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LAGFÖRSLAG OM REFORM AV KOMMUNSTRUKTUREN PÅ ÅLAND, ÅLANDS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD UTLÅTANDE

§ 48 Beredare: jeanette.pajunenahs.ax, telefon 018 53 8415
Föredragande: hälso- och sjukvrdsdirektör Jeanette Pajunen

Landskapsregeringen ger ÅHS tillfälle att ge synpunkter gällande
lagförslaget om reform av kommunstrukturen p Åland. Synpunkterna skall
vara landskapsregeringen tillhanda senast den 11.5.2018.

1 regeringsprogrammet för nuvarande landskapsregering konstateras att
kommunstrukturen p Åland behöver förändras för att uppnå ett strukturellt
och regionalt hållbart Åland. Målet är ett konkurrenskraftigt Åland med
starkare kommuner som kan ge alla medborgare likvärdig service.

Landskapsiagen gällande hälso- och sjukvård §1 stipulerar
tillämpningsomrdet och syftet. 1 punkt sex (6) fastls att en uppgift är att
utveckla samarbetet med den kommunala socialvården.
Samarbetet med kommunerna förväntas öka eftersom prognoserna för den
demografiska försörjningskvoten visar att Finland och Åland kommer att ha
den äldsta ldersstrukturen i Norden. År 2030 beräknas 17% av
befolkningen höra till ldersgruppen 65-79 r och 8,5% beräknas vara 80 r
eller äldre.

ÅHs samarbetar idag med 16 kommuner gällande patienters sociaTvrd. Vid
överenskommelser t.ex. vid utskrivningsrutiner kan patienter riskera att
behandlas olika eftersom kommunernas system och resursering ser s olika
ut.

Konkreta exempel:
• ÅHS bedriver hemsjukvrd i samarbete med kommunernas

hemtjänst inom ramen för Sammanhållen hemvrd. Avtalen om vad
sammanhållen hemvrd ska innehålla ser olika ut i olika kommuner
och diskussionerna förs separat. Det är svart att hitta ett enhetligt
sätt att bedriva vård i hemmet.

• Idag finns skillnader mellan kommunerna gällande vilka
intyg/medicinska utredningar socialarbetaren kräver av patienten
innan beslut om socialservice kan tas. Specifikt handlar det om
ansökan om stöd för närstendevrd och färdtjänst. För ÅHS del blir
det utmanande d olika kommuner har olika krav, detta kan fördröja
processen kring patientens fortsatta vård.

• En större kommun kunde ha större möjlighet att erbjuda
korttidsvrd efter sjukhusvistelse. Idag skall korttids- och
periodvrdsplatserna avlasta närstendevrdare, förlänga
möjligheten att bo hemma för dem där förmgan sviktar och
tillgodose behovet av korttidsvrd efter sjukhusvistelse. 1 praktiken
“krockar” ofta dessa behov vilket leder till att tillgången p den
korttidsvrd som skulle behövas efter sjukhusvistelse inte är
tillräcklig.
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STYRELSEN konstaterar, utgende ifrån ovanstående exempel, att
nuvarande lagstiftade samarbete med 16 olika kommuner är resurskrävande
och riskerar invnarens rätt till likabehandling gällande hälso- och sjukvård
samt socialvrdstjänster.

Styrelsen konstaterar att ÅHS möjligheter till dialog och samverkansmöten
underlättas om antalet samarbetsparter skulle vara färre.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Delgivning: Ålands landskapsregering
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