Äldreomsorgens fem visdomar
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:s och Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto Valli ry:s rekommendationer för regeringsprogrammet 2019.
1. De äldres välbefinnande ska betraktas som en helhet och lösningar i allt större utsträckning sökas
bland förebyggande åtgärder.
•

Riktad rådgivning och klienthandledning har en avgörande roll i upprätthållandet av de äldres
välbefinnande. För detta syfte ska en ansvarig person garanteras för varje äldre person.

•

Ensamhet är ett stort problem inom gerontologin. Enligt undersökningar har
frivilligorganisationerna effektiva och kostnadseffektiva lösningar för att bekämpa det.

2. Organisationernas specialkompetens och värdefulla arbete ska erkännas och tryggas i
produktionen av tjänster.
•

Hundratals organisationer och sociala företag skapar pålitlig omsorg runt om i Finland utifrån
hundraårig erfarenhet. Intäkterna används för att utveckla tjänsterna, och värdet av detta
arbete bör beaktas.

•

Det finns lyckade exempel på upphandlingar där livskraften hos aktörer med samhällsansvar
bevaras.

3. Bedömningen av servicebehovet definierar vilken service som är rätt vid vilken tidpunkt.
•

Användningen av verktyg för bedömningen ska inledas systematiskt och därtill ska även de
äldre höras.

•

Alla äldre personer har rätt till ett tryggt hem, där de får hjälp och stöd vid behov ‒ känslan
av ett bra hem måste finnas även på serviceboenden, och förutom hemservice och
effektiverade serviceboenden är det värt att utnyttja olika typer av mellanformer.

4. En välmående personal och kompetenta ledare är nyckelfaktorer i en god och trygg omsorg.
•

Det går inte att lösa problemen inom vårdsektorn enbart med personaldimensionering,
eftersom behovet av personal beror på klienternas situation. Ibland är behovet av
rehabilitering störst och ibland till exempel behovet av terminalvård.

•

Förutom tillräckliga resurser behövs även respekt för de äldre bland allt från vårdare till de
högsta cheferna.

5. Upphandlingskompetensen hos de aktörer som ordnar kommunala och övriga tjänster måste
stärkas, och tillräcklig finansiering för att hålla en baskvalitet på social- och hälsovårdstjänster för
äldre tryggas.
•

Tjänsteleverantören ska ta initiativ i fastställandet av tjänsternas innehåll och kvalitet samt
urvalskriterierna för serviceproducenterna.

•

Den fattige har inte råd att köpa billigt ‒ underprissatt serviceboende är en dyr lösning,
eftersom det kan leda till ökade ambulans-, jour- och bäddavdelningskostnader.

