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Projektet hör till det nationella 
spetsprojektet I&O (SHM)

Syftet var att utveckla en 
landskapsomfattande 
verksamhetsmodell för 
servicehandledningen i Österbotten 
som en del av servicehelheten för 
seniorer
• Utvecklingen genomfördes som expertarbete

Projektresursen var I&O-
förändringsagentens arbetsinsats
• arbetsgivare Vasa stad

Projekttid: 1.11.2016 – 31.12. 2018

Finansiering totalt 263 000 euro

ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK –
basuppgifter
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ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK –
SYFTE OCH MÅL

Utgångspunkter och syfte
• Syftet var att granska servicehelheten för seniorer, dess innehåll och 

kvalitet i landskapet speciellt ur servicehelhetens perspektiv. 
Målsättningen var också att öppna en diskussion för ett strukturellt 
utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för beredningen av 
strategiska riktlinjer för landskapet

• Arbetet för en utveckling av servicehelheten sågs som ett sätt att 
främja tillgången till tjänster för seniorer samt stödja seniorernas 
egenvård och hemmaboende på enhetliga grunder i hela landskapet

Mål
• Skapa en verksamhetsmodell – ett landskapsomfattande 

servicehandledningscenter – vars uppgift är att informera om tjänster, 
ge råd i anslutning till seniorers egenvård och erbjuda behovsbaserad 
handledning om tjänster med utnyttjande av klientsegment

• Verksamheten främjar klientorientering, hemmaboende och rehabilitering

• Uppföljningen och utvärderingen av resultat är systematisk

• Verksamheten baserar sig på sote-integrationen och på kriterier som beskriver 
servicestrukturen
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ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK -
långsiktiga klientorienterade målsättningar

Tjänster för seniorer är tillgängliga på enhetliga grunder 
inom landskapet och det finns flera olika 
kontaktmöjligheter till service

Genom handledning öka seniorernas kännedom om 
tjänster samt främja egenvården och  hemmaboendet

Klienten har en klientplan, ifall informationssystemen och 
lagstiftningen gör det möjligt

Genom att använda nyckeltal på landskapsnivå erhålls 
uppgifter om kvaliteten på servicen för seniorer och om 
styrningen till service. Med hjälp av denna information 
kan man följa upp, utvärdera och utveckla tjänsterna

=> serviceanvändarna kan informera om kvalitetsnivån på 
tjänsterna
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR EXPERTARBETET INOM PROJEKTET 
ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK

En verksamhetsmodell för Österbottens 
servicehandledning jämte processer har skapats 2018

Ett förslag till landskapsspecifika kriterier för 
servicestrukturen för seniorer har framlagts

Ett förslag angående servicehandledningens klientsegment 
har framlagts

RAI-baserade nyckeltal har skapats för användningen av 
informationsledning

Diskussioner har förts och nätverk bildats för främjandet av 
landskapsspecifika verksamhetsmodeller  

Information, rådgivning, 

handledning

Utvärdering av servicebehov,

servicehandledning, 

serviceplan

Genomförande av servicen

Servicens ändamålsenlighet

Servicens kvalitet
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ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK –
projektdeltagare

Arbetet med utvecklingen av servicehandledningen genomfördes som 
ett av I&O-förändringsagenten koordinerat expertarbete i landskapet

• Sote-arbetsgruppen Seniorer fungerade som förändringsagentens stödgrupp

• Arbetsgruppen Seniorer valde underarbetsgrupper (2 grupper) för 
genomförandet av expertarbetet. Underarbetsgruppernas deltagare kom från 
olika delar av landskapet

Servicehandledarnas, förmännens, sote-utvecklarnas delaktighet

• Protoversioner av en verksamhetsmodell för servicehandledningen 
testades/utvecklades genom seminarier och workshoppar

Förändringsagenten hade dialog med äldreråd, 
persionärsorganisationer och läroinrättningar under projekttiden

En planerare/sote-koordinator har arbetat tillsammans med 
förändringsagenten under projekttiden
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ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK-
PROJEKTETS KOPPLING TILL MAKU-SOTE

I&O-projektet är en integrerad del av utvecklingsarbetet 
av sote-strukturreformen i Österbotten
• Arbetsgruppen Sote Seniorers rapport (2017) har legat till grund 

för projektets utvecklingsarbete

• Inom utvecklingsarbetet har dialog förts med arbetsgruppen 
Sote-Vate och förändringsledarna

I&O-förändringsagenten har fungerat som expertmedlem 
i landskapets temporära beredningsorgan och i Sote-
Vate-arbetsgrupperna

Verksamhetsmodellen för Servicehelheten för seniorer 
har integrerats i landskapets plan för ordnande av social-
och hälsovård



26.11.20188 Pia Vähäkangas, TtT

ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK-PROJEKTETS 
ARBETSMETODER OCH SÄTT FÖR DELAKTIGHET

Utgångspunkter för utvecklingsarbetet
• Lärdom av god praxis

• Utnyttjande av informationsresurser (t.ex. RAI, Sotkanet.fi) i 
utvecklingen av verksamhetsmodeller och praxis

• Utnyttjande av landskapets expertis (t.ex. servicehandledarnas 
kunnande, RAI-experterna) i utvecklingsarbetet av 
verksamhetsmodeller

• Landskapsomfattande enkäter och utredningar

Arbetsmetoder
• Arbete i arbetsgrupper 

• Workshoppar 

• Orientering och jämförelseutveckling

• Seminarier för servicehandledarna, förmännen, Sote-
arbetsgruppernas ordförande (deltagande av experter)

• Simulering av verksamhetsmodeller – bilder, diagram, nyckeltal
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Det viktigaste resultatet är simuleringen av en verksamhetsmodell 
för servicehandledningen – på kommande SHMs publikation, som 
kan utnyttjas av alla landskap

• Vähäkangas, Orava, Hammar och Kivimäki (2018). En 
verksamhetsmodell för Österbottens servicehandledning i skick samt 
nyckeltal, utvecklingsprocess och rekommendationer för implementering

• Österbottens servicehandledning i skick har varit ett bra varumärke, men 
resurserna för utvecklingsarbetet har varit knappa

En på RAI-nyckeltalen baserad gemensam servicehandledningens
nyckeltalskarta för informationsledning;

• PowerPoint-helhet

Verksamhetsmodell för servicehelheten för seniorer i Österbotten

• Innehåller förslag till målsättningar för servicestrukturen, kriterier samt 
stegmärken för utvecklingen för åren 2019 och 2020

• Underlag för strategiska diskussioner och riktlinjer om servicehelheten 

för seniorer i landskapet     

ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK –
CENTRALA RESULTAT
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ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK –
CENTRALA RESULTAT

Seniorer i Österbotten : 

- är friskare

- har en högre 

genomsnittsålder

- har fler tillgängliga tjänster

- serviceanvändarna  är 

oftare 85+ och 90+

En verksamhetsmodell för 

servicehandledning har 

utarbetats

- Servicehandledningens 

processer

- Klientsegment

- Servicehandledningens

interna produkter

- Servicehandledarnas 

kunnande

- Nyckeltal för 

informationsledningen

Regelbunden hemvård

- Kartläggning av hemvårdens 

klientstruktur

- Kvalitetsutmaningar (RAI) och 

utvecklingsobjekt

KRITERIER FÖR SERVICESTRUKTUREN OCH 

NYCKELTAL FÖR 

INFORMATIONSLEDNINGEN

Intensifierat serviceboende

- Kartläggning av klientstruktur

- Kvalitetsutmaningar (RAI) , 

utvecklingsobjekt 

Stöd till 

närståendevården och

närståendevård

- Samarbete med 

projektet

Henkilökohtainen 

Budjetointi-försök

(2018)

Kännedom om 

tjänster,

enkelt att ta 

kontakt

Helhetsplan för 

servicen, mål, 

uppföljning och 

utvärdering, 

ansvarsperson 

Servicens 

effekter och 

kvalitetResultat av klientnivån 

på lång sikt

Resultat av expertarbetet år 2018
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ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK –
resultatens betydelse och lärdomar

Utvecklingen av verksamhetsmodeller för servicehandledningen är 
intensiv. Mycket vet man inte om modellernas effekter och om 
resursbehoven för modellerna och kostnaderna

Utvecklingsarbetet av projektet Österbottens servicehandledning i 
skick är inriktat på en strukturell utveckling av verksamhetsmodellen 
för servicehandledningen, men också på utvecklingen av nyckeltal 
som berättar om dess kostnadseffekter – mer av denna information 
behövs i framtiden

Genomförandet av servicehandledningen förutsätter verktyg, 
nyckeltal och kunnande. En målmedveten satsning på utvecklingen 
av dessa faktorer är viktig både i Österbotten och i hela Finland

Servicehandledning är inte en ”professionsbunden” funktion, utan 
genomförs inom hela social- och hälsovården, därmed främjande en 
målinriktad utveckling av servicehelheten för seniorer
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FORTSATTA UTMANINGAR

Inledande av en diskussion på landskapsnivå om servicehelheten 
för seniorer och därtill kopplade strategiska riktlinjer

Planering och genomförande av implementeringen av 
verksamhetsmodeller, nyckeltal och kriterier som tagits fram inom 
ramen för projektet samt fortsatt utveckling

Fastställande av kvalitetsnivå för servicen för seniorer (tjänster som 
stöder hemmaboende, dygnet runt-tjänster) samt planering av ett 
ändamålsenligt genomförande av servicestrukturförändringen

Kontaktytor mellan servicehandledningen, Hyte och förebyggande 
tjänster samt rehabiliteringstjänster

I&O-projektet har tagit fram verktyg för hantering av nämnda 
utmaningar


