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Social- och hälsovårdsministeriet    20.6.2012 

PB 33 

00023 Statsrådet 

 

Ärende:  Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lag om stöd för den 

åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster 

för äldre personer. 

 

Finlands svenska socialförbund rf. framför som sitt utlåtande följande: 

Lagen som en speciallag bör vara kongruent med den kommande socialvårdslagen. Som 

arbetsgruppen själv påpekat borde ordningsföljden vid uppgörandet av dessa lagar ha varit 

tvärtom. Det är viktigt att denna lag och kommande nya lagar inte ger orsak till olika 

tolkningar av hur service för äldre ska ordnas.  

Det är positivt att även andra personer än de som är berättigade till ålderspension omfattas av 

lagen. Definitionen av personer som på grund av olika orsaker är åldrande före uppnådd 

ålderspension i 2 § bör dock vara mycket tydlig så att det inte ger rum för tolkningar. Det bör 

vidare finnas tydliga riktlinjer för hur man bedömer vilka som omfattas av lagen och vem som 

gör dessa bedömningar.  

Angående kommunens skyldigheter i 2 kap. vill vi påpeka att ansvaret för att uppehålla en 

äldre persons välfärd bör falla på alla sektorer inom en kommun och inte enbart på social- och 

hälsovården. I 6 § nämns att servicen skall ordnas på ett sådant sätt att den är tillgänglig på 

lika villkor för den åldrande befolkningen. Med lika villkor bör även avses rätten till service 

på den äldres modersmål. Detta är viktigt eftersom många svenskspråkiga äldre inte behärskar 

det finska språket och speciellt för äldre med minnessjukdomar är tillgång till vård på sitt eget 

modersmål mycket viktigt. Rådgivningsverksamhet för äldre ser vi som positivt och det bör 

vara obligatoriskt att införa i kommunens verksamhet.  

I 15 § bör tilläggas att den ansvariga arbetstagaren ska ha regelbunden kontakt också med de 

anhöriga och inte enbart med olika andra aktörer.  

Enligt 16 § har kommunen skyldighet att ordna service om klienten ansöker om detta. Vi 

önskar att även närståendevårdare tas i beaktande i lagen. I sådana fall där en äldre person tas 

om hand av en närstående bör det finnas möjlighet för den närstående att få hjälp och stöd för 

att orka och klara av att sköta sin partner eller släkting.  
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I 18 § och 19 § garanteras de äldre högklassig service. En definition av högklassig service bör 

preciseras i lagen. Det bör framkomma tydligare vem som bedömer kvaliteten på servicen och 

behovet av personal.  

Angående kvalitetsledning inom socialvården vill vi uppmärksamma lagstiftarna på att detta 

snarast möjligt bör tas upp på riksnivå och införas i lag eller förordning i likhet med 

hälsovårdens kvalitetsledning.  

Anmälningsskyldigheten i 25 § bör tydliggöras på ett sådant sätt att den inte lämnar 

möjligheter till tolkning, till exempel gällande tystnadsplikten. I 25 § uppräknas vilka 

myndigheter som har skyldighet att göra en anmälan. Istället för att endast räkna upp vissa 

myndigheter bör alla kommunala och regionala myndigheter inkluderas i 

anmälningsskyldigheten. 

Offentliggörande av väntetider i 26 § är bra, men tillvägagångssättet bör vara lika för alla 

kommuner och göras på ett sådant sätt att de äldre själva har tillgång till uppgifterna. 

Väntetiderna kunde t.ex. regelbundet tillställas äldrerådet i kommunen.  

Insamling och utnyttjande av feedback från brukarna är nödvändigt vid utvärdering av 

servicen, men utvärderingen bör baseras på likartade tillvägagångssätt i kommunerna, till 

exempel genom regelbundna enkäter. Annars finns det en risk för att detta blir ett dött 

önskemål, som man säger uppfylls genom kontinuerlig diskussion med de äldre.  

Det kommunala samarbetet mellan social- och hälsovården bör fungera inom alla 

servicegrenar, inte enbart gällande de nämnda rådgivningstjänsterna. Satsningar på 

kvalificerat ledarskap och ett multiprofessionellt kunnande är ett måste. I vården av äldre med 

minnessjukdomar är det speciellt viktigt att personalen har den specialkunskap som krävs för 

att kunna erbjuda dem bästa möjliga vård.  

Avslutningsvis vill vi poängtera att en ökad självbestämmanderätt och delaktighet för äldre i 

beslut som berör dem själva bör vara utgångsläget i utvecklingen av social- och 

hälsovårdstjänster för äldre.  
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