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Plan för att stödja den äldre 
befolkningen 2014-2017 
Äldrepolitiskt program för Kimitoöns kommun 

1. Inledning 
 
Det är viktigt att kommunen har tydliga och gemensamt godkända strategiska avsikter – en vision – 
för vad man önskar uppnå när det gäller att främja välbefinnandet hos de äldre kommuninvånarna, 
hur detta ska ske och inom vilken tidsperiod.  
 
Arbetet med Kimitoöns kommuns äldrepolitiska program påbörjades inom en arbetsgrupp med 
politiker och tjänstemän hösten 2009. Samarbetsparter och representanter för frivilliga 
organisationer bjöds in till sammanträden och en omfattande kartläggning gjordes på detta sätt. När 
arbetet med omsorgsavdelningens strategi påbörjades, fick det äldrepolitiska programmet bli vilande. 
Tanken är att dessa två program ska gå hand i hand och den röda tråden ska kunna följas även till 
Kimitoöns kommuns strategi. 
 
Detta program ska även ses som en plan för att stödja den äldre befolkningen, vilken Lag om 
stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för 
äldre (980/2012) stadgar att varje kommun ska ha. 
 
Begreppen äldre befolkning och äldre person följer därför den definition som lagen tillämpar. 

• Äldre befolkning avser den del av befolkningen som är i en ålder som berättigar till 
ålderspension, det vill säga har fyllt 63 år. 

• Äldre person innebär en person bland den äldre befolkningen, vars funktionsförmåga är 
nedsatt på grund av sjukdomar eller skador som har uppkommit, tilltagit eller förvärrats i och 
med hög ålder, eller på grund av degeneration i anslutning till hög ålder. 

De äldre svarar för den egna hälsan, funktionsförmågan och välmågan och är en resurs för 
kommunen. Ålderdomen är en värdefull del av livet. 
 
Öppen kommunikation och tydlig information är viktig för att äldre invånare ska ges möjlighet att 
kunna ta tillvara sina rättigheter, men även för att bli medvetna om sina skyldigheter.  
 
Den egna aktiviteten och självbestämmandet stöds. Kunskap är viktig för att kunna fatta avgörande 
beslut och ta ansvar för sin livssituation i form av att själv planera för sitt åldrande, till exempel 
gällande boendefrågan. En viktig del för att äldre ska uppnå god hälsa och livskvalitet är att de ges 
möjlighet att fortsätta vara aktiva utifrån egna individuella önskemål. Förutsättningarna för att nå en 
god livskvalitet förbättras om de äldre ges möjlighet att påverka sin egen vardag. Tillsammans söker vi 
nya former för verksamheten och effektivare lösningar som passar den äldre befolkningen.  
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Ny lagstiftning om klienters/patienters självbestämmanderätt och ny socialvårdslag är på kommande 
inom en snar framtid. Dessa lagar kan komma att påverka denna plans innehåll. 
 
Planen måste läsas med beaktande av att staten planerar omorganisera hela social- och hälsovården. 
 
Äldrerådet har en aktiv roll som förmedlare av de äldres åsikter och önskemål. En central delfaktor 
för kvalitet är den äldre befolkningens möjligheter att påverka och delta i det kommunala och 
nationella beslutsfattandet. Delaktigheten för hela den äldre befolkningens del kan tryggas genom 
äldreråden. På grund av detta bör tillräckliga verksamhetsförutsättningar reserveras för dessa 
(Äldreomsorgslagen § 11). Rådets medlemmar känner till de äldre människornas behov. Äldrerådens 
mest centrala uppgift är att å ena sidan framföra den äldre befolkningens röst (behov, förväntningar, 
erfarenheter) till planeringen, beslutsfattandet och utvärderingen och å andra sidan informera den 
åldrande befolkningen om pågående ärenden. Äldreråden bör vara med och uppgöra, uppfölja och 
utvärdera kommunens plan om att stöda den äldre befolkningen (Äldreomsorgslagen § 5) och delta i 
utvärderingen av kvaliteten och tillräckligheten av servicen (Äldreomsorgslagen § 6). 
 

2. Välbefinnande 
 

2.1 Välbefinnandet och faktorer som inverkar på servicebehovet 
 
I den finskspråkiga versionen av Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och 
om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) har man använt ordet välbefinnande 
(hyvinvointi) som ett centralt begrepp. 
 
Professor Kaisu Pitkälä vid Helsingfors universitet beskriver främjandet av den äldre befolkningens 
välbefinnande och livskvalitet i följande bild (Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen – mistä on 
näyttöä?): 

 
Professor Kaisu Pitkälä HY-avdelningen för allmän medicin (2008). Översättning: Eva Manelius, 2014 
Pitkälä delar in de olika delområdena i styrkor och problem: 
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- Till styrkor räknas hälsa, materiellt välbefinnande och emotionellt välbefinnande. De flesta 
äldre personer upplever sitt hälsotillstånd som gott, trots sjukdomar. De äldre anser även att 
det materiella välbefinnandet är tillfredsställande och jämför med hur de haft det tidigare 
under sin livstid. Det emotionella välbefinnandet förklaras bl.a. med styrkan i att man har 
anpassat sig till sin livssituation. Vidare spelar ifrågavarande persons belåtenhet och 
erfarenheter i förhållande till tidigare erfarenheter i livet en stor roll. 

- Som problem ses kontakter till närstående och det produktiva välbefinnandet. Upplevelse av 
att någon bryr sig om och att känna att man är till nytta är ytterst viktigt, men många saknar 
denna möjlighet. Problem utgör också avsaknad av betydelsefulla roller, uppskattning och 
oberoende vilket i sin tur leder till bristande livskontroll. 

Pitkälä lyfter fram ensamheten som ett centralt problem för den äldre befolkningen. Till åldrandet 
hör förluster så som makens/makans död, reducerade vänskaps- och sociala nätverk samt att 
sjukdom och skörhet försvårar möjligheten till delaktighet. Av 75 år fyllda personer lider 39 % av 
ensamhet. Ensamhet leder till försämrat hälsotillstånd och försämrad funktionsförmåga samt 
försämrat minne. Reducerade människorelationer och känsla av meningslöshet ökar benägenhet för 
depression.  
 
Pitkälä beskriver följderna av ensamhet i följande bild (Yksinäisyyden seuraukset): 
 

 
 

Professor Kaisu Pitkälä HY-avdelningen för allmän medicin (2008) 
Översättning till svenska: Eva Manelius, 2014 

Enlig Världshälsoorganisationen WHO är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande snarare än avsaknad av sjukdomar eller funktionshinder. Det är i det stora hela frågan 
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om att främja ett gott liv, d.v.s. att trygga en god livskvalitet och en fungerande vardag. Detta 
förbättras genom främjande av välbefinnande och hälsa och förbättring av tjänsternas kvalitet. 
 
I Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårds-
tjänster för äldre (980/2012) stipuleras att riskgrupper bör kännas igen och förebyggande åtgärder 
riktas till dessa grupper. Riskfaktorer som indikerar nedsatt funktionsförmåga är bl.a. nedsatta 
sinnesfunktioner, minskad rörlighet, nedsatt muskelkraft, benägenhet att falla/råka ut för olyckor, 
avvikelser i nutritionstillstånd, minnesstörningar och nedsatt sinnesstämning.  
 
Bedömningen av funktionsförmågan stöder bedömningen av vård- och servicebehovet och fungerar 
som arbetsredskap för personalen. I Kimitoöns kommun bedöms funktionsförmågan inom 
äldreomsorgen med hjälp av RaVa-index, Hur man klarar vardagen profil och MMSE (minnestest) och 
vid behov GDS-15 (geriatrisk depressionsskala). I allmänhet försämras människans funktionsförmåga 
och behovet av service ökar avsevärt i åldern 80-85 år, men t.ex. en progressiv minnessjukdom kan 
ge upphov till stort servicebehov också hos en mycket yngre person. Övriga faktorer som kan 
inverka på servicebehovet är den fysiska livsmiljön, t.ex. bristfälliga boendeförhållanden. Det egna 
hemmet har kanske inte nödvändiga bekvämligheter och vilja eller ekonomiska förutsättningar för 
ombyggnad och reparation saknas. Den äldres självbestämmanderätt bör beaktas och respekteras. 
Även den sociala livsmiljön kan innehålla risker för den äldre, exempelvis genom vuxna barn med 
missbrukarproblem som bor med föräldern. 
 
Sjuklighetens bland över 65-åringar i Kimitoöns kommun kan belysas genom att analysera 
Folkpensionsanstaltens statistik gällande specialersättning för läkemedel. I tabellen nedan har över 65-
åringar i Kimitoöns kommun jämförts med motsvarande åldersgrupp i Egentliga Finland.  

         
2011 2012 2013 

Över 65-åringar som är berättigade till FPAs specialersättning för läkemedel  
 

Kimitoön 52 52,3 51,9 

% av befolkningen i motsvarande ålder  
    

Eg Finland  57,2 58,8 58,4 

            Över 65-åringar som är berättigade till FPAs specialersättning för läkemedel för  
 

Kimitoön 4,1 4,3 4,4 

astma, % av befolkningen i motsvarande ålder  
   

Eg Finland  6,7 6,7 6,8 

            Över 65-åringar som är berättigade till FPAs specialersättning för läkemedel för  
 

Kimitoön 8,8 9,3 10 

diabetes, % av befolkningen i motsvarande ålder  
   

Eg Finland  12,5 13,3 14,1 

            Över 65-åringar som är berättigade till FPAs specialersättning för läkemedel  
 

Kimitoön 4,6 4,4 4,3 

för reumatisk ledinflammation, % av befolkningen i motsvarande ålder  
 

Eg Finland  4,2 4,2 4,2 

            Över 65-åringar som är berättigade till FPAs specialersättning för läkemedel  
 

Kimitoön 8,8 9 9 

för hjärt - och kärlsjukdomar, % av befolkningen i motsvarande ålder  
 

Eg Finland  10,6 10 9,5 
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2011 2012 2013 

Över 65-åringar som är berättigade till FPAs specialersättning för läkemedel  
 

Kimitoön 24,8 23,9 23 

för blodtryckssjukdom, % av befolkningen i motsvarande ålder  
  

Eg Finland  27,3 26,4 25,6 

            Över 65-åringar som är berättigade till FPAs specialersättning för läkemedel  
 

Kimitoön 3,5 3,2 3,1 

för Alzheimer, % av befolkningen i motsvarande ålder  
   

Eg Finland  5,4 5,4 5,4 
 

Personer över 65 år är alltså friskare i vår kommun än i medeltal i Egentliga Finland, när det gäller 
astma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, blodtryckssjukdomar och Alzheimer. När det gäller 
reumatisk ledinflammation är våra kommuninvånare som är över 65 år en aning sjukare än över 65-
åringarna i hela Egentliga Finland. Utgångsläget är alltså gott när det gäller att förebygga ovanstående, 
vanliga sjukdomar. 
 

2.2 Utbudet av service och dess tillräcklighet 
 
Den höga andelen anstaltsvård inom äldrevården i Kimitoön har länge varit en utmaning. Målet har 
varit att minska andelen anstaltsvård och på lång sikt flytta tyngdpunkten till vård i hemmet, 
effektiverat serviceboende med dygnetruntövervakning och annat serviceboende. 
 
Nationella rekommendationer vad gäller personer som fyllt 75 år anger mål för år 2017:  

• 13-14 % får regelbunden hemvård  
• 6-7 % vårdas inom stöd för närståendevård  
• 6-7 % omfattas av effektiverat serviceboende 
• 2-3 % vårdas på åldringshem eller på långvård vid hälsocentrals vårdavdelning  

Våren 2014 fanns 49 vårdplatser inom äldreomsorgens anstaltsvård (5 %) och 48 vårdplatser inom 
effektiverat serviceboende (4,9 %).  Fr.o.m. november 2014 har en förskjutning från anstaltvård till 
effektiverat serviceboende skett, omfattande 18 vårdplatser. Det finns också ett uttalat behov av att 
förstärka hemvården och närståendevården. 
 
Utbudet av service inom Kimitoöns kommun 2014: 
 
Vård i hemmet fungerar i tre distrikt; Norra distriktet omfattas av Kimito och norra samt östra 
Västanfjärd, Södra distriktet av Dalsbruk och Dragsfjärd inklusive skärgården samt södra Västanfjärd. 
Det lilla distriktet i Lammala sköts utgående från Silverbacken. 
 
Stödservice i form av matservice, trygghetstelefoner och färdtjänst beviljas enligt ansökan om 
kriterierna uppfylls. 
 
Dag-centerverksamhet för hemmaboende förekommer tre dagar per vecka i Almahemmets och 
Hanna-hemmets lokaliteter. Vid Silverbacken förekommer dag-centerverksamhet en dag per vecka 
för hemmaboende och en dag per vecka för Silverbackens invånare. 
 
Stöd för närståendevård utbetalas till 45 vårdare. Av de vårdbehövande har 20 personer fyllt 75 
år. 
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Lätt serviceboende erbjuds vid Fridhem i Genböle. Fridhem, som har 10 rum för uthyrning, har 
personal alla dagar och kvällar. Tryggheten garanteras med mobilt trygghetsalarm under natten. 
 
Effektiverat serviceboende erbjuds vid Silverbacken (16 vårdplatser), Almahemmet (32 
vårdplatser) och Hanna-hemmet (18 vårdplatser). Vårdpersonal finns på plats dygnet runt. 
 
Åldringshemmet Hanna-hemmet erbjuder institutionsvård för 31 personer. Medicinska grunder 
ska idag ligga till grund för vård på institution även inom äldreomsorgen. 
 
Kimitoöns kommun arbetar aktivt med att stödja den äldre befolkningen i kommunens skärgårdsdel. 
 
Hälsovårdsenheten tillhandahåller primärvårdstjänster i form av öppenvård, 
hälsocentralsjukhusvård och tandvård. Hälsostationer finns i Kimito och Dalsbruk, i Hitis finns en 
hälsovårdarmottagning och hälsovårdartjänster erbjuds också i skolor och läroinrättningar. Vardera 
hälsostationen inrymmer läkar- och sjukskötarmottagning, rådgivning, företagshälsovård och 
hälsocentralsjukhus för sjukhusvård. Hälsostationen i Kimito fungerar som huvudhälsostation. Där 
finns också hälsocentralens röntgen. Hälsocentralens sjukhus i Kimito har 27 platser för akut vård 
och hälsocentralens sjukhus i Dalsbruk har 23 platser för rehabiliterande vård och intervallvård. 
Platserna på avdelningarna är kortvårdsplatser. Till verksamhetens stödtjänster hör laboratorium, 
röntgen, fysioterapi och akutvård. 
 
Ur ett nationellt perspektiv sett, är hälso- och sjukvårdens mål att främja och upprätthålla 
befolkningens hälsa, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt att minska 
hälsoskillnader. Hälso- och sjukvården bestäms och styrs i hög grad av lagstiftningen. 
 
Hälsovårdscentralen ordnar medicinsk rehabilitering (fysioterapi). Syftet med medicinsk rehabilitering 
är att återställa patienters fysiska funktionsförmåga (t.ex. vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen) 
eller att bevara funktionsförmågan. För fysioterapi krävs läkarremiss, och som regel besöker 
patienten mottagningen i Kimito eller Dalsbruk för att få fysioterapi, där rehabiliteringsmöjligheterna 
är större. I specialfall görs hembesök, främst för kartläggning av hjälpmedelsbehov i hemmet, t.ex. 
efter utskrivning från sjukhus. Fysioterapeuten gör även hembesök då det är fråga om att planera 
omändringsarbeten i hemmet för personer med bestående funktionshinder. Fysioterapitjänsterna 
kompletteras av privata serviceproducenter i kommunen. 
 
För många äldre personer är olika hjälpmedel viktiga för att kunna klara av vardagliga göromål i 
hemmet.  I samband med sjukdomar, skador och funktionshinder kan man kostnadsfritt låna 
hjälpmedel för kort- eller långvarigt bruk från hälsostationernas fysioterapienhet. Fysioterapeuterna 
beställer hjälpmedlen från ÅUCS hjälpmedelscentral, beställningen föregås av en noggrann utredning 
om vilket slags hjälpmedel personen behöver, enligt hjälpmedelscentralens direktiv. 
 
Utbudet av psykiatriska sjukvårdstjänster är otillräckliga i vår kommun och borde utökas. Mottagning 
finns i Dalsbruk och Kimito, men tjänsterna motsvarar inte behovet. 
 
I kommunen har en seniorrådgivning startat år 2014. Det är en kostnadsfri rådgivning för äldre 
personer som bor i Kimitoöns kommun. Seniorrådgivningens uppgift är både att ge information, alltså 
direkt rådgivning och också att handleda och ge råd om hur man får kontakt med rätta instanser i 
olika frågor som gäller den äldre befolkningen. Under året har också minnesmottagningen 
koncentrerats till seniorrådgivningen. En sjukskötare har mottagning en dag i veckan med och utan 
tidsbeställning. Aktuella temaföreläsningar har ordnats en eftermiddag i månaden. 
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Förebyggande hembesök för 80-åringar har gjorts i Kimitoön sedan 2009, och tidigare i de tre 
självständiga kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd (sedan 2005). Frågeformuläret är 
mycket omfattande och besöket tar ca 1 ½ timme. Hemvården har använt sig av mobil 
vårddokumentation sedan 2011 och deltagit i projekten Må Bra TV och Kraft i Åren lika länge. Efter 
projekttidens slut (2013) har verksamheten implementerats i hemvårdens vardag. 
 
Lagen om hemkommun (201/1994) och socialvårdslagen (710/1982) har ändrats genom lagar 
(1377/2010 och 1378/2010) som trädde i kraft 1.1.2011. Målet för lagändringarna är att den rätt att 
fritt välja bostadsort som bestäms i grundlagen ska tillgodoses bättre i synnerhet i fråga om äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. Rätten att röra sig fritt inom landet och där välja 
bostadsort är en grundläggande rättighet enligt 9 § i grundlagen. Lagändringarna syftar också till att 
säkerställa den rätt till likvärdigt bemötande som föreskrivs i 6 § i grundlagen samt till att människor 
inte ska särbehandlas på grund av hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som 
gäller deras person. 
 
När det gäller Kimitoöns kommun har dessa fyra första år visat sig innebära en större mängd 
ansökningar om inflyttning än utflyttning. Tio ansökningar om serviceboende eller institutionsvård 
från icke kommuninvånare har mottagits, medan två meddelande om tilläggsuppgifter p.g.a. ansökan 
till annan kommun har inkommit. Dessa ansökningar ska behandlas jämnställt med ansökningar från 
egna kommuninvånare. Det ser alltså ut som om vår kommun behöver lite fler vårdplatser för äldre 
än vad befolkningsunderlag och statistik ger vid handen. 
 
Klient- och patientsäkerheten har utvecklats inom hälsovården och äldreomsorgen enligt 
nationella direktiv och lagar. Med klient- och patientsäkerhet avses principer och verksamhetspraxis 
som används för att säkerställa att de hälsovårdstjänster man erbjuder patienten är säkra. Hit hör 
bl.a. vårdåtgärder, rehabilitering, läkemedelssäkerhet. Även de produkter som används i patient- och 
klientvården ska uppfylla säkerhetsdirektiv. Inom hälsocentralen finns en utnämnd person som har 
ansvar för sjukvårdsprodukternas säkra användning. 
 

2.3 Nuvarande tjänsternas kvalitet 
 
Äldreomsorgens kunder har varje år möjlighet att utvärdera kvaliteten på tjänsterna via patient- och 
klientenkät. Enkäten besvaras av patienten/klienten själv och/eller deras anhöriga. Man kan även 
kryssa för att man fyllt i enkäten tillsammans. Sedan 2013 har äldreomsorgens personal en gång per 
år haft möjlighet att besvara en enkät där de utvärderar tjänsternas kvalitet. 
 
De senaste årens respons visar att patienter/klienter och anhöriga anser att vården och personalens 
bemötande är på hög nivå. I enkäten är högsta vitsordet fem (5) och lägsta ett (1). Inom 
äldreomsorgens alla verksamhetsformer är medeltalet på dessa två frågor mellan 4,12 och 5,0. Den 
dagliga sysselsättningen på avdelningen bör förbättras eftersom medeltalet ligger mellan 2,82 och 
3,40. Inom Vård i hemmet har de äldre under fria kommentarer önskat att personalen skulle ha mera 
tid till förfogande, men ändå är medeltalet 3,77-4,22. De äldre har ansett att de tillfredsställande 
(medeltal 3,82-3,94) kan påverka vårdens innehåll. Matens kvalitet har fått sämst betyg inom Vård i 
hemmet (medeltal 3,72-3,80). 
 
Respons kan även ges vid varje serviceboende och åldringshem i postlåda avsedd för respons/ris och 
ros samt via kommunens webbsida. 
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3. Målsättningar 
 

3.1 Stödjande av den äldre befolkningens välbefinnande 
 
En kommun ska tillhandahålla tjänster som främjar den äldre befolkningens välbefinnande. 
Det ska finnas tillgång till rådgivningstjänster, med mångsidig rådgivning och handledning i såväl hälso- 
och sjukvård som socialvård och annan social trygghet. Kommunen ska särskilt tillhandahålla 
hälsokontroller, mottagningar eller hembesök för dem som hör till riskgrupper, och för tidig 
identifiering och stöd vid problem, men kommunen avgör själv hur dessa genomförs.  
 
Enligt 9 § i äldreomsorgslagen ska kommunen för genomförandet av planen anvisa tillräckliga 
resurser för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen 
hand samt för att för äldre personer ordna socialservice. 
 

3.2 Utvecklande av servicens kvalitet och omfattning 
 
Med hjälp av trappstegsmodellen ser man i vilken ordning äldreomsorgslagen anger att de olika 
serviceformerna ska erbjudas. För varje enskild klient utvärderas lämplig service och vård 
kontinuerligt.  
 

 
 
Den nya äldreomsorgslagen binder kommunerna till principer som ska styra serviceverksamheten. 
Långvarig vård och omsorg ska i första hand ordnas i hemmet (§ 14). I promemorian om 
verkställighet och tolkning av lagen (28.6.2013) sägs att långvarig vård i första hand ordnas exempelvis 
med stöd för närståendevård. Familjevård kan också vara ett bra alternativ. Andra möjligheter är t.ex. 
hemservice med tillhörande stödtjänster, hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och 
hjälpmedelstjänster som stöder förmågan att klara sig på egen hand, samt olika kombinationer av 
dessa tjänster. 
 
För Kimitoöns kommun måste andelen för närståendevård ökas, möjligheterna till familjevård utredas 
och hemvården utvecklas. Samtidigt bör de fastställda kriterierna för när hemvård beviljas följas. Tre 
hemvårdsbesök/dag samt matservice överskrider kostnaderna för heldygnsvård på Hanna-hemmet. 
En utveckling av hemvården leder med andra ord inte till att kostnaderna inom äldreomsorgen 
minskar, men däremot nog till en ökad självbestämmanderätt och ökad valfrihet. För de flesta äldre 
innebär möjligheten att få nödvändig vård och service i eget hem en känsla av välbefinnande och 
bibehållen livskvalitet. Äldreomsorgen planerar införande av nattvård inom Vård i hemmet vid 
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årsskiftet 2015-2016. För dem som behöver dygnetruntvård på någon av äldreomsorgens 
boendeenheter behöver insatser göras för att vardagen ska kännas meningsfull för de äldre.  
 
I tabellen nedan ses Statistikcentralens prognos över invånarantal i relation till nationella mål för år 
2017. Kommunerna uppmanas granska målen i förhållande till kommuninvånarnas behov då de ställer 
upp sina egna mål (Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen, 
SHM 2013:15). 
 

Prognos 2014 Kimitoön 2015 Prognos 2020 Kimitoön 2020

Invånarantal 75+ 972 972 1045 1045

Nationellt mål plan Nationellt mål plan

Rekommendation

91-92% bor hemma 91-92 % 90,50 % 91-92 % 91 %

13-14% får regelbunden hemvård ca 130  136 (14%) ca 140 ca 145 (13,8%)

6-7% närståendevård 58-68 44 (4,5%) 63-73 68 (6,5%)

6-7% effektiverat serviceboende 58-68 66 (6,8%) 63-73 76 (7,3%)

2-3% anstaltsvård 20-29 28 + 3 (2,9-3,2%) 21-31 28 + 3 (2,7-2,9%)

 
Enligt prognosen kommer invånarantalet för 75 år fyllda 2014 att vara 972 personer. I oktober 2014 
vårdades 20 personer som fyllt 75 år med närståendevård (2,1 %). Målet för vårdplatser inom 
effektiverat serviceboende följer rekommendationen liksom antalet vårdplatser inom äldreomsorgens 
anstaltsvård, d.v.s. 28 långvårdsplatser och 3 intervallvårdsplatser. 
 
Enligt Statistikcentralens prognos kommer antalet invånare som fyllt 75 år att öka kraftigt. År 2020 
antas antalet vara 1045 och år 2025 hela 1280. Enligt Kimitoöns plan borde ca 68 personer som fyllt 
75 år vårdas av en närstående person och ungefär lika många vårdas på effektiverat serviceboende. 
Dessa platser behöver alltså ökas från nivån 2015. Detta sker endera via köptjänster eller som i 
tabellen ovan genom att ändra Fridhem från lätt serviceboende till effektiverat serviceboende. Senast 
2025 behövs köptjänster inom effektiverat serviceboende eller tillbyggnad av befintliga 
äldreomsorgsenheter. 
 
Rehabiliteringen i hemmet måste prioriteras högt. Ett rehabiliterande tanke- och arbetssätt samt 
hälsofrämjande verksamhet genomsyrar hela den nya äldreomsorgslagen. 
 
Behovet av fysioterapitjänster inom vård i hemmet behöver prioriteras högt inom hälsovårdens 
fysioterapi, eller alternativt borde en egen fysioterapeut eller ergoterapeut anställas inom 
äldreomsorgen. 
 

3.2.1 Boende och miljö 
 
Ur den äldre befolkningens synvinkel bildas en livsmiljö som stöder välbefinnandet av olika alternativ 
för boendeformer, servicestrukturen samt av faktorer i fråga om fysiska, sociala och kulturella 
miljöer. Med tanke på livskvaliteten för en äldre person är den mest centrala platsen för boende det 
egna hemmet. Det egna hemmet stöder självbestämmanderätten, delaktigheten samt utförande av 
meningsfulla sysslor. 
 
Med tanke på boende och livsmiljö är det synnerligen viktigt att anpassa planen tillsammans med den 
övriga samhällsplaneringen i kommunen. Med tanke på de äldres välbefinnande är viktiga faktorer 
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t.ex. placeringen av bostadsområdena, kollektivtrafikens lösningar och tillgängligheten. Kommunen 
bör bereda sig på de ändringsbehov i fråga om boende som åldrandet medför genom att beakta 
ändringsbehoven vid förändringsarbeten av bostäder, nybyggen och andra ärenden som påverkar 
livsmiljön (SHM 2013:15). 
 
Boendemiljön i sin nuvarande form är för många äldre i Kimitoöns kommun en utmaning. Många av 
de äldre bor i egnahemshus byggda på 1950- och 1960- talen, med små WC:n och bastu- eller 
duschutrymmen i källaren. Egnahemshusen finns i mindre och större bostadsområden, men även 
avsides på landsbygden. 
 
En del av fastigheterna där äldreomsorgen verkar i är i dåligt skick. Konditionsgranskningar har gjorts 
2011-2012 och planer för grundrenovering finns. Hanna-hemmet har försetts med sprinklers under 
2014 och WC-utrymmen har förstorats, men bland annat fönstren i avdelningen byggd 1964 blir i 
detta skede inte utbytta. Almahemmets regnvatten har under 2013 letts bort från huset, men i övrigt 
är fastigheten i behov av en grundlig renovering för att fylla nutida krav och behov. Silverbackens 
fastighet, som är byggd 2006, har ändamålsenliga utrymmen. 
 

4. Åtgärder 
 

4.1 Definition av åtgärderna 
 
I tabellen beskrivs vilket år en specifik åtgärd eller utveckling av servicen bör ske. Vissa av åtgärderna 
finns även beskrivna i omsorgsavdelningens behovsutredning och fastighetsplan, vilken godkändes av 
fullmäktige den 17.11.2014. 
 

Antal klienter Antal klienter Antal klienter

Verksamhet/Åtgärd 2015 2016 2017

Närståendevård 44 54 60

*klienter ålder 75 +

Hanna-hemmet 28 + 3

* tre platser anstaltsvård ändrar till intervallvård

Vård i hemmet 5 8

*nattvård

Servicesedlar 5 10

* för Vård i hemmet

Familjevård för äldre 1 2

Serviceboende Fridhem 10

*från lätt till effektiverat boende

Servicesedlar 2

*för effektiverat serviceboende

Serviceboende, köpta platser 5

Serviceboende Almahemmet 0

*sprinkling och renovering  
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4.2 Bedömning av resursbehovet 
 
Ett tillräckligt antal kunnig personal är en nödvändig förutsättning för att säkerställa en trygg och 
högklassig service för äldre. Dessutom har detta en stor betydelse med tanke på personalens 
arbetshälsa, arbetssäkerhet, rättsskydd och permanens. Forskning har visat att vid sidan av 
personalantalet har i synnerhet kompetens, förmågan att rikta kompetensen rätt och kompetent 
närledarskap ett samband med vårdens kvalitet och effektivitet. Dessa faktorer säkerställer att de 
äldre invånarna får vård i enlighet med sina behov och ökar klient-/patientsäkerheten (SHM 2013:15). 
 
Hemvårdspersonalens arbetstid kan indelas i direkt och indirekt arbetstid. På basis av forskningsdata 
och kommunernas uppföljningar vet man att den direkta tid som sjukskötarna inom hemvården 
tillbringar med klienterna är ca 20-40 procent av den totala arbetstiden och för närvårdarna är 
motsvarande andel cirka 40-70 procent av den totala arbetstiden (SHM 2013:15). I Kimitoöns 
kommun visade Valviras och THL:s uppföljningsenkät hösten 2014 att den direkta arbetstiden under 
uppföljningsveckan för sjukskötarna var ca 50-60 % och för närvårdarna och hemvårdarna 60-70 %. 
 
Rekommendationer för personaldimensionering och struktur på effektiverade serviceboenden, 
åldringshem och långtidsvården på hälsocentralsjukhus enligt SHM:s kvalitetsrekommendation om det 
absoluta minimiantalet anställda är 

• 0,50 vårdarbetare per klient på effektiverade serviceboenden och ålderdomshem och 
• 0,60 - 0,70 vårdarbetare per klient på hälsovårdcentralernas bäddavdelningar för långvarig 

vård. 

På alla äldreomsorgens verksamhetsenheter i Kimitoöns kommun uppfylls kravet om minimiantalet 
anställda vårdarbetare per klient. 
 
Personalens kompetens ska säkerställas genom målinriktad fortbildning med iakttagande av lagstiftning 
om fortbildning inom social-, hälso- och sjukvården. En yrkeskunnig och välmående personal skapar 
en trygg omgivning för de äldre. Både på riksnivå och i kommunerna bör man beakta att många 
anställda så småningom kommer att gå i pension. 
 
Tilläggsresurser kommer att behövas för nattvård inom Vård i hemmet. I ekonomiplanen för 2016 
finns angivet en ökning av 2 närvårdare för detta ändamål. I övrigt beaktas följande faktorer vid 
planering och bedömning av personalantalet 

• klienternas funktionsförmåga och behov av hjälp, 
• servicestrukturen, produktionen av och tillgången till service (bl.a. egen regi, köpta tjänster, 

servicesedlar) och 
• faktorer som gäller personalen och organiseringen av arbetet (bl.a. personalens möjlighet att 

erbjuda klienterna tjänster som är ändamålsenliga med tanke på kvalitet och effekter, hur 
personalen räcker till i exceptionella situationer, tillgänglig teknologi och geroteknologi, 
verksamhetens logistik). 

En ansvarig arbetstagare utses för äldre personer som behöver hjälp i frågor som har samband med 
utförandet och samordningen av tjänster fr.o.m. början av 2015. En ansvarig arbetstagare ska utses 

• för äldre med många sjukdomar och/eller långtidssjuka äldre och närståendevårdsfamiljer som 
behöver många olika yrkesgruppers och/eller tjänsteleverantörers tjänster, 
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• för äldre som ofta besöker jouren på sjukhus i synnerhet om annan service ännu inte har 
ansökts om eller beviljats, 

• för äldre som skrivs ut från sjukhus för att hjälpa till med sådant som rör samordningen av 
tjänster. 

 

5. Ansvarsfördelning 
 
En plan enligt äldreomsorgslagen uppgörs för en fyraårs period och den godkänns av kommunens 
fullmäktige. Planen ska ses över och uppdateras varje fullmäktigeperiod.  
 
Äldreomsorgen förbinder sig att verka för att målsättningarna uppfylls, förutsatt att fullmäktige 
beviljar tillräckliga anslag för att verkställa de planerade åtgärderna. 
 
Äldreomsorgschefen bereder och uppdaterar tillsammans med förmännen inom äldreomsorgen de 
ärenden som tas upp i planen. Syftet med programuppföljningen och – utvärderingen är att stöda att 
planen verkställs. Uppföljningen och utvärderingen riktas till förverkligandet av de uppställda målen 
samt de verkningar de uppnådda målen åstadkommit.  
 
Äldrerådet tar ställning till tillräckligheten och utvecklandet av målen i planen. En central roll för 
äldrerådets medlemmar är att fungera som språkrör för de äldre, att vara lyhörda för de äldres 
önskemål och behov och föra fram dessa till tjänstemän och beslutsfattare. 
 
Planen är offentlig, och den finns i elektronisk form på kommunens webbplats. 
 

6. Samarbete 
 
I Kimitoöns kommun finns flera frivilligorganisationer, den s.k. tredje sektorn, där många äldre 
personer är engagerade. Organisationerna ordnar sociala sammankomster och kulturella evenemang, 
vilket bidrar till ett aktivt och innehållsrikt samhällsliv för de äldre personerna. Dessutom fyller dessa 
organisationer/föreningar en viktig uppgift genom att sprida kunskap och information till den äldre 
befolkningen. 
 
Exempel på föreningar med verksamhet speciellt riktad till äldre är: 

- Folkhälsan och FRK som leder stödgrupper för närståendevårdare. 
- Parkinsonföreningen leder stödgrupp för personer med Parkinsons sjukdom. 
- Åbonejdens Alzheimerförening har fått finansiering för ett treårigt projekt för förebyggande 

arbete inom minnessjukdomar ”Hjärningarprojektet”. 
- FRK-väntjänst. Vänner besöker bl.a. serviceboenden, åldringshem och bäddavdelningar samt 

verkar som följesslagare vid sjukhusbesök. 
- Församlingens personal besöker de äldre såväl i eget hem som i serviceboenden och 

institutioner. 

Kommunens fritidsenhet har en idrottsinstruktör anställd för seniorverksamhet. Motionsgruppen 
Orkidé är en senior- grupp som samlas en gång i veckan för att motionera, gymnastisera och spela. 
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Målsättningen med motionsgrupperna är att främja hälsan hos vuxna och seniorer och förhindra och 
motverka sjukdomar samt upprätthålla och bevara den fysiska rörelseförmågan. Fritidsenheten leder 
även ”Kraft i Åren”-grupper, motion speciellt riktad till 75 år fyllda seniorer. 
 
Kimitoöns kommun valdes bland ett 40-tal sökande som en av 13 kommuner till Äldreinstitutets 
Kraft i Åren program åren 2011-2013. Under hela projektet poängterades och implementerades 
rehabiliterande aktivitet bland hemmaboende i den dagliga hemvårdsverksamheten. Vid slutseminariet 
informerades deltagarna t.ex. om hemrehabiliteringsplanen (kotikuntoutussuunnitelma) som 
utvecklats i en av deltagarkommunerna. Där gör fysioterapeuten för varje klient inom hemvården en 
individuell hemrehabiliteringsplan samt uppföljningsbesök efter 3-6 månader. Betydelsen av en god 
balans och bra muskelkraft, speciellt i benen, är A och O för att kunna leva ett aktivt och självständigt 
liv hemma. Även motionsrådgivning och motionsremiss (liikkumislähete) förekommer i flera av 
kommunerna för att främja ett aktivt pensionärsliv och förebygga att redan uppkomna hälsohinder 
förvärras. Med tanke på åldersstrukturen i vår kommun är det av största vikt att satsa på dessa 
hälsofrämjande åtgärder. Enligt målsättningen för Kraft i Åren programmet ska varje kommun ha en 
lågtröskelmottagning för motionsrådgivning. 
 

 
Kimitoöns seniorer är ivriga simmare 
 
Kommunens kulturenhet har startat ett Kulturapotek med kulturaktiviteter och upplevelser för 
seniorer. Kulturapotekets kulturpiller piggar upp och skapar glädje i vardagen för äldre på 
åldringshem, dagcenter och bäddavdelningar. De passar även andra grupper av seniorer och personer 
med funktionshinder. Kulturapotekets utbud kommer att öka och verksamheten utvecklas. 
 
Samarbete mellan Vård i hemmets personal och kommunens planeringsingenjör har startat gällande 
information om ARA-bidrag och ansökningsförfarande. Vid förebyggande hembesök samt vid 
kartläggningsbesök är personalen extra observant på förändringsbehov i bostaden. Samarbetet 
behöver utvecklas att gälla även andra enheter inom avdelningen för Miljö och teknik. 
 
I framtiden är det önskvärt att ytterligare utveckla samarbetet mellan frivilliga aktörer och olika 
kommunala enheter att stöda äldre personers vardag hemma. Speciellt personer med funktionshinder 
är i behov av hjälp och stöd för att kunna leva ett aktivt liv i samhället utanför hemmet. 
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