteringstjänster, 
hälsovårdstjänster 

 

 

Möjliggörande av delaktighet och avlägsnande av hinder för delaktighet 
 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser som behövs 
(personal+lokaler+anslag) 

Koordinering av 
frivilligarbetet och 
aktörerna inom tredje 
sektorn och utökande av 
samarbetet 

information koncentrerat 
till Seniorinfo 
 

Seniorinfo och 
aktörerna inom 
tredje sektorn 

Frivilligverksamhetens 
situation 

Utnyttjande av 
kamratgruppsledare i 
produktionen av 
idrottstjänster 

utbildning av 
kamratgruppsledare i 
pensionärsföreningarna 

idrottsväsendet 
äldrerådet 

 

diskussionscafé möjliggörande av plats 
organisering av 
kaffekokning 
genom organisationerna 
modell enligt 
fredagscaféet i Veikkola 
 

organisationerna 
leder, kommunen 
ger lokaler, 
 

utrymmeskostnader, 
kaffe på egen bekostnad 

utveckling av elektroniskt 
deltagande för att knyta 
sociala kontaker och 
allmän ökning av 
färdigheter inom 
informationssamhället 
 

Främjande av åldringars 
mediafärdigheter 
 
bibliotekets funktioner, 
personlig handledning 
medborgarinstitutets 
kurser 
frivilligverksamhet 

samarbete med 
studerande 
 
 
 
Medborgarinstitutet 
Biblioteket 
tredje sektorn 

utrustningskostnader 
 
 
 
dagundervisningslokaler 

stöd av äldrerådets 
verksamhet 

respons på utlåtanden - 
inverkar de på någonting? 
 
egen budget, för 
utbildning t.ex. anslag, 
verksamhetsplan 
 

äldrerådet och 
sektorerna 
 
 
äldrerådet 
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delning av mötesprotokoll 
på webbplatsen 
 
bestämning av ärenden 
som behandlas i 
äldrerådet 

 
 
äldrerådets 
sekreterare 
 
 
äldrerådet 

gemensamma stunder, 
kaffe, sångkvällar, dans 

ordnande av evenemang 
utomhus och i allmänna 
lokaler 
 

biblioteket 
musikinstitutet? 
tredje sektorn 

 

evenemang i små byar i 
tomma fastigheter för alla 
åldrar 
som temaevenemang 

kartläggning av 
möjligheter att använda 
lokala utrymmen med 
kostnader 
 
kartläggning av 
evenemang som redan 
ordnas i byarna och 
åldringarna möjligheter 
att delta i dem 

samarbete med 
byföreningarna 
 
kartläggningar i 
samarbete med 
studerande 

utrymmeskostnader 

 
avlägsnande av 
rörelsehinder inom 
närservicen 
 
 
 
utveckling av 
halkbekämpning på 
gångbanorna 
 
 
 
 

bedömning av 
stödledstänger 
 
byggnadstillsynen i 
bygglovsskedet för 
bedömning av riskplatser 
 
äldrerådets 
ställningstaganden om 
krångliga platser lämnas in 
till samhällstekniska 
väsendet eller den som är 
ansvarig 
 
 
 
Bänkar för vila längs 
gångrutter 

Samhällstekniska 
väsendet 
 
 
 
 
 
samhällstekniska 
väsendets underhåll 
sköter på basis av 
anmälningar om 
särskilt svåra platser 
vid behov som 
handarbete 
 
Samhällstekniska 
väsendet 

 

stödjande av syn- och 
hörselskadades delaktighet  
 

kartläggning av och 
information om service  
 
allmänna möten i frågan, 
information kunde delas 
ut om biblioteket och 
Seniorinfo 

biblioteket 
Seniorinfo 
samarbete med 
patientföreningarna 

 

avlägsnande av hinder för 
att delta i grupper 
 
 
 

ordnande av transport till 
evenemang 
 
med bil + sökande, annars 
svårt att åka ensam 

samhällstekniska 
väsendet i fråga om 
trafiken 
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utredning av 
ansvarsfrågor då tredje 
sektorn transporterar 
 
förbättring av 
kollektivtrafiken 
 
kollektivtrafikstöd till de 
minst bemedlade med 
testamentsmedel 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vård- och 
omsorgsväsendet 

motionsredskap för äldre i 
husbolag och parker 

äldrerådets utflykter till 
motionsparker  
 
redskap även för äldre och 
instruering i hur de 
används 

samarbete mellan 
samhällstekniska 
väsendet och 
idrottsväsendet 

 

inledande av 
kulturkompisverksamhet 

 biblioteket,  
tredje sektorn 

kommunens stöd till 
kulturkompisar enligt 
andra kommuners 
exempel 

 
utökande av delaktigheten 
i uppgörandet av planer 
 
planmässig vård 
-läkemedelsbehandling 
-näring 
-munvård 
-missbrukarvård 
-rehabilitering 
-delaktighet 
-prognostisering 
 

 
motiverande intervju 
individuella planer 
resursorientering, eget 
ansvar 
undvikande av 
ålderrasism 
 
strukturerad bokföring - 
vart bokförs patientens 
synpunkt, avtalas 
gemensamt 
denna egenskap bör 
införas i Apotti 
 
patienten/klienten 
delaktig i uppgörandet av 
planer 

 
välfärdstjänster för 
de äldre 
 
 
 
 
 
 
hälsovårdstjänster 
och välfärdstjänster 
för äldre 
 
 
 
 
 
de närmaste 
cheferna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mål i fråga om hälsa och näring 
 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser som behövs 
(personal+lokaler+anslag) 

Munhälsa 
- tidig 

identifierin
g 

styrning till munhygienist i 
rådgivningstjänsterna 
 
munhälsovård som hembesök 
t.ex. med servicesedel  

hälsovårdstjänster+ 
välfärdstjänster för 
äldre 
 
munhälsovård 

 
 
 
kostnader? 
Elektroniskt servicesedelsystem 
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- tillgängligh
et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- interna 
processer i 
identifierin
g av 
problem 

 
 
 
 

i framtiden 
 
utveckling av 
samarbetsmodeller mellan 
munhälsovården, farmacin 
och näringsrådgivningen 
 
fortsättning av hemvårdens 
samarbete med 
munhälsovården i månader 
 
information till de anhöriga 
om munhälsa och näring 

 
 
 
 
läkemedelscentralen 
och munhälsovården 
 
 
 
 
 
hemvården och 
munhälsovården 
 
 
munhälsovård 

 
 
 
 
 

Svarande på 
missbruks- och 
mentala problem 
 
äldre personers 
särdrag och 
behovet av 
skräddarsydd 
service bör beaktas 
 

fortsättning av seniorcaféet, 
tryggande av lokaler för 
verksamheten 
 
gemensam utbildning   
flexibelt samarbete med 
mentalvårds- och 
missbrukarvårdstjänsterna 
 
för vård av depression t.ex. 
vårdmodell typ 
depressionsskola för äldre 
 
a-klinikens stöd till 
arbetstagarna och praktisk 
förankring, uppgörande av 
processbeskrivning 
tillsammans 
 
utveckling av hemavgiftning 
 
beskrivning av välfärdstjänster 
för äldres och 
mentalvårdstjänsternas 
samarbetsprocess 
 

samhällstekniska 
väsendet och 
mentalvårdstjänster, 
missbrukarvårdstjänster 
och hemvården 
tillsammans 
 
utbildningsarbetsgrupp
en 
 
 
 
 
 
hemvården och 
mentalvårdstjänster 
 
 
missbrukarvårdstjänster 
och hemvården 
 
 
 
 
 
 
 
 

utrymmeskostnader 
 
 
 
 
utrymmen och utbildningskostnader 
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välfärdstjänster för de 
äldre och 
mentalvårdstjänster 

 
Utveckling av 
läkemedelsbehandl
ingen 
 
 
 
 
 
 

 
utveckling av 
läkemedelsbehandlingens 
bedömningsmodeller inom 
hemvården och andra enheter 
fall 
 
rådgivning med låg tröskel 
 
 
personalens utbildning i 
användning av medicin, 
utveckling av 
medicineringssäkerheten 
 
plan för utbildning i 
läkemedelsbehandling till 
utbildningsarbetsgruppen + 
uppföljning 
 
sjukvårdarnas utbildning i 
läkemedelsbehandling 
(läkemedelsbehandling av 
äldre) 
 
kombinering av 
läkemedelsbehandling med 
munhälsovård 
 
 

 
läkemedelscentralen 
 
 
 
 
 
 
ledningsgruppen för 
välfärdstjänster för de 
äldre 
 
 
läkemedelscentralen 
 
 
 
 
 
vård- och 
omsorgsväsendets 
utbildningsarbetsgrupp 
 
 
 
läkemedelscentralen 
 
 
 
munhälsovården och 
läkemedelscentralen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vem bekostar: kunden/enheten? 

 
Tryggande och 
utveckling av 
näring 
 
 
 
 
 
  

 
effektiverad kost från köket 
införs i enheterna för 
dygnetruntvård + gemensam 
linje för vem man beställer för 
och på vilka grunder 
 
åtgärder som förorsakas av 
sållning av undernäring - 
fortsatta riktlinjer 
 
Utnyttjande av kliniska 
näringspreparat vid enheterna 
för dygnetruntvård 

 
näringsarbetsgruppen 
 
 
 
 
 
 
näringsarbetsgruppen 
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beskrivning av 
näringsprocessen i olika 
enheter och utveckling av den 
 
utnyttjande av RAI 
 
Köket ska bevaras i den nya 
hälsocentralen. Samarbetet 
med näringsterapeuten 
viktigt. 
 

enheternas närmaste 
chefer och 
näringsarbetsgruppen 
 
 
 
 
ledningsgruppen för 
välfärdstjänsterna för 
äldre 
 
kosthållscentralen och 
näringsarbetsgruppen 

 
 
 
 
 

ökad elektronisk 
egenkontroll 
 

kamratstöd i inledningen, 
samarbete med biblioteket 
 

hälsovårdstjänster, 
biblioteket, 
seniorrådgivningen 

utrymmen 

 
Levnadsvanor, 
främjande av 
hälsan 
temaår (jfr 
skolhälsovården) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ökad 
influensavaccintäck
ning bland äldre 
 
 

 
skolhälsovårdens temaår 
tillämpas också på 
seniorrådgivningen, 
motionstema 
(=funktionsförmågetema),  
sömn (=rusmedel, mediciner, 
sömn),  
näringstema olika år 
 
utnyttjande av 
motionsrådgivningen 
 
 
 
vaccineringskampanjer, 
vaccineringspunkter i 
köpcentren? 
 

 
vård- och 
omsorgsväsendets 
aktörer, tredje sektorn, 
idrottsväsendet, 
kosthållscentralen 
 
 
hemvården och 
hälsovårdstjänsterna i 
samarbete 
 
 
 
seniorrådgivning, 
rådgivningstjänster, 
idrottstjänster, 
hälsovårdstjänster 
 
hemvården, 
välfärdstjänster för de 
äldre, 
hälsovårdstjänster 

 

främjande av 
hjärnans hälsa 
 
 
 
 

kännedom om fettkvalitet för 
dem i arbetsför ålder,  
enhetlig handledning - alla 
handleder på samma vis 
 
tobak - tredje sektorns grupp 
(andningsförbundet, 
hjärtföreningen, 
diabetesförbundet), 
möjligheten utreds 
 

hälsovårdstjänster och 
näringsterapeuten 
 
 
 
 
seniorrådgivningen och 
patientföreningarna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
utrymmen 
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centrum med låg tröskel vid 
rådgivningen 
 
samarbete med 
bildningsväsendet, kognitiv 
övning (äldre delar med sig av 
sin kunskap och lär sig) 

 
 
 
 
 
medborgarinstitutets 
grupper, biblioteket 

 
utrymmen, arbetstagaren 
 
 
 
 

minnessjukdomar 
-identifiering 
-stöd för familjerna 
-resursernas 
tillräcklighet? 
-teknologiska 
lösningar 
-utbildning av 
personalen 
 
 
 

identifiering i hemvården -
utbildning 
vårdpersonalen+läkarna non 
stop 
MMSE-undersökningar  
 
på webbplatsen 
information/länkar till 
kommuninvånarna 
 
utnyttjande av en 
ergoterapeut i teknologin 
 
tryggande av näring för 
minnessjuka 
 
en trygg miljö för minnessjuka 
beaktas i nya 
utrymmeslösningar och 
korrigering av gamla 
 
stöd för närståendevårdaren i 
vården av minnessjuk 
 
kunskap inom vård av 
minnessjuka i livets slutskede 
 
verktyg för bemötande av våld 
i vården av minnessjuka 
 
illabehandling av minnessjuka 
-identifiering och bemötande 
 

utbildningsarbetsgrupp
en 
 
 
 
 
 
 
minnespolikliniken 
 
 
rehabiliteringstjänster 
och välfärdstjänster för 
äldre 
 
näringsarbetsgruppen 
 
 
 
samhällstekniska 
väsendet 
 
 
 
 
 
minnespolikliniken, 
minneskoordinatorn, 
föreningen för 
närståendevårdare 
 
utbildningsarbetsgrupp
en 
 
 
utbildningsarbetsgrupp
en/ledningsgruppen för 
välfärdstjänsterna för 
äldre 
 
minnespolikliniken, 
hälsosocialarbetet, 
hemvården 

utbildningsanslagen 
minneskoordinatorn 
tryggande av minnespoliklinikens resurser 
minnesförbundets verksamhet till Kyrkslätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
befattning som minneskoordinator och 
utbildningskostnad 
 
utbildningsanslagen 
 
 
utbildningsanslagen 
 
 
 
utbildningsanslagen 
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terminalvård 
-kunskap 
-genomförande 
 
 
 

uppgörande av egna 
anvisningar 
 
 
inledande av hemsjukhus 
tryggande av 
läkemedelsbehandling av 
smärta 
  
uppgörande av vårdriktlinjer i 
rätt tid 

separat arbetsgrupp 
under ledning av 
geriatrikern 
 
vård- och 
omsorgsväsendet 
 
 
 
 
läkarna, vårdpersonalen 

utbildningsanslagen 

 

Bedömning och utveckling av kvaliteten 
 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser som behövs 
(personal+lokaler+anslag) 

uppföljning av 
kvaliteten och 
utveckling av 
egenkontrollen 
kvalitetsutveckling 

planer för egenkontroll 
första gången 2014 
 
utveckling av 
auditeringsmöjlighet 
 
ansökan om finansiering för 
projekt för 
kvalitetsutveckling 
 
utnyttjande och 
systematisering av 
kundrespons 
inkl. tidningar och social 
media
  
respons med smilegubbar 
 
säkrande av kunnandet 
delaktighet i nätverken 

välfärdstjänster för de 
äldre 
enhetscheferna 
 
 
 
 
t.ex. Kaste-projekten 
 
 
 
välfärdstjänster för de 
äldre 

arbetstidsresurs framför 
allt för ledningens del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
utbildningskostnader för 
tryggande av kunskap 

 
 

 

Mål för ledarskap 
 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser som behövs 
(personal+lokaler+anslag) 

kunnigt ledarskap arbetstidsergonomi 
arbetsskiftsplanering 
förnuftig användning av 
vikarier 
arbetsklimat; positiv 
inställning 

de närmaste cheferna 
 
 
 
 
 

 



 

46 
 

positiv feedback 
 
positiv stämning, inverkar 
på sjukfrånvaron 
koncept som främjar 
rehabilitering och 
funktionsförmåga, 
betjänande ledarskap 
för klienter och personal, 
allt i sin ordning – det är 
trevligt att arbeta 
 
Aktiverande ledarskap: 
De anställda tas i högre 
grad med i planeringen,  
utnyttjande av kompetens 
Mycket stöd av ledaren 
Beaktande av den 
kulturella mångfalden 
 

 
 
ledningsgruppen för 
välfärdstjänsterna för 
äldre 

RAI-system som 
verktyg för 
ledarskap 

utbildning i utvärdering för 
personalen  
utbildning för cheferna i 
utnyttjande av kunskaper 
jämförelseuppgifter i fråga 
om andra kommuner 

välfärdstjänster för äldre anskaffning av 
programvaran, 
utbildningskostnader, 
nästan hela personalen 
måste utbildas 

Utveckling av 
rekryteringen 

Utveckling av 
vikariepoolen 
 
nya idéer tillåts/ 
önskas/piloteras 
 
närvårdarstuderande även 
från andra ställen än 
Omnia i Kyrkslätt 
 
ökat studerandesamarbete 
 
Harmonisering av 
rekryteringsprocessen 
mellan de olika enheterna 
 

ledningsgruppen för 
välfärdstjänsterna för 
äldre 
 
 
 
 
gruppen för handledning 
av studerande 
 
 
 
de närmaste cheferna och 
gruppen för handledning 
av studerande 
 
vikariepoolen och 
cheferna för vårdarbete 
 

 

 

Konsultutredningens åtgärdsförslag och planer som följer av dem 
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Över Kyrkslätts välfärdstjänster för äldre gjordes en konsultutredning som offentliggjordes 15.9.2014. I tabellen 

nedan presenteras åtgärdsförslagen ur utredningen och vård- och omsorgsväsendets synpunkter på 

genomförande av dem. 

 

Åtgärdsförslag Vård- och omsorgsväsendets synpunkt 

Minskning av långvarig anstaltsvård 
• Antalet platser i långtidsvård minskas fortfarande. 
• 10 av platserna i långtidsvård ändras till platser inom 

effektiverat serviceboende under år 2015. 

Ingår i vård- och omsorgsväsendets 
budgetförslag år 2015. 

Ökning av antalet platser inom effektiverat 
serviceboende 

• Antalet platser inom effektiverat serviceboende ökas 
med 10 under år 2015. 

• Säkerställs att kriterierna inom effektiverat 
serviceboende är rätta och de följs konsekvent. 

• Tjänsterna inom effektiverat serviceboende 
konkurrensutsätts och servicesedeln tas i bruk i 
större omfattning (rekommendation 5). 

Ingår i vård- och omsorgsväsendets 
budgetförslag år 2015. 

Ökning av regelbunden hemvård 
• Man satsar fortfarande på att effektivera hemvården, 

dvs. att öka den omedelbara arbetstid som 
använts hos klienterna. 

• Utnyttjande av den mobila lösningen 
i full skala 

• Beaktande av logistik vid förbättring 
av effektiviteten 

• Uppställande av klara 
produktivitetsmål  

Ingår i vård- och omsorgsväsendets 
budgetförslag år 2015. 

Satsningar på stödet för närståendevård 
• Man fäster särskild vikt vid närståendevårdarnas och 

de vårdbehövandes orkande genom att aktivt 
erbjuda tjänster som stöder orkande. 

• Man understöder sådant frivilligarbete och -
verksamhet som stöder boende hemma. 

• Antalet vårdbehovsklasser minskas från de 
nuvarande fem till tre i enlighet med den 
riksomfattande rekommendationen. 

De två första punkterna ingår i strategin och 
är föremål för kontinuerlig 
verksamhetsutveckling.  
Tredje punkter kräver politiskt beslut. 

Utvidgning av användningen av servicesedel i 
effektiverat serviceboende 

• Servicesedeln tas i bruk i större omfattning än för 
närvarande i effektiverat serviceboende. 

• Erfarenheter och praxis från andra kommuner 
utnyttjas. 

De köpta tjänsterna har konkurrensutsatts 
tillsammans med Esbo, Grankulla och 
samkommunen Karviainen. I 
konkurrensutsättningen förutsätts möjligheten 
att använda servicesedel. 
Konkurrensutsättningen offentliggörs i 
oktober 2014 efter behandlingen i nämnden. 

Identifiering av storförbrukare av hälsovårdstjänster 
1. En stor del av kostnaderna för hälsovårdstjänsterna 

förorsakas av s.k. storförbrukare som använder sig 
av en stor del av tjänsterna, men representerar bara 
en liten del av klienterna. Genom att identifiera 
storförbrukarna kan man analysera deras 
användning av tjänster och fästa speciell vikt vid 
servicestyrningen för dem. 

Kräver samarbete av alla resultatområden 
inom vård- och omsorgsväsendet.  
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Vi rekommenderar behovs- och kostnads-nyttoanalys av 
olika alternativ i fråga om hälsocentralsjukhuset. 
  
Om kommunen bestämmer sig för att bygga ett 
hälsocentralsjukhus i den nya hälsocentralfastigheten 
(alternativen a och b) lönar det sig att planera ett lätt 
omvandlingsbart sjukhus så att det vid behov kan 
ändras t.ex. till en enhet för effektiverat serviceboende. 
 
Oberoende av det alternativ som väljs kan man i 
Kyrkslätt grunda ett hemsjukhus som minskar 
användningen av jourtjänster och andra sjukhustjänster.  
För att förkorta vårdperioderna på 
rehabiliteringssjukhuset utreds alternativ och 
kostnadseffekter i fråga om genomförandet av 
hemrehabilitering. 
 

Esbos nya sjukhus blir färdigt år 2016 och 
om kommunen vill vara med i det, bör beslut 
fattas inom den närmaste framtiden. Även 
jourens öde inverkar på beslutet. 
 
Grundande av hemsjukhuset ingår i vård- 
och omsorgsväsendets budgetförslag år 
2015. 
 
Alternativ i fråga om hemrehabiliteringen har 
behandlats i någon mån. 

• Kommunen sörjer för 
verksamhetsförutsättningarna för läkartjänsterna 
och ser till att personalomsättningen förblir liten. 
I hälso- och sjukvården är långa patient-
läkarrelationer en betydande produktivitetsfaktor. 

• Man utreder samarbete med HNS i och med att 
de krav som ställs på jourtjänster ändras i 
överensstämmelse med den nya 
jourförordningen. 

• Hemsjukhusets verksamhet startas enligt 
planerna. 

• Man utreder verksamhetsförutsättningarna för 
och eventuella fördelar med tjänster med låg 
tröskel. T.ex. på ett serviceställe med låg tröskel i 
anslutning till ett köpcenter kan vem som helst 
avgiftsfritt utan tidsbeställning få förebyggande 
tjänster, såsom hälsorådgivning, mindre 
vårdåtgärder och mätningar.  

• En närmare utredning av fördelar med och 
kostnader för dygnetruntläkartjänster som 
betjänar hemservicen och klienterna inom 
dygnetruntvården. Som jämförelsekommun kan 
man använda Borgå som har erfarenheter av att 
ordna servicen som köpt service. 

 

Även äldre själva har vid förebyggande 
hembesök framfört vikten av en varaktig 
patient-läkarrelation. 
 
Inledandet av hemsjukhusverksamheten 
ingår i planerna 2015. 
Man kan göra ett besök i Borgå under år 
2015 och ta reda på deras erfarenheter. 
Borgå är i många avseenden en annorlunda 
kommun än Kyrkslätt, vilket ska beaktas i 
jämförelsen.  

• Personalen i dygnetruntvården dimensioneras 
enligt de riksomfattande rekommendationerna. 

• Personalens rörlighet och samarbete mellan 
olika enheter, särskilt servicehuset och 
Lindgården, ökas. 

• Vid planeringen av personalstrukturen beaktas 
tillräcklig kompetens.  

• Frivilligarbetets roll granskas som en del av 
resursallokeringen och organiseringen av 
verksamheten. Frivilligarbete kan dock inte 
ersätta professionellt arbete. 

• Vårdassistenternas roll granskas som en del av 
resursallokeringen och organiseringen av 
verksamheten.  

• Vårdassistenter som hjälper klienterna vid deras 
basbehov räknas med i 

I personalminskningarna i budgeten 2014 
ingick redan en förpliktelse att minska 
personalen. Dessa minskningar äger rum 
under 2015 och minskar den nuvarande 
dimensioneringen. Genomförande av 
ytterligare minskningar ska övervägas efter 
dessa och där ska man förutom 
rekommendationerna beakta också 
verksamhetsomgivningen, klienternas 
vårdtyngd och arbetarskyddsperspektiven. 
Med beaktande av kvalitets- samt klient- och 
arbetarskyddsperspektiv kan det inte anses 
vara motiverat att minska dimensioneringen 
mekaniskt så att den ska motsvara den 
riksomfattande minimirekommendationen. 
Det kan vara möjligt att fylla den andel som 
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personaldimensioneringen till den del deras 
arbete utgörs av tillgodoseendet av klienternas 
basbehov, t.ex. assistans vid måltider, tvättande, 
påklädning och toalettbesök. Vårdassistenter kan 
dock inte vara ensamma i ett arbetsskift och får 
inte ansvara för medicinering. (Social- och 
hälsovårdsministeriet) 
 

överskrider minimidimensioneringen 
åtminstone delvis med vårdassistenter. 
 
När det gäller personalens rörlighet har man 
redan skridit till åtgärder tillsammans med 
cheferna och personalen. En möjlighet som 
utreds är gemensam användning av 
sjukskötarresursen för jouruppgifter mellan 
Lindgården och servicehuset. 

• Vi anser att Kyrkslätt inte behöver ha egna 
jourtjänster för att säkerställa tillgången till 
tjänsterna. Den nuvarande hälsocentraljouren 
kan flyttas till och bli en del av samjouren vid 
Jorvs sjukhus med antagandet att tjänsten inte 
blir dyrare än för närvarande. När vi utarbetade 
utredningen hade vi inte tillgång till uppgifter om 
prissättningen vid samjouren.  

• Om jourtjänsterna i sin helhet flyttas till Jorvs 
samjour, rekommenderar vi fortfarande att 
kommunen grundar ett hemsjukhus. 
Hemsjukhuset minskar för sin del behovet av 
jourtjänster. Dessutom rekommenderar vi att köp 
av särskilda dygnetruntläkartjänster hos en 
utomstående serviceproducent till stöd för 
hemservicen och dygnetruntvården utreds. Som 
jämförelsekommun kan man använda Borgå som 
har erfarenheter av en dylik lösning. Priset för 
den köpta servicen ska vara rimligt, och den 
antas minska kostnaderna för samjouren. 
Kostnadseffekten ska utredas vid särskilda 
prisförhandlingar. 
 

Konsultens synpunkt motsvarar vård- och 
omsorgsväsendets synpunkt. 
 
 
 
 
 
 
Hemsjukhuset ska grundas oberoende av var 
jouren ligger, men om jouren flyttas blir 
hemsjukhuset nödvändigt. 
 
När det gäller läkartjänsterna är vård- och 
omsorgsväsendets syn likadan. En 
utomstående läkarservice är nödvändig om 
jouren flyttas till Jorv och sjukhuset bevaras i 
Kyrkslätt. 

• Höjning av hemvårdens omfattning. I 
strategiutkastet uppställs som mål att höja 
hemvårdens omfattning från 10,5 % till 12 % inom 
befolkningen som fyllt 75 år. 

• Precisering av kriterierna för hemvården. Vi 
rekommenderar att kriterierna för hemvården 
jämförs med andra kommuner och vid behov 
preciseras. I strategiutkastet preciseras 
kriterierna i enlighet med målet så att de blir 
tidsbaserade. 
 
 
 
 
 

• Bestämmande av klara mål och mätare bl.a. för 
     åldersstandardiserade kostnader, 
     andelen omedelbar arbetstid inom hemvården, 
     hemvårdens omfattning av befolkningen samt 
     enskilda utvecklingsåtgärder i fråga om 
särskilt bestämda klientgrupper (t.ex. personer 
med minnessjukdomar). 

• Fullskaligt utnyttjande av hemvårdens mobila 
lösning, man fortsätter ibruktagandet och 
utvecklar kontinuerligt användningen av och 
möjligheterna att tillämpa den. 

Ingår i strategin. 
 
 
 
Kriterierna för hemvården skärptes senast 
2013. Vid beredningen gjordes det 
jämförelser med andra kommuner. 
Skapandet av tidsbaserade kriterier kräver 
erfarenheter och uppföljningsuppgifter för en 
längre tid av den mobila utrustningen. 
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• Utveckling av hemvårdens kostnadseffektivitet 
med alla möjliga sätt. Det är nödvändigt att 
personalen deltar i utvecklingen. Samtidigt ska 
man ta hand om personalens välbefinnande. 
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Bilaga  Tabell ur den regionala hälso- och välfärdsundersökningen (ATH) 

Levnadsförhållanden     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Svårt att täcka hushållets utgifter med inkomsterna. 24,0 26,2 21,6 25,2 
Varit tvungen att ge avkall på mat, mediciner eller läkarbesök på grund av brist på 
pengar, andel (%) 12,5 13,8 9,2 8,7 
Varit rädd för att maten tar slut innan man får pengar för att kunna köpa mer, 
andel (%) 4,6 6,0 1,0 2,7 

Andel personer som dåliga kollektivtrafikförbindelser stör i minst någon grad (%)  29,4 23,2 28,7 26,2 
Andel personer som är minst ganska missnöjda med kostnaderna för sin bostad 
(%) 14,8 13,2 11,8 11,0 

Andel personer som är nöjda med förhållandena i sitt bostadsområde (%) 85,7 84,2 85,3 85,8 
Andel personer som byggnadernas dåliga skick eller bostadsområdets fulhet stör i 
minst någon grad (%) 11,1 7,0 3,3 4,3 

Andel personer som e-tjänster på webben 82,2 70,2 30,8 18,2 

     

Upplevd välfärd     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som upplever sin livskvalitet (WHOQOL-8) som i genomsnitt god 
(%) 62,8 56,5 44,0 41,1 
Andel personer som upplever sin livskvalitet (WHOQOL-8) som bättre än i 
genomsnitt (%) 62,9 56,5 55,5 52,7 
Andel personer som upplevt sig lyckliga största delen av tiden under de senaste 4 
veckorna (%) 47,8 49,5 41,6 47,5 

Andel personer som är nöjda med sina mänskliga relationer (%) 85,2 82,4 84,4 84,5 

     

Delaktighet     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som deltar aktivt (%) 31,1 27,3 26,7 23,7 

Andel personer som känner sig ensamma (%) 5,1 7,5 10,0 13,4 
Andel personer som håller kontakt med vänner och släktingar utanför det egna 
hushållet minst en gång per vecka (%) 80,2 76,2 83,8 79,4 
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Andel personer som deltagit aktivt (minst 1–3 ggr/månad) i kulturföreningars 
verksamhet (%) 18,7 19,0 27,3 22,2 
Andel personer som deltagit aktivt (minst 1–3 ggr/vecka) i idrottsföreningars 
verksamhet (%) 24,7 22,8 10,3 13,1 

Andel personer som meddelade att de röstade vid förra kommunalvalet (%) 88,2 85,8 78,9 80,6 
Genomsnittligt förtroende för den offentliga hälso- och sjukvården på skalan 1–5 
(1=litar inte alls, 5=litar fullständigt) 3,5 3,5 4,1 4,0 
Genomsnittligt förtroende för den offentliga socialvården på skalan 1–5 (1=litar 
inte alls, 5=litar fullständigt) 3,1 3,1 3,5 3,3 
Genomsnittligt förtroende för den egna kommunens beslutsfattande på skalan 1–
5 (1=litar inte alls, 5=litar fullständigt) 3,0 2,9 3,4 3,4 

     

Kultur     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som fått tillräckligt med kulturtjänster i förhållande till sina behov 
(%) 69,1 84,9 90,3 81,9 
Andel personer som fått tillräckligt med bibliotekstjänster i förhållande till sina 
behov (%) 94,5 95,2 98,8 94,4 
Andel personer som inte fått tillräckligt med medborgar- och arbetarinstitutets 
tjänster i förhållande till sina behov (%) 18,5 13,5 15,5 12,9 
Andel personer som fått tillräckligt med information om kommunens 
kulturtjänster i förhållande till sina behov (%) 81,4 86,8 84,9 87,6 
Andel personer som fått tillräckligt med information om kommunens 
bibliotekstjänster i förhållande till sina behov (%) 89,3 91,5 95,2 90,4 
Andel personer som fått tillräckligt med information om kommunens 
idrottstjänster i förhållande till sina behov (%) 78,1 82,3 84,9 83,3 

     

Livsmiljöns otrygghet och våld     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som upplever sitt bostadsområde som otryggt (%) 1,2 1,7 2,0 1,2 

Andel personer som är nöjda med säkerheten i sitt bostadsområde (%)  92,9 91,4 90,6 92,7 

Andel personer som blivit utsatta för våld eller hotelser (%) 5,4 5,4 2,0 1,5 
Andel personer som upplever att halkan på gångbanorna är i minst någon grad 
störande 68,0 51,9 66,1 56,5 

     

Händelser     
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  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel äldre som meddelar att de fallit när de promenerat under de senaste 12 
månaderna (%) - - 30,6 33,4 

Andel personer som meddelar att de alltid använder cykelhjälp när de cyklar 45,9 29,6 29,9 32,9 

     

Hälsotillstånd     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som upplever sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller sämre (%) 39,3 47,6 63,4 69,7 

Andel personer som upplevt sömnlöshet under de senaste 30 dagarna (%)  36,7 39,6 41,7 47,6 
Andel personer som haft problem med urininkontinens under de senaste 30 
dagarna (%) 17,1 17,5 34,5 40,3 

     

Psykiska problem och missbruksproblem     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som är psykiskt belastade i betydande grad (%) 8,8 9,4 12,1 10,3 
Depressionssymptom som pågått i minst två veckor under de senaste 12 
månaderna, andel (%) 17,9 19,9 24,6 25,6 

Andel personer med självrapporterad depression (%) 7,0 9,3 16,7 12,9 
Andel personer som haft tankar om självmord under de senaste 12 månaderna 
(%) 2,8 3,2 1,8 1,6 

Andel personer som dricker för mycket alkohol (AUDIT-C) (%) 26,4 23,6 4,9 4,9 

Andel personer som dricker alkohol i berusande syfte (AUDIT-1k) (%) 8,8 10,3 2,3 3,1 
Andel personer som meddelar att de använt cannabis under de senaste 12 
månaderna (%) 0,5 0,3 - - 
Andel personer som upplevt sitt penningspelande som problem någon gång 
under de senaste 12 månaderna (%) 4,4 7,1 7,0 5,6 

     

Kroniska sjukdomar     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer med självrapporterad krankärlssjukdom (%) 4,9 7,6 21,0 27,8 

Andel personer med självrapporterad förhöjt kolesterolhalt i blodet (%) 42,7 42,6 45,2 45,5 
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Andel personer med självrapporterad blodtryckssjukdom eller förhöjt blodtryck 
(%) 45,7 45,2 70,6 63,2 
Andel personer med självrapporterad ledgångsreumatism eller annan 
ledgångsinflammation (%) 15,3 19,0 20,2 26,1 
Andel personer med självrapporterad förslitningsskada i ryggen, ischias eller 
annan ryggsjukdom (%) 24,0 32,7 38,2 47,7 

     

Munhälsa     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som borstar tänderna minst två gånger om dagen (%) 69,5 64,4 61,8 59,2 
Andel personer som använt munhälsovårdstjänster vid hälsocentralen under de 
senaste 12 månaderna (%)  23,9 27,1 34,6 21,6 
Andel personer som använt privata tandläkartjänster under de senaste 12 
månaderna (%)  57,3 47,8 42,3 34,9 

     

Funktionsförmåga och förmåga att klara sig i vardagen     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Stora svårigheter att springa en sträcka på 100 meter, andel (%) 20,7 24,2 - - 

Stora svårigheter att gå en sträcka på 500 meter, andel (%) - - 24,9 25,6 

Andel personer som upplever stora svårigheter i vardagssysslorna (ADL+IADL) (%)     22,7 26,2 
Andel personer som regelbundet hjälper sin make/maka med nedsatt 
funktionsförmåga att klara sig hemma (%) 5,4 7,3 15,8 16,7 

     

Levnadsvanor och riskfaktorer     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel feta (kroppsmasseindex BMI >=30 kg/m2) (%) 22,1 22,4 18,8 18,2 

Andel personer som röker dagligen (%) 16,2 13,0 6,2 2,9 
Andel personer som åtminstone motionsidrottar regelbundet flera timmar i 
veckan (%) 14,1 15,1 - - 

Andel personer som inte motionerar på fritiden (%) 23,3 24,6 37,9 38,2 

Andel personer som äter ör lite grönsaker (%) 24,7 29,4 35,8 40,3 

     

Näring     
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  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som inte ätit frukt eller bär en enda gång under veckan (%) 3,6 3,0 4,9 2,6 

Andel personer som inte ätit fisk en enda gång under veckan (%) 6,7 9,1 6,1 9,7 

Andel personer som inte ätit mörkt bröd en enda gång under veckan (%) 4,6 3,9 3,9 5,1 

Andel personer som dagligen äter feta ostar (%) 15,0 12,7 10,4 11,8 

Andel personer som dagligen använder smör eller smör-växtoljeblandning (%) 33,5 36,4 46,5 49,9 
Andel personer som inte använt växtolja eller flytande växtoljeprodukt en enda 
gång under veckan (%) 15,3 19,3 28,0 27,8 

Andel personer som dagligen använt sockrade safter eller läskedrycker (%) 2,8 4,0 12,4 9,3 
Andel personer som dagligen äter bullar, wienerbröd, kex, kakor eller andra 
bakverk (%) 9,0 11,8 14,4 18,2 

Andel personer som dagligen äter choklad eller andra sötsaker (%) 5,9 6,1 11,2 8,0 

     

Behov och användning av tjänster     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som använt hälsocentralläkartjänster minst en gång under de 
senaste 12 månaderna (%) 63,0 62,3 87,2 82,9 
Andel personer som använt privata läkartjänster minst en gång under de senaste 
12 månaderna (%) 42,6 38,8 46,4 52,7 
Andel personer som meddelar att de inte fått tillräcklig information om sin 
kommuns tjänster (%) 19,6 23,5 18,3 24,8 
Andel personer som inte fått tillräckligt med hälsocentralläkartjänster i 
förhållande till sina behov (%) 16,9 25,5 12,2 21,6 
Andel personer som fått tillräckligt med idrottstjänster i förhållande till sina 
behov (%) 87,2 88,3 86,1 83,0 

     

Främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar     

  55-74-åringar 75+ -åringar 

  Kyrkslätt Hela Finland Kyrkslätt Hela Finland 

Andel personer som fått influensavaccin under de senaste 12 månaderna (%) 25,9 25,8 45,5 50,3 
Andel personer vars blodtryck har mätts av en yrkesutbildad person inom 
hälsovården under de senaste 12 månaderna (%) 69,1 67,2 84,2 79,1 
Andel personer vars blodsocker har mätts av en yrkesutbildad person inom 
hälsovården under de senaste 12 månaderna (%) 59,7 61,2 73,6 70,2 
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Andel personer vars kolesterolhalt har mätts av en yrkesutbildad person inom 
hälsovården under de senaste 12 månaderna (%) 63,1 61,3 71,3 65,7 
Andel personer vars midjemått har mätts av en yrkesutbildad person inom 
hälsovården under de senaste 12 månaderna (%) 26,7 24,8 21,9 18,6 

     

     

     




