Välfärd och kvalitet – projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen
Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för förverkligandet av den nya
äldreomsorgslagen - Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre – som trädde i kraft 1.7.2013. Projektområdet omfattar Tammerfors,
Uleåborg, Kajanaland, Södra Österbotten och Österbotten. Projektet pågår till 31.10.2014.

Projektets målsättningar
Kommunerna och samkommunerna som deltar i projektet främjar förverkligandet av
äldreomsorgslagen genom gemensamt utvecklingsarbete.
-

I projektet sprider man de verksamhetsmodeller som utvecklades i
äldreomsorgslagens pilotprojekt gällande äldrerådets verksamhet, kundens
delaktighet, utredning av servicebehovet samt den ansvariga arbetstagarens
roll (www.innokyla.fi > sök: vanhuspalvelulain pilotointi)

-

I projektet stöder man den äldre befolkningens välfärd och hemmaboende
genom att utveckla kundcentrerad rådgivning och handledning samt genom
att göra utvärderingen av kundens servicebehov mångsidigare

-

I projektet utvecklar man praxis för lokal planering av servicebehov samt för
uppföljning av tjänsternas tillräcklighet och kvalitet

-

I projektet stöder man den äldre befolkningens delaktighet genom att utveckla
äldrerådens verksamhet och genom att ta dem med i kommunens planering av
servicen och utvärdering av dess kvalitet

I Österbottens verksamhetsområde deltar Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad (Jakobstad,
Larsmo, Pedersöre, Nykarleby), Vörå, Korsholm, Kust-Österbottens samkommun för social- och
primärhälsovård (Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kaskö) och Laihela.

Målsättningarna på Österbottens verksamhetsområde är gemensamma för alla deltagarkommuner, och
de innefattar följande:
Utredning av servicebehovet och servicehandledningen utvecklas genom att
göra bedömningen av den äldres funktionsförmågor mera mångsidig och
resursförstärkande, att använda tillförlitliga instrument i bedömningen och att ha
ett förebyggande arbetssätt i servicehandledningen.
Tjänster som främjar välbefinnandet utvecklas genom att utarbeta verktyg för
att underlätta serviceidentifiering och – styrning vid första kontakten med
kunden. Målet är att utveckla den förebyggande servicestyrningen och tidiga
identifieringen av klienter med ett behov av en mera omfattande
servicebedömning.

Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet utvecklas genom att man
utarbetar ett responsmaterial riktat till äldre som anlitar tjänsterna, till deras
anhöriga och till personalen som förverkligar dem. Responsmaterialet testas i
olika verksamheter i kommunerna och utvärderas.
Fr.o.m. den 1.1.2014 är kommunen enligt den nya lagen skyldig att årligen
utvärdera om den socialservice äldre personer behöver är tillräcklig och hurudan
kvalitet den håller.

Utöver ovan nämnda målsättningar arbetar man även med att utveckla äldrerådens verksamhet
samt att öka kännedomen om den nya lagen på projektområdet.
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