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BESKRIVNINGSBLAD 

Publikationens namn 
Socialvårdens dygnetruntservice för äldre. Resultaten av en enkät riktad till verk-
samhetsenheterna samt tillsynen i fortsättningen 

Publikationens författare och utgivare 
En arbetsgrupp tillsatt av Valvira och regionförvaltningsverken 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 

Utgivningsdag 
21.10.2010 

Dnr 
1882/05.01.05.07/2010 

Sammandrag 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och sex regionförvalt-
ningsverk genomförde i mars 2010 den första landsomfattande enkäten bland de 
enheter inom socialvården som tillhandahåller dygnetruntservice för äldre. Enkäten 
koncentrerades till sju områden som är av kritisk betydelse för vårdkvaliteten: per-
sonalens dimensionering, utbildningsnivån, de äldres medicinering, näringen, till-
fredsställande sysselsättning samt enhetens lokaler och dokumentkontroll (anteck-
ningar, dataskydd). 
Enkäten fylldes i av 1 237 enheter (82 %), där cirka 39 000 äldre vårdas. Av dessa 
enheter var 623 offentliga och 614 privata (50 %). Åldringshemmen var 188, av 
vilka 89 % var offentliga. Den rekommenderade minimipersonalmängden under-
skreds på 145 enheter (12 % av alla), bland de offentliga på 17 % och bland de 
privata på 8 %. En mycket god nivå uppnåddes av 40 enheter, av vilka 5 var offent-
liga. Vid var tredje offentlig och var femte privat enhet hade inte alla i vårdpersona-
len behörighet för sin uppgift. 
Måltidssituationen kartlades genom att fråga om tiden mellan de äldres sista måltid 
på kvällen och första måltid på morgonen. Vid 76 % av de offentliga och 42 % av 
de privata enheterna var nattintervallet 11 timmar eller längre. Vård- och service-
planen fattades för 12 % av klienterna inom den offentliga sektorn och för 3 % inom 
den privata och planen för läkemedelsbehandling fattades på 9 % och 1 % av en-
heterna. Klienternas individuella medicinering kontrollerades två gånger i året på 
47 % av de offentliga och 64 % av de privata enheterna. 
Enligt kvalitetsrekommendationerna för äldreservicen får en enhet för långtidsvård 
ha högst 10 % andra rum än enkelrum. Denna procent överskreds vid 48 % av de 
offentliga och 32 % av de privata enheterna. Regelbundna anteckningar i klient-
journalerna gjordes på 82 % av enheterna och i patientjournalerna på 81 %. 
Valvira koncentrerar den fortsatta tillsynen till de enheter där personaldimensione-
ringen underskred minimigränsen och där behörighetskraven inte uppfylldes, till 
dem som uppvisade brister i vård- och serviceplaneringen och kontrollen av medi-
cineringarna samt till dem där flera av indikatorerna på god vård underskreds sam-
tidigt. Dessutom tas de enheter under bevakning som inte hade svarat på frågan 
om personaldimensioneringen. Valvira kommer även att kräva svar på enkätens 
frågor av de enheter som inte svarade på den i mars 2010 eller som inte nåddes 
via e-post. Valvira och regionförvaltningsverken behandlar dessa redogörelser 
under november 2010 och bedömer behovet av fortsatta utredningar. På hösten 
2010 skickar Valvira en omarbetad enkät till alla hälsocentralers bäddavdelningar. 
Enkäten genomförs på nytt i sin helhet nästa gång hösten 2011. 

Nyckelord (ämnesord): 
Äldre, dygnetruntvård, socialvård, tillsynsmyndighet 
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1 Inledning 

I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008-2011 
(KASTE) har dygnetruntvården och -omsorgen angetts som ett särskilt mål för 
tillsyn. Enligt KASTE-programmet fokuseras tillsynen över dygnetruntvård och -
omsorg på långvarig institutionsvård och effektiverat serviceboende för olika boen-
de- och patientgrupper. Valvira och länsstyrelserna kan närmare definiera vilka 
institutioner - barnskydd, vård för utvecklingsstörda, äldrevård, privata/offentliga - 
de under olika år lägger tyngdpunkten på. Utgångspunkten för tillsynen är att de 
boendes och patienternas grundrättigheter ska tryggas på ett jämlikt sätt. Enligt 
utvecklingsprogrammet är det med tanke på tillsynen avgörande hur man bedömer 
de boendes och patienternas funktionsförmåga samt behov av rehabilitering och 
hjälp. Detta utgör grunden för personaldimensioneringen och behovet av lokaler. 
På basis av Kaste-programmet uppgjorde Rättsskyddscentralen för hälsovården, 
TEO (numera Valvira) år 2008 en tillsynsplan för dygnetruntvård och -omsorg för 
äldre inom hälsovården. Länsstyrelserna (fr.o.m. 1.1.2010 regionförvaltningsver-
ken) uppgjorde för sin del i början av 2009 en tillsynsplan för socialvården ”Princi-
per för och implementering av tillsyn över socialvården, Omsorg och service för 
äldre dygnet runt”. Målet för tillsynsplanerna är att försäkra att de boende och pati-
enterna får service, omsorg och vård av god kvalitet och så jämlikt som möjligt i 
hela landet. Ett mål är också att flytta tillsynens tyngdpunkt mot förebyggande till-
syn. 
Från början av år 2010 inkluderades även handledning och tillsyn över socialvår-
den i Valviras uppgifter. Som ett samarbete mellan Valvira och regionförvaltnings-
myndigheterna (regionförvaltningsverken, RFV) startades ett program år 2010 för 
genomförande av en tillsynsplan över dygnetruntservice för äldre. För att effektive-
ra tillsynen och förbättra dess verkan satte man upp målen att 1) skapa ett klart 
system för tillsyn över alla enheter som tillhandahåller dygnetruntservice för äldre, 
med vilket man regelbundet kan följa med hur minimimålen för servicekvaliteten 
uppnås. Då får man en grov landsomfattande helhetsbild av servicekvaliteten. Sy-
stemet verkar också förebyggande, eftersom det visar bl.a. åt serviceproducenter-
na och de kommunala beslutsfattarna vilka faktorer man enligt tillsynsmyndigheter-
na särskilt ska uppmärksamma. Andra mål är att 2) kartlägga riskobjekt inom dyg-
netruntservice, som bör övervakas särskilt effektivt, till exempel genom kontrollbe-
sök eller annan myndighetsbedömning samt 3) att uppmuntra serviceproducenter-
na och kommunerna att utveckla den egna tillsynen. 
Enkäten som här redogörs för genomfördes för att nå dessa mål. Eftersom den 
behövliga landsomfattande informationen om serviceproducenternas verksamhet 
och dess kvalitet aldrig samlats in tidigare, var Valvira tvungen att skaffa den själv. 
I fortsättningen är det meningen att informationen som behövs för tillsynen ska fås 
av andra myndigheter, i första hand av Institutet för hälsa och välfärd (THL). 
Enkäten nådde i det här skedet 1237 enheter som erbjuder dygnetruntservice för 
äldre. Enheterna inom den privata sektorn placerar sig bättre än de offentliga när 
det gäller alla de nu betraktade indikatorerna för god vård. Det här visar att man i 
fortsättningen bör fästa särskild uppmärksamhet vid att tillsynen utövas med lika 
kriterier och principer inom både den offentliga och den privata sektorn och att 
tillsynen inom den närmaste framtiden bör riktas särskilt på den offentliga sektorn. 
De äldres måltider bör få mer uppmärksamhet än tidigare. En tillräcklig per-
sonalmängd garanterar inte ett gott nutritionstillstånd, om inte arbetsturerna orga-
niseras med tanke på klienternas bästa och om inte näringsmässiga aspekter be-
aktas vid planeringen av servicen. 



Socialvårdens dygnetruntservice för äldre 

 6 

En tillräcklig och tillbörligt utbildad personal gör det möjligt med god vård, men 
dessutom är det viktigt att se till att praxis och arbetssätt är av hög kvalitet och 
motsvarar klienternas behov och att de också uppföljs och utvecklas. 
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2 Enkäten som genomfördes i mars 
2010 på enheter som tillhandahåller 

dygnetruntservice för äldre 

Enkäten var en Webropol-enkät. Valvira tog reda på e-postadresserna till alla en-
heter som tillhandahåller dygnetruntservice och skickade enkäten (bilaga 1) via e-
post. Enkäten mäter de viktigaste kriterierna för god vård. 
Som grund för Valviras adressregister användes THL:s information om verksam-
hetsställen (omfattar både privata och offentliga enheter) samt information från 
Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över privata produ-
center av social- och hälsovårdsservice. Bland dessa plockade man ut de enheter 
som tillhandahåller dygnetruntservice för äldre i Finland. De offentliga enheternas 
uppgifter kontrollerades dessutom på regionförvaltningsverken. Ingetdera registret 
är emellertid riktigt heltäckande och uppgifterna i dem var inte helt överensstäm-
mande. En enhet kunde till exempel ha både ett ”officiellt” namn som används i 
dokument och ett ”vardagsnamn” som används i enhetens dagliga verksamhet. 
Dessutom fanns inte allas e-postadresser i registren, utan de måste sökas en och 
en ur andra källor. En stor del av enheterna hade ingen allmän e-postadress, utan 
som kontaktuppgift angavs till exempel en persons adress, som naturligtvis inte 
fungerade om den personen inte längre arbetade på enheten. 
Enheterna tillfrågades om bakgrundsinformation, såsom enhetens huvudman, 
läge, ansvarspersoner och de boendes vårdbehov (bl.a. hur många som behöver 
hjälp med ätandet, som är sängliggande eller som lider av minst medelsvåra min-
nesstörningar). 
För bedömning av verksamhetens innehåll och kvalitet fastslogs sju områden av 
kritisk betydelse, som beskrevs genom följande indikatorer för god vård: 
 
personaldimensionering (nivåer enligt kvalitetsrekommendationen): 
 mycket god = fler än 0,8 vårdare / klient 
 god = 0,7-0,8 vårdare / klient 
 nöjaktig = 0,5-0,6 vårdare / klient 
 dålig = färre än 0,5 vårdare / klient 
 
personalens utbildningsnivå (behörighetskrav; motsvarar vårdbehovet) 
 god = personalen uppfyller behörighetskraven /  
 har den utbildning som krävs för yrkesverksamheten 
 dålig = hela personalen uppfyller inte behörighetskraven /  

har inte den utbildning som krävs för yrkesverksamheten 
 
näring 
 nattintervall mellan måltiderna 
 tillfredsställande = högst 11 timmar 
 dålig = 11 timmar eller längre 
 
tillfredsställande verksamhet, målinriktad rehabilitering 
 klienternas/patienternas individuella uppdaterade vård- och service-
planer: 
 mycket god = gjorts upp för alla, kontinuerlig uppdatering 
 god = gjorts upp för alla och uppdaterats för en del 
 nöjaktig = gjorts upp för alla, ingen uppdatering 
 dålig = har inte gjorts upp för alla 
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medicinering 
 rekommendationsenlig plan för läkemedelsbehandling 
 god = finns 
 dålig = finns inte 
 
 kontroll av den individuella medicineringen med jämna mellanrum 
 god = kontroll minst halvårsvis 
 nöjaktig = årligen 
 dålig = mer sällan 
 
lokaler 
 boende i andra än enkelrum 
 god = ingen 
 nöjaktig = högst 10 % av de boende 
 dålig = mer än 10 % av de boende 
 
 enkelrummens storlek 
 mycket god = över 20 m² med eget hygienrum 

god = 15,1-20 m² med eget hygienrum 
nöjaktig = 15,1-20 m² utan eget hygienrum 
dålig = under 15 m² 

 
Dokumentering och dokumentkontroll 
 dataskyddsansvarig 
 god = har utnämnts 
 dålig = har inte utnämnts 
 regelbunden dokumentering i patient-/klientjournalerna 
 god = regelbundna anteckningar (hälsovård dagligen, socialvård vid  

behov) 
 dålig = oregelbundna anteckningar 
 
Enkäten skickades i det första skedet till 1682 enheter, av vilka 898 var offentliga 
och 784 privata. Det visade sig att det bland de svarande också fanns enheter som 
inte erbjöd dygnetruntservice eller som erbjöd service för andra än äldre. Deras 
svar kasserades eftersom de inte hörde till målgruppen. Enkäten nådde av någon 
anledning väldigt dåligt hälsocentralernas bäddavdelningar (bara 33 svar). Därför 
beslöt man att inte behandla svaren från hälsocentralerna i det här skedet, utan att 
göra en ny, bättre riktad enkät till hälsocentralerna på hösten 2010. 
Efter dessa kontroller fanns 1500 socialvårdsenheter kvar som utgjorde målgrup-
pen för den här granskningen och enkäten. 
En mellanrapport gavs ut den 23.6.2010 om de preliminära resultaten. Den inne-
höll resultaten från 941 socialvårdsenheter som erbjuder dygnetruntservice för 
äldre. Den här aktuella rapporten omfattar alla 1237 socialvårdsenheter som sva-
rade på enkäten, vilket innebär 82 % av hela målgruppen. 
Idén med enkäten var att få information med tanke på tillsyn. Målet var att kartläg-
ga riskobjekten inom dygnetruntservice för äldre och att få hjälp att rikta tillsynen 
rätt. Det är inte frågan om en vetenskaplig undersökning. Rapportens resultat be-
skriver alltså de givna svaren, men man kan inte dra några vetenskapligt bevisade 
allmänna slutsatser av dem. 
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3 Bakgrundsinformation 

3.1 Grundläggande uppgifter om enheterna 
Föremål för granskningen blev 1237 socialvårdsenheter som erbjuder dygnetrunt-
service för äldre, av vilka 622 verkar inom den offentliga och 615 inom den privata 
sektorn. 
 
Enligt servicetyp fördelas enheterna enligt följande: 
 
 Institutionsvård 

inom 
socialvården 

Effektiverat 
service- 
boende 

Annan enhet 
för dygnetrunt- 
vård/omsorg 

Flera 
serviceformer 

Alla 
sammanlagt 

Offentlig 168 309 80 65 622 
Privat 20 461 54 79 614* 
Alla samman-
lagt 

188 770 134 144 1236* 

 
* för en enhet inom den offentliga sektorn fattas uppgiften om servicetyp 
 
Tabell 1. De granskade socialvårdsenheterna enligt servicetyp (N=1236). 
 
Ur tabellen framgår att enheterna med institutionsvård (åldringshem) till största 
delen finns inom den offentliga sektorn. De flesta enheter med effektiverat service-
boende är privata. 
Mer än hälften av enheterna erbjuder effektiverat serviceboende. Fler än en form 
av service (t.ex. ett åldringshem som också har en avdelning med effektiverat ser-
viceboende eller liknande) erbjuds av 144 enheter. I gruppen ”annan enhet för 
vård/omsorg dygnet runt” placerar sig 11 % av enheterna. Man försäkrade sig sär-
skilt om att också dessa hörde till målgruppen, det vill säga erbjuder dygnetrunt-
service för äldre. Dessa enheter använde t.ex. benämningen vårdhem eller servi-
cehem. 
Indelningen enligt servicetyp ger information om enheterna, men ger förmodligen 
också en bild av den förändring som sker inom verksamhetsområdet. Institutions-
vården minskar och man övergår allt mer till enheter med boendeservice. Enheter-
na som tillhandahåller institutionsvård finns i huvudsak inom den offentliga sektorn, 
medan enheterna med serviceboende till största delen sköts av privata servicepro-
ducenter. 
Fördelningen beskriver också otydligheten i de begrepp som används. Socialvår-
dens institutionsvård för äldre tillhandahålls på socialvårdsenheter som erbjuder 
kontinuerlig vård, det vill säga åldringshem. Servicen är avsedd för personer som 
behöver hjälp, vård eller annan omsorg som inte kan organiseras i personens hem. 
Verksamheten omfattar vård, uppehälle och rehabilitering (24 och 24 a § i social-
vårdslagen 1982/710). Med boendeservice menas organisering av service- och 
stödboende och sådan ges då en person av särskild anledning behöver hjälp eller 
stöd med att ordna bostad eller boende (22 och 23 § i socialvårdslagen 1982/710, 
samt 10 § i socialvårdsförordningen 1983/607). Den innehållsliga definitionen av 
serviceboende är oklarare. Som allmän definition har ansetts att boendet och ser-
vicen är åtskilda, det vill säga boendet baserar sig på ett hyreskontrakt enligt bo-
stadshyreslagen och servicen kommer man skilt överens om. Vid enheter med 
effektiverat serviceboende finns det personal dygnet runt (se t.ex. SHM 2008:3, 
Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre). Vid sammanlagt 134 enheter som 
svarade på enkäten identifierade man inte sin verksamhet som någondera av de 
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förutnämnda. Det tycks alltså finnas ett tydligt behov av att precisera begreppen 
och etablera dem i praktiken. 
Frågan om det är öppen- eller institutionsvård gäller mer än bara enhetens benäm-
ning. Definitionen av öppen- och institutionsvård skiljer sig inom lagstiftningen. 
Skillnaderna påverkar speciellt klientens ställning, förmåner och rättigheter. I boen-
deservice är boendet (hyran) och tjänsterna skilda från varandra. Personen hyr 
bostaden och kan få boendestöd av FPA för hyreskostnaderna. Kostnaderna för 
tjänsterna omfattas inte av lagen eller förordningen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården. Klienten betalar själv sina medicinkostnader och får normala 
FPA-ersättningar för dem. Institutionsvård är en helhet som omfattar både boende 
och heltäckande tjänster (även mediciner). Avgifterna som får uppbäras för den 
och klientens månatliga disponibla minimimedel är föreskrivna i en förordning. 
Både serviceproducenten och klienten borde därför ha klart för sig vilkendera tjäns-
ten det är frågan om. 
 
Enheterna som svarade på enkäten fördelade sig regionalt enligt följande: 
 

Landskap Offentliga 
sektorn 

Privata 
sektorn * 

Alla samman-
lagt 

Landskap Offentliga 
sektorn 

Privata 
sektorn *

Alla sam-
manlagt 

Södra Karelen 24 22 46 Södra Karelen  4 % 4 % 8 % 
Södra Öster-
botten 

38 31 69 Södra Öster-
botten 

6 % 5 % 11 % 

Södra Savolax 26 30 56 Södra Savolax 4 % 5 % 9 % 
Östra Nyland 9 6 15 Östra Nyland 1 % 2 % 3 % 
Kajanaland 10 21 31 Kajanaland 2 % 3 % 5 % 
Egentliga Ta-
vastland 

26 23 49 Egentliga Ta-
vastland 

4 % 4 % 8 % 

Mellersta Ös-
terbotten 

19 10 29 Mellersta Ös-
terbotten 

3 % 2 % 5 % 

Mellersta Fin-
land 

51 27 78 Mellersta Fin-
land 

8 % 4 % 12 % 

Kymmenedalen 31 22 53 Kymmenedalen 5 % 4 % 9 % 
Lappland 30 26 56 Lappland 5 % 4 % 9 % 
Birkaland 46 52 98 Birkaland 7 % 8 % 15 % 
Österbotten 33 18 51 Österbotten 5 % 3 % 8 % 
Norra Karelen 22 32 54 Norra Karelen 4 % 5 % 9 % 
Norra Österbot-
ten 

50 48 98 Norra Österbot-
ten 

8 % 8 % 16 % 

Norra Savolax 40 34 74 Norra Savolax 6 % 5 % 11 % 
Päijänne-
Tavastland 

14 15 29 Päijänne-
Tavastland 

2 % 2 % 4 % 

Satakunda 37 29 66 Satakunda 6 % 5 % 11 % 
Nyland 50 111 161 Nyland 8 % 18 % 26 % 
Egentliga Fin-
land 

61 49 110 Egentliga Fin-
land 

10 % 8 % 18 % 

ingen uppgift 5 9 14 ingen uppgift 1 % 2 % 3 % 
Alla samman-
lagt 

622 615 1237 Alla samman-
lagt 

100 % 100 %  

 
Tabell 2. Serviceenheternas läge enligt landskap (N=1237). 
 
*) Omfattar företag samt verksamhet bedriven av samfund, stiftelser m.m., alltså 
serviceproducenter på vilka lagen om tillsyn över privat socialservice (1996/603) 
tillämpas. 
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3.2 Klienternas funktionsförmåga 
 
Socialvårdens klienter har rätt till en socialvård av god kvalitet och ett gott bemö-
tande. Det här föreskrivs i lagen om klientens ställning och rättigheter inom social-
vården (2000/812). Enligt 39 § i socialvårdslagen (1982/710) ska man i socialvår-
den stöda klientens självständiga boende och hans eller hennes förutsättningar att 
på egen hand klara de dagliga funktionerna. 
Hur mycket hjälp klienten behöver beror på dennes funktionsförmåga. Målet är att 
upprätthålla funktionsförmågan och förhindra att den försämras i förtid, genom att 
skapa möjligheter för klienten att använda de resurser han eller hon har kvar. Man 
utför inte uppgifter i stället för klienten, utan låter denne göra saker själv om han 
eller hon klarar av det: t.ex. gå på toaletten, äta vid matbordet, själv föra skeden till 
munnen. Att bedöma personalbehovet i förhållande till klienternas funktionsförmå-
ga är inte alltid en entydig sak. En klient som kan röra sig själv behöver inte hjälp 
för att ta sig till matbordet, men om klienten samtidigt har en minst medelsvår min-
nesstörning behövs ständig tillsyn och uppföljning, så att han eller hon inte tappar 
bort sig. En klient som är helt sängliggande kan för sin del behöva mindre hjälp än 
den som behöver hjälp med gåendet och som annars också behöver handledning. 
Men om rörelseförmågan går att återställa bör man satsa på rehabilitering. Vid 
socialvårdens institutioner bör, enligt principerna för ett rehabiliterande arbetssätt, 
bara de som är i slutskedet av livet och de plötsligt insjuknade vara helt sänglig-
gande. 
Då enkäten fylldes i, i mars-april 2010, fanns sammanlagt 38 987 klienter på enhe-
terna som svarade. Av dem kunde 60 % röra sig självständigt (med eller utan 
hjälpmedel) och 13 % var sängliggande. Att äta själv klarade 61 %, då maten häm-
tades åt dem färdigt portionerad. Bland klienterna behövde 25 % hjälp med ätandet 
och 15 % måste matas helt. Vid svarstillfället led 61 % av klienterna av minst me-
delsvåra minnesstörningar (poäng i MMSE-test 20 eller mindre eller i CPS-test 3 
eller mer). 
 

Bild 1. Klienternas funktionsförmåga (N=1237). 
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Eftersom målet i äldrevården är att bevara de äldres funktionsförmåga så länge 
som möjligt, borde klienterna först riktigt i slutskedet av livet vara helt sängliggan-
de. I en socialvård med servicesystem i olika steg har de som är i allra sämsta 
skicket vårdats inom institutionsvård, det vill säga på åldringshem. (I den här rap-
porten behandlas inte hälsocentralernas långvård, där man naturligtvis kan vårda 
klienter i ännu sämre skick. Enligt THL:s statistik- och indikatorbank SOTKAnet 
vårdades den 31.12.2008 på hälsocentralernas bäddavdelningar 8800 personer 
som fyllt 75 år i långvård.) Vid svarsögonblicket var på enheterna som svarade 13 
% av klienterna helt sängliggande. Bland enheterna inom privata sektorn var 95 % 
och bland de inom offentliga sektorn 69 % sådana där högst 20 % av klienterna var 
helt sängliggande. Bland den offentliga sektorns enheter var 17 % sådana där över 
40 % av klienterna var helt sängliggande, medan det på privata sidan fanns bara 1 
% sådana enheter. 

Bild 2. Offentliga och privata sektorns enheter enligt andelen sängliggande klienter 
(N=1183). 
 
Enheterna där det inte alls fanns helt sängliggande klienter var sammanlagt 466 till 
antalet. Av dem hörde 143 till den offentliga sektorn. 
Personer med minst medelsvåra minnesstörningar (poäng i MMSE-test 20 eller 
mindre eller i CPS-test 3 eller mer) fanns det i medeltal 61 %. Andelen växlade på 
de olika enheterna mellan noll och hundra procent. På åldringshemmen var ande-
len klienter med minnesstörningar högre än medeltalet, nämligen 66 %. Här fanns 
ingen skillnad mellan den privata och offentliga sektorn. 
Vid behandlingen av svaren ville man ha en noggrannare bild av hur per-
sonalmängden motsvarar klienternas servicebehov. Mest hjälp och närvaro av 
personalen kräver de klienter som behöver aktiv vård som upprätthåller funktions-
förmågan och är rehabiliterande. De klienterna bildade gruppen ”som behöver 
mycket hjälp”, genom att man från enhetens totala klientantal subtraherade dem 
som rör sig självständigt och dem som är helt sängliggande. Enheter där högst 10 
% av klienterna behöver mycket hjälp fanns det 460 stycken av (39 %). I följande 
klass med 11-50 % klienter som behöver mycket hjälp placerade sig 604 enheter 
(50 %) och på 134 enheter (11 %) behövde över 50 % av klienterna mycket hjälp. 

419

83

48
36

18

548

23
3 3 2

0

100

200

300

400

500

600

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Andelen helt sängliggande klienter

A
nt

al

Offentliga Privata



Socialvårdens dygnetruntservice för äldre 

 13

Det verkar finnas fler som behöver mycket hjälp vid enheter inom den offentliga 
sektorn än inom den privata. 
 

Bild 3. Serviceenheterna enligt hur stor andel av klienterna som behöver mycket 
hjälp (= klienter som behöver aktiv vård som upprätthåller funktionsförmågan och 
är rehabiliterande) (N=1199). 
 
Observeras bör, att den här grafiska presentationen av servicebehovet bara är 
riktgivande. Också en klient som kan röra sig självständigt kan behöva mycket 
hjälp, handledning och tillsyn, om han eller hon t.ex. har en svår minnesstörning 
och att mata en sängliggande klient kan kräva mycket tid av personalen. 
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4 Definierandet av en tillbörlig  
servicenivå 

Avsikten med den här enkäten var att för tillsynen få en så heltäckande uppfattning 
som möjligt av situationen inom äldrevården. Till enkäten valdes frågor som beskri-
ver centrala aspekter med tanke på god vård och omsorg inom äldrevården och 
som kunde utredas i en elektronisk enkät. Definitionen av en god vård baserar sig 
på kvalitetsrekommendationen för äldreservice (SHM:s publikation 2008:3) samt på 
Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma tillsynsplan för dygnetrunt-
vård och -omsorg. Frågorna hade utformats så, att det alltid fanns ett svarsalterna-
tiv som beskrev en situation där den godtagbara gränsen underskreds, det vill säga 
en situation som leder till fortsatta åtgärder från tillsynsmyndigheten. 
Som gränser för ingripande fastställdes: 
- personaldimensionering: vårdpersonal under minimimängden 0,5 anställda / klient 
- personalens utbildningsnivå: hela personalen uppfyller inte behörighetskraven 
eller har inte den utbildning som krävs för yrkesverksamheten 
- näring: nattintervallet mellan måltiderna är 11 timmar eller längre 
- tillfredsställande verksamhet, målinriktad rehabilitering: individuella vård- och 
serviceplaner har inte gjorts upp för alla 
- medicinering: 

o En trygg plan för läkemedelsbehandling enligt handboken 
om säker läkemedelsbehandling fattas 

o den individuella medicineringen kontrolleras mer sällan än 
en gång per år 

- lokaler 
o fler än 10 % av klienterna bor i annat än enkelrum 
o enkelrummen är mindre än 15 m2 

- dokumentering och dokumentkontroll 
o ingen dataskyddsansvarig har utnämnts 
o anteckningar i patient-/klientjournalerna görs oregelbundet 

 
Av de granskade 1237 enheterna uppfyllde bara 149 (12 %) minst den lägsta god-
tagbara nivån inom alla områden. Hos de övriga 1087 enheterna underskreds 
gränsen för ingripande inom åtminstone ett område. Den vanligaste bristen var ett 
alltför långt nattintervall mellan måltiderna: 693 enheter angav att intervallet är 11 
timmar eller längre. När denna indikator lämnades obeaktad kvarstod ännu 996 
enheter som underskred den kritiska gränsen inom minst ett område. Om man 
däremot låter bli att beakta indikatorn gällande hur många som bor i annat än en-
kelrum, kvarstod ännu 1016 enheter som underskred den godtagbara gränsen 
inom minst ett annat område. Utnämnandet av en dataskyddsansvarig är obligato-
riskt bara på de enheter som använder ett elektroniskt klientinformationssystem. 
Det är möjligt att det bland materialet finns enheter som ännu använder manuella 
klientinformationssystem och som detta krav alltså inte gäller. Men ändå, om den 
här frågan lämnas obeaktad, återstår ännu 1185 enheter där även någon annan 
indikators miniminivå underskrids. Ingen av de valda indikatorerna tycks alltså fun-
gera så dåligt att den ensam skulle förvränga situationsbilden. Om man utelämnar 
indikatorerna nattintervall mellan måltider och hur många som bor i annat än enkel-
rum, kvarstår fortfarande 904 enheter där minst en kritisk gräns underskrids. När 
man utelämnar indikatorerna nattintervall mellan måltider, hur många som bor i 
annat än enkelrum och frågan om dataskyddsansvarig, har vi fortfarande 860 en-
heter där minst en kritisk gräns underskrids. 
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Svaren på frågorna som gällde kritiska områden kodades så att det svarsalternativ 
som underskred godtagbar nivå fick det största poängantalet i den frågan. Frågor-
na hade 2-4 svarsalternativ och svaren som nådde godkänd nivå hade värdena 1-3 
och svaren som underskred den hade värdena 2-4. Minsta möjliga poängmängd 
var 10 (”bästa” alternativ i alla frågor) och största möjliga 24 (den godtagbara nivån 
underskreds inom alla områden). 
”Tiopoängsenheterna”, alltså de bästa möjliga, var sju till antalet. Av dem hörde en 
till den offentliga sektorn. Enheter med 20-24 poäng fanns det 70 av (6 %). Av dem 
hörde 63 till den offentliga sektorn. 
 

Bild 4. Enheternas fördelning enligt kritiska poäng (N=1237). 
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5 Indikatorer på servicenivån 

5.1 Personalen 

5.1.1 Personaldimensionering 
 
Personalmängden och personalens kunnande är grundläggande faktorer när det 
gäller servicens kvalitet. Hur stor personal som behövs beror på klienternas funk-
tionsförmåga och hjälpbehov. I social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekom-
mendation för äldreservice (SHM:s publikation 2008:3) ges riksomfattande rekom-
mendationer gällande personalens uppgifter och mängd inom äldreservice. Till 
vårdpersonalen räknas den personal som deltar i den omedelbara vården av och 
omsorgen om klienterna. Rekommendationen för minimipersonalmängd inom dyg-
netruntservice är 0,5-0,6 vårdare per klient. Det högre alternativet 0,6 rekommen-
deras då klienterna har svåra fysiska symptom eller svåra beteendesymptom, eller 
om vårdmiljöns storlek och/eller struktur orsakar ökat personalbehov. En god per-
sonaldimensionering inom dygnetruntvård är 0,7-0,8. Observeras bör, att behovet 
av personalmängd och -struktur påverkas mycket av verksamhetens natur och de 
vårdade klientgruppernas särskilda egenskaper. 
Bland enheterna inom den offentliga sektorn uppnådde 15 % en god nivå när det 
gällde personalmängden (0,7 eller högre) och inom den privata sektorn var siffran 
32 %. Bland enheterna inom den offentliga sektorn hamnade 98 stycken, det vill 
säga 17 %, av de svarande under rekommenderad minimipersonalmängd, alltså 
0,5, medan siffran inom den privata sektorn var 47 stycken, det vill säga 8 %. 

Bild 5. Enheterna inom äldrevården enligt personalmängd (N=1175). 
 
Man kan också granska hur personaldimensioneringen fördelar sig inom den 
offentliga och privata sektorn. 
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Bild 6. Personalmängden inom den offentliga och den privata sektorn (N=1175). 
 
I förhållande till klientantalet är personalmängden större inom den privata sektorn 
än inom den offentliga. 
Det finns också skillnader i personalmängden enligt landskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7. Personalmängden enligt landskap (N=1223). 
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Enheter som underskrider den rekommenderade minimigränsen 0,5 finns mest i 
Egentliga Finland, minst i Södra Karelen. 
 

Bild 8. Vårdpersonalens relativa fördelning enligt landskap (N=1223). 
 
Sammanlagt 61 enheter lät bli att svara på frågan om personalmängden. Deras 
situation kommer att utredas för sig. 
 
Enligt kvalitetsrekommendationen för äldreservice bör personalen dimensioneras 
enligt hur krävande vård klienterna behöver. Rekommendationen gör ingen skillnad 
på enheterna enligt servicetyp (åldringshem eller serviceboende) utan det avgö-
rande är klienternas vårdbehov. Om man granskar personalmängden i förhållande 
till gruppen klienter som behöver mycket hjälp och som beskrivs i punkt 3.2 kan 
man se att personalmängden verkar öka då klienternas hjälpbehov ökar. Även här 
verkar situationen vara bättre inom den privata sektorn än inom den offentliga. 
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Bild 9. Personalmängden och klienternas hjälpbehov (N=1137). 
 
Samma sak avbildas i bild 10 på ett annat sätt genom att visa de olika 
dimensionerade enheternas relativa andel i de olika grupperna inom den offentliga 
och den privata sektorn. 
 

Bild 10. Personalmängden i förhållande till andelen klienter som behöver mycket 
hjälp inom den offentliga och den privata sektorn (N=1137). 
 
Som tidigare nämndes är den här grupperingen av dem som behöver mycket hjälp 
bara riktgivande. Även bland de klienter som inte tillhör gruppen och som rör sig 
självständigt eller är sängliggande kan det finnas sådana som behöver mycket vård 
och omsorg. 
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5.1.2 Personalens utbildning 
 
Behörighetskraven för yrkesutbildad personal inom socialvården fastställs i 
behörighetslagen (2005/272). Syftet med bestämmelserna om personalens 
utbildning och förtrogenhet är att främja socialvårdsklienters rätt till socialvård av 
god kvalitet och gott bemötande. 
Ett behörighetskrav för den yrkesutbildade personalen är enligt behörighetslagen 
lämplig yrkesexamen eller annan lämplig utbildning. Bland den offentliga sektorns 
enheter var 68 % sådana där hela vårdpersonalen hade den utbildning som krävs 
och bland den privata sektorns 82 % (bild 11). 
Frågan som rörde behörigheten hade bara två svarsalternativ: antingen har hela 
vårdpersonalen föreskriven behörighet eller så inte. Redan en outbildad vårdare 
placerade alltså enheten i klassen ”inte behörig”. 

Bild 11. Personalens behörighet vid enheterna inom den offentliga och privata sek-
torn (N=1237). 
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 Institutions-

vård inom 
socialvår-
den 

Effektiverat 
servicebo-
ende 

Annan enhet 
för dygnet- 
runt-
vård/omsorg 

Flera ser-
viceformer 

Alla sam-
manlagt 

Privat 1 11 7 3 22 
Offentlig 11 18 6 7 42 
Alla sammanlagt 12 29 13 10 64 
Tabell 3. Serviceenheter där både personalmängden och utbildningen är otillräcklig 
(N=64). 
 
Enheterna var utspridda runt landet. Bara i Östra Nyland och Kajanaland fanns 
ingen enhet i den här gruppen. 
 

 
Bild 12. Enheterna med otillräcklig personalmängd och utbildning enligt landskap 
(N=63). 
 
(I bilden fattas en enhet inom den privata sektorn, som inte uppgett landskap, men 
enligt adressen finns den i Kymmenedalen.) 
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man kommit fram till att en lång paus mellan måltider ofta också skvallrar om andra 
brister i näringshänseende. Valvira och regionförvaltningsverken anser att interval-
let mellan kvällens sista och morgonens första måltid borde vara kortare än 11 
timmar. Även Statens näringsdelegation har i sin rekommendation den 13.1.2010 
gett uttryck för samma åsikt. Enligt rekommendationen är det viktigt att äldre äter 
flera gånger per dag, eftersom de inte orkar äta stora portioner per gång. Det vikti-
gaste målet vid planeringen av mattiderna bör vara att respektera den äldres egen 
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rytm och att trygga tillförseln av rätt mängd energi i förhållande till åtgången. För 
äldre passar vanligen små portioner och de bör fås med rätt korta mellanrum. Mel-
lanmålen blir viktigare medan mängden mat som äts vid lunchen och middagen 
kan minska. Måltiderna bör fördelas jämnt över hela dagen. Nattfastan får inte 
överskrida 11 timmar. Förslaget till måltidsordning underlättar planerandet av mål-
tiderna, men det ska tillämpas individuellt och enligt situationen. 
Enligt enkätsvaren var måltidsintervallet 11 timmar eller mer på 76 % av offentliga 
sektorns enheter (473 stycken) och på 42 % av den privata sektorns enheter (261 
stycken). 
Nattintervallets längd tycks åtminstone delvis ha att göra med personalmängden. 
När det finns tillräckligt med personal kan man lättare ordna måltiderna enligt klien-
ternas behov. 

Bild 13. Den nattliga måltidspausens längd på enheter med olika personalmängd 
(N=1175). 
 
Förutom personalmängden tycks också personalens utbildningsnivå påverka hur 
lång pausen mellan måltiderna blir. Behörighetslagens mål att förbättra servicens 
kvalitet genom att sätta upp villkor för utbildningen tycks alltså motiverad. 
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Bild 14. Den nattliga måltidspausens längd och personalens utbildningsnivå 
(N=1237). 
 
Flest långa nattintervall förekommer i Österbotten och Mellersta Finland, minst i 
Nyland och Norra Karelen. 
 

Bild 15. Enheternas relativa andel enligt måltidsintervall och landskap (N=1237). 
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5.3 Tillfredsställande sysselsättning / vård- och serviceplaner 
 
Enligt lagen om klientens ställning och rättigheter i socialvården ska för klienten 
göras upp en vård- och serviceplan, där man antecknar klientens behov, målen för 
vården och servicen samt på ett heltäckande sätt de tjänster och åtgärder med 
vilka målen eftersträvas. Planen uppgörs tillsammans med klienten och vid behov 
med dennes anhöriga eller närstående, och den bör kontrolleras och uppdateras 
regelbundet så att den motsvarar klientens varierande funktionsförmåga och 
behov. Trots att det att en vård- och serviceplan finns inte garanterar att 
verksamheten fungerar enligt den, så kan man av det att planen fattas eller är 
föråldrad dra slutsatsen att man inte satsar tillräckligt på servicens individualitet 
och målmedvetenhet. Vården och servicen bör verkställas målmedvetet och 
systematiskt för att de ska vara av god kvalitet och verkningsfulla. 
Enligt svaren hade vård- och serviceplaner hos de flesta gjorts upp för alla klienter. 
Bland enheterna inom den offentliga sektorn angav 12 % och inom den privata 
sektorn 3 % att planer inte gjorts upp för alla klienter. Inom den privata sektorn 
angav 78 % att alla planer var uppgjorda och även uppdaterade. Inom den 
offentliga sektorn hade 45 % av enheterna regelbunden uppdatering. Det verkar 
alltså som om man är medveten om betydelsen av vård- och serviceplaner, men 
det finns brister i uppdateringen. 
 

 
Bild 16. Uppdatering av vård- och serviceplaner inom den offentliga och privata 
sektorn (enheter sammanlagt 1237). 
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Bild 17. Uppgörande av vård- och serviceplaner enligt landskap (N=1237). 
 
I bild 18 har samma sak framställts som relativa andelar per landskap: 

Bild 18. Landskapens enhetsfördelning enligt uppgörande av vård- och 
serviceplaner (den relativa andelen) (N=1237). 
 
I Mellersta Finland och Södra Österbotten är den relativa andelen enheter där man 
ännu inte gjort upp vård- och serviceplaner störst. Andelen enheter som 
regelbundet uppdaterar planerna är störst i Norra Karelen och Kajanaland. 
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5.4 Plan för läkemedelsbehandling 
 
Alla enheter där man sköter medicinering borde ha en skriftlig plan för 
läkemedelsbehandling enligt handboken om säker läkemedelsbehandling (Social- 
och hälsovårdsministeriet, Handbok 2005:32). Där beskrivs bland annat olika 
yrkespersoners ansvar och rättigheter när det gäller läkemedel samt annan praxis 
som gäller läkemedelbehandling på enheten. Meningen med planeringen är att 
försäkra sig om en trygg läkemedelsbehandling för klienterna och förebygga 
skadliga incidenter. 
Enligt svaren har en plan för läkemedelsbehandling gjorts upp vid de flesta 
enheter. Inom den offentliga sektorn fattas den hos 9 %, men inom den privata 
sektorn fattas den bara hos under en procent av de svarande. 
 
 Finns Finns inte Alla sammanlagt 
Offentlig 565 57 622 
Privat 610 5 615 
Alla sammanlagt 1175 62 1237 
 
Tabell 4. Uppgörande av rekommendationsenlig plan för läkemedelsbehandling 
inom den offentliga och privata sektorn (N=1237). 
 

5.5 Kontrollfrekvensen på individuell medicinering 
 
I samband med tillsyn lyfts alltför riklig eller oändamålsenlig medicinering av äldre 
ofta fram. En nödvändig förutsättning för en korrekt medicinering är att den kontrol-
leras regelbundet och tillräckligt ofta, även då inget akut behov framkommer. 
Det är svårt att sätta upp ett allmängiltigt mål för kontrollfrekvensen, eftersom klien-
ternas situationer och individuella behov varierar. Även ett halvt år är ett alltför 
långt intervall om det sker förändringar i klientens situation. Men även om klientens 
situation är stabil bör medicineringen kontrolleras regelbundet, eftersom det ofta 
kommer ny information om läkemedlens verkningar, vilket behöver beaktas i be-
handlingen. 
Klienternas individuella medicinering kontrollerades minst en gång per halvår på 47 
% av de offentliga och 64 % av de privata enheterna. Kontrollintervallet var längre 
än ett år på 5 % av de offentliga och 3 % av de privata enheterna. 
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Bild 19. Kontrollfrekvensen på individuell medicinering inom den offentliga och den 
privata sektorn (N=1237). 
 

5.6 Korstabell över uppdatering av vård- och serviceplaner och 
kontroll av medicineringen 
 
Enheterna där klienternas medicinering kontrollerades mer sällan än en gång per 
år var sammanlagt 60 till antalet. Av dessa var 9 sådana där det också fattades 
vård- och serviceplaner för klienter. Enheter där man både kontrollerade medicine-
ringen minst halvårsvis och uppdaterade vård- och serviceplanerna regelbundet 
fanns det 480 stycken (39 %). Av dessa fanns 317 inom den privata sektorn. Det 
betyder drygt hälften av alla enheter inom privata sektorn. Bland offentliga sektorns 
enheter placerade sig 26 % (163 stycken) i denna grupp. 
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Sektor 
Vård- och servi-
ceplaner 

Kontroll av den 
individuella me-
dicineringen 
minst halvårsvis Årligen Mer sällan Sammanlagt 

Offentlig - Har inte gjorts 
upp för alla 
- Gjorts upp för 
alla,uppdaterats 
för en del 
- Gjorts upp för 
alla, ingen upp-
datering 
- Gjorts upp för 
al-
la,regelbunden 
uppdatering 

37 
 
99 
 
 
6 
 
163 

31 
 
125 
 
 
22 
 
99 

9 
 
11 
 
 
5 
 
15 

77 
 
235 
 
 
33 
 
277 

Offentlig 
sammanlagt 

 305 277 40 622 

Privat - Har inte gjorts 
upp för alla 
- Gjorts upp för 
alla,uppdaterats 
för en del 
- Gjorts upp för 
alla, ingen upp-
datering 
- Gjorts upp för 
al-
la,regelbunden 
uppdatering 

14 
 
63 
 
 
3 
 
317 

6 
 
36 
 
 
3 
 
153 

 
 
10 
 
 
 
 
10 

20 
 
109 
 
 
6 
 
480 

Privat 
sammanlagt 

 397 198 20 615 

Alla samman-
lagt 

 702 475 60 1237 

Tabell 5. Uppdatering av vård- och serviceplaner och kontroll av individuell medici-
nering (N=1237). 
 

5.7 Enkelrum 
 
I kvalitetsrekommendationen för äldreservice konstateras att målet är att i alla en-
heter som erbjuder långtidsvård, demensgrupphem medräknade, varje klient har 
ett eget rum med hygienrum (klientens eget hem) om inte klienten uttryckligen vill 
bo tillsammans med sin make eller en annan boende som också vill bo tillsam-
mans. Enkelrum stöder genomförandet av långtidsvård av god kvalitet genom att 
trygga klientens privatliv och underlätta anhörigas deltagande i vården. De möjlig-
gör också en människovänlig vård i livets slutskede. 
Det finns också äldre som känner sig tryggare och trivs bättre i ett gemensamt rum 
med en annan klient, vilket det bör finnas möjlighet till. Enligt rekommendationen 
bör det finnas andra än enkelrum för högst 10 % av klienterna. 
Nästan hälften (48 %) av enheterna inom offentliga sektorn angav att mer än 10 % 
av klienterna bor i andra än enkelrum. Inom privata sektorn var motsvarande andel 
32 % av enheterna. Enheterna där alla bodde i enkelrum utgjorde 26 % av de of-
fentliga och 42 % av de privata. 
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I enkäten frågades också om enkelrummens storlek. Frågan visade sig svår att 
svara på och svaren svåranalyserade, eftersom det på samma enhet kan finnas 
rum som är olika stora och har olika utrustning. Därför analyseras svaren om rum-
mens storlek inte i den här rapporten. 

Bild 20. Antal boende i annat än enkelrum inom den offentliga och privata sektorn 
(N=1237). 
 
På enheter inom den offentliga sektorn bor man oftare i annat än enkelrum än 
inom den privata sektorn. Det här torde bero på strukturförändringen inom äldre-
omsorgen. På åldringshem har klienterna traditionellt placerats i annat än enkel-
rum, och åldringshemmen finns i huvudsak inom den offentliga sektorn. För ny-
grundade boendeserviceenheter för äldre inom den privata sektorn har man kunnat 
fastslå strängare utrymmeskrav redan för beviljande av verksamhetstillstånd. 
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Bild 21. Andelen klienter som bor i annat än enkelrum enligt landskap (N=1237). 
 

5.8 Dataskydd och sekretess 
 
Inom socialvårdsservice är dataskydd och sekretess väsentliga faktorer för kvalite-
ten. På enheter som erbjuder dygnetruntservice för äldre har man vanligtvis både 
klient- och patientdokument. Förordningar om dessa finns i lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården (klientlagen 2000/812) samt i lagen om 
patientens ställning och rättigheter (patientlagen 1992/785). Journalföring och han-
tering av patientjournaler har dessutom reglerats genom en förordning av SHM 
(2009/298). Även lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- 
och hälsovården (2007/159) ställer särskilda krav när det gäller dataskyddet. All-
männa föreskrifter som ska tillämpas på de personregister som bildas av klient- 
och patientuppgifterna ges i personuppgiftslagen (1999/523). 
Klient- och patientuppgifterna är sekretessbelagda. De omfattas av tystnadsplikt 
och förbud mot utnyttjande. Grunden är i sista hand integritetsskyddet, som tryggas 
i grundlagen, och som är viktigt att iaktta om socialvården ska hålla god kvalitet. 
Överlåtande av uppgifter kräver vanligen patientens eller klientens godkännande. 
De speciella tillfällen då överlåtande av uppgifter är möjligt utan godkännande är 
uttryckligen reglerade i lagen. Sekretessförordningarna bör beaktas under doku-
mentens hela livslängd: vid uppgörande, överlåtande, förvaring och arkivering. 
Enheten bör ha skriftliga instruktioner om hanteringen av klient- och patientuppgif-
ter. Enheter där klient- och patientuppgifterna behandlas elektroniskt bör ha en 
dataskyddsansvarig. 
Att en dataskyddsansvarig utsetts berättar förstås inte mycket om dataskyddssitua-
tionen på enheten. Med frågan ville man ändå få någon bild av situationen och 
samtidigt fästa de svarandes uppmärksamhet på saken. 
Bland enheterna inom den offentliga sektorn angav 64 % och inom den privata 
sektorn 69 % att de utsett en dataskyddsansvarig. 
 

5.9 Dokumentering och journalföring 
 
Enheterna bör ha en plan för dokumentering, förvaring och sekretess när det gäller 
klient- och patientuppgifterna. De centrala förordningarna gällande klientjournaler i 
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socialvården fastställs i klientlagen. I socialvårdens dygnetruntservice arbetar ock-
så yrkesutbildade personer inom hälsovården. Deras anteckningar görs i patient-
journaler (SHM:s förordning om journalhandlingar 2009/298). 
Journalanteckningarna bör vara tydliga, förståeliga samt noggrant gjorda och fel-
fria. De bör innehålla allt som behövs för att ge servicen, men får inte innehålla 
onödig information. 
Noggranna och felfria journalanteckningar är en nödvändig förutsättning för att 
kunna ge korrekt vård och service och följa upp dem. De är viktiga för både klien-
tens och personalens rättsskydd. Deras betydelse framhävs särskilt i situationer 
där det finns olika uppfattningar om servicens genomförande eller då det väcks 
misstankar om eventuella fel i servicen. 
I enkäten utreddes hur ofta man på enheterna gör anteckningar i klient- och pati-
entjournalerna. Huruvida dokumenteringen och tillvägagångssätten är rätta kunde 
inte utredas närmare med enkäten. 
Bara på en enhet angav man att anteckningarna i klientjournalerna görs oregel-
bundet. Regelbunden dokumentering görs på 82 % av enheterna; 80 % av de of-
fentliga och 84 % av de privata. 
I patientjournalerna bör anteckningar göras dagligen. Det görs på 76 % av enhe-
terna inom den offentliga sektorn och på 86 % inom den privata sektorn. 
 
 Dagligen Mer sällan Alla sammanlagt 
Offentlig 471 151 622 
Privat 527 88 615 
Alla sammanlagt 998 239 1237 
Tabell 5. Anteckningar i patientjournalerna på enheter inom den offentliga och den 
privata sektorn (N=1237). 
 
 Regelbundet Enligt behov Oregelbundet Alla samman-

lagt 
Offentlig 499 122 1 622 
Privat 519 96  615 
Alla samman-
lagt 

1018 281 1 1237 

Tabell 6. Anteckningar i klientjournalerna på enheter inom den offentliga och den 
privata sektorn (N=1237). 
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6 Sammandrag och slutsatser 

En genomgång av enkätresultatet visar att behovet att rikta tillsynen särskilt mot 
den offentliga sektorns enheter, vilket konstaterades i programmet för genomfö-
rande av tillsynsplanen för dygnetruntservice för äldre, är verkligt. Enheterna inom 
den offentliga sektorn uppfyllde kriterierna för god vård sämre än de privata inom 
alla undersökta områden. De privata enheternas tillståndspliktighet och att de årli-
gen måste tillställa regionförvaltningsverken sina verksamhetsberättelser tycks 
fungera som effektiv förebyggande tillsyn. Inom den offentliga sektorn används inte 
motsvarande förfaringssätt. Lagstiftningen ger inte heller bindande normer för dyg-
netruntservice för äldre och servicenivån varierar. Begreppsapparaten inom äldre-
service behöver också klarläggas och förenhetligas. I socialvårdslagstiftningen 
finns tills vidare inte heller förordningar om egentillsyn. 
Klienterna som är i det sämsta skicket vårdas oftare inom den offentliga sektorn än 
inom den privata. Enheterna för institutionsvård (åldringshem) är i huvudsak offent-
liga, men den rena institutionsvårdens andel av alla enheter (både offentliga och 
privata) är bara 15 %. 
Minimimängden personal som deltar i vården (0,5 vårdare per klient), som anges i 
kvalitetsrekommendationen för äldreservice, underskrids på 145 enheter (12 % av 
dem som svarat på den här frågan). Utmärkt nivå enligt rekommendationen (0,8 
vårdare per klient) uppnås bara på 40 enheter och av dem hör bara 5 till den of-
fentliga sektorn. 
På var tredje enhet inom den offentliga sektorn finns vårdpersonal som inte har 
behörighet för uppgiften. Inom den privata sektorn gällde detta knappt var femte 
enhet. Mest problematisk är situationen på de enheter där personalmängden sam-
tidigt är för liten. 
Nattpausen mellan måltiderna är på en stor del av enheterna oroväckande lång. 
Svaren på den här frågan i enkäten visar inte om och hur allmänt klienterna har 
möjlighet att få mellanmål under natten, men de ger i alla fall en viss bild av dygns-
rytmen på enheterna. 
I all verksamhet är det centralt, för att säkerställa en god kvalitet på servicen, att 
enheten utövar en målinriktad tillsyn av sin verksamhet (egentillsyn). Det här fram-
hävs särskilt för de funktioner som inte omfattas av lagstadgad förhandstillsyn, som 
gäller de privata enheterna inom dygnetruntvården. 
Av alla enheter som enkäten skickades till svarade 82 %. Sammanlagt 263 enheter 
svarade ännu inte. De som svarade gav inte alltid svar på alla frågor. Meningen är i 
alla fall att alla enheter ska omfattas av tillsynen på alla områden, så tillsynen fort-
sätter också för de enheters del som inte svarade. 
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7 Åtgärder 

7.1 Tillsynen i fortsättningen 
 
En effektiverad tillsyn av dygnetruntservicen för äldre fortsätter år 2011 med de 
resurser som finns till förfogande, enligt de resultatavtal som Valvira och regionför-
valtningsverken gjort med Social- och hälsovårdsministeriet. Tillsynen riktas enligt 
samma kriterier mot den offentliga och den privata sektorn. 
Valvira startar på basen av de givna svaren i första skedet en dokumentbaserad 
kontroll, som riktas mot: 
 

• de 64 enheter (42 offentliga och 22 privata serviceproducenter) där mäng-
den vårdpersonal underskrider minimigränsen 0,5 per klient, som anges i 
kvalitetsrekommendationen för äldrevård, och där samtidigt inte hela per-
sonalen har den behörighet som krävs för sin uppgift och 

• de 46 enheter (40 offentliga och 6 privata serviceproducenter) där man inte 
gjort upp vård- och serviceplaner för alla klienter och där klienternas indivi-
duella medicinering kontrollerades mer sällan än halvårsvis och 

• de 70 enheter (63 offentliga och 7 privata serviceproducenter) vars kritiska 
poängsumma var 20 eller högre, det vill säga flera kriterier för god vård 
uppfylldes inte samt 

• de 61 enheter (36 offentliga och 25 privata serviceproducenter) som inte 
svarade på frågan om personalmängd. 

 
Då listornas överlappningar beaktas betyder det att 184 enheter (136 offentliga och 
48 privata) blir föremål för kontroll. 
Kontrollen genomförs dokumentbaserat. Som hjälp används en blankett för hand-
ledning, tillsyn och kontrollbesök (bilaga 2). Med blanketten åläggs enheten att ge 
en detaljerad och mångsidig utredning av verksamhetens resurser, tillvägagångs-
sätt och principer. 
Dessutom skrider Valvira till åtgärder för att få svar på enkätens frågor också 
av de 263 enheter som inte svarade på enkäten eller som inte nåddes på våren 
då enkäten gjordes. På det sättet försäkrar man sig om att alla enheter omfattas av 
den enhetliga tillsynen. 
Valvira behandlar tillsammans med regionförvaltningsverken före mitten av de-
cember de utredningar som fås av enheterna och bedömer behovet av fortsatt 
kontroll. 
Där det finns behov förmedlar Valvira informationen, utredningarna och bedöm-
ningarna gällande enheterna till det aktuella områdets regionförvaltningsverk 
för fortsatt kontroll. Dessa fattar beslut om kommande åtgärder ännu under det 
här året. Den fortsatta kontrollen kan innebära bland annat kontrollbesök. För att 
enhetlighet ska uppnås kommer noggrannare tidtabeller för regionförvaltningsver-
kens kontrollåtgärder och principerna för de fortsatta åtgärderna att behandlas i 
Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma arbetsgrupp för dygnetrunt-
service för äldre. 
Regionförvaltningsverken får tillgång till hela enkätmaterialet för att kunna utnyttja 
det även i all annan tillsynsverksamhet. 
Nästa motsvarande enkät, med vilken man samlar information för tillsynsändamål, 
görs på hösten 2011. Enkäten kommer till sitt innehåll att vara liknande som den nu 
gjorda, så att resultaten kan jämföras. De använda indikatorerna kan ändå justeras 
där det behövs så att de fungerar bättre. Avsikten är att enkäten då görs av THL. 
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Hälsocentralernas bäddavdelningar får svara på en motsvarande enkät ännu under 
2010. 
 

7.2 Anvisningar 
 
Utredningen visade att vissa brister är väldigt vanliga i socialvårdens dygnetrunt-
service för äldre, mätt med de kvalitetskriterier som finns i kvalitetsrekommendatio-
nen för äldreservice. Den vanligaste bristen är ett alltför långt intervall mellan kväl-
lens sista och morgonens första måltid. I det här skedet får alla serviceproducenter 
anvisningar gällande detta. Nästa enkät får visa om det skett en ändring i frågan 
och en bedömning görs om huruvida och i vilken omfattning det behövs kontrollåt-
gärder på det här området. 
 

7.3 Utbildning och informationsstyrning 
 
Valvira ber också de sju ”tiopoängsenheter” som tycks fylla kvalitetskriterierna ut-
märkt, att fylla i blanketten för handledning, tillsyn och kontrollbesök som används i 
den dokumentbaserade kontrollen. På det sättet får vi grundligare information om 
förutsättningarna för en god verksamhet och om god praxis, till nytta för andra. 
Valvira och regionförvaltningsverken utnyttjar rapporten och den samlade informa-
tionen, förutom för det ovannämnda, i olika handledningssituationer, t.ex. vid kurser 
och liknande. Dessutom används informationen då man funderar på kommande 
tyngdpunkter i tillsynsarbetet. 
Rapporten står också som grund för en Power Point-framställning, som kommer att 
finnas på Valviras och regionförvaltningsverkens webbsidor, och som kan använ-
das som hjälp vid informationsstyrning. 
 



Kysely vanhusten ympärivuorokautisesta hoidosta ja 
hoivasta / Enkät om dygnetruntvård och omsorg för äldre

  

Palveluntuottaja (kunta/yritys/yhteisö/ym) / Serviceleverantör (kommun/företag/sammanslutning/el.dyl)  

  

Toimintayksikkö, jota vastaukset koskevat / Verksamhetsenhet som svaren gäller

  

Toimintayksikön sijaintikunta / Kommun där verksamhetsenheten är belägen

  

Maakunta, jossa toimintayksikön palveluita tarjotaan / Landskap där servicen tillhandahålls

  

Aluehallintovirasto, jonka alueella toimintayksikön palveluita tarjotaan / Regionförvaltningsverk inom vars område servicen 
tillhandahålls

  

Toimintayksikön palveluala / Verksamhetsområde *

(Voit valita tarvittaessa useamman palvelualan / Du kan vid behov välja flera områden.)

  

Toimintayksikön vastuuhenkilö / Verksamhetsenhetens ansvariga person

  

Toimintayksikön terveydenhuollon palveluista vastaava / Person som ansvarar för verksamhetsenhetens hälsö och 
sjukvårdstjänster

  

Toimintayksikössä viimeksi suoritettujen tarkastusten ajankohdat (pvm) / De senaste inspektionerna i verksamhetsenheten 
(datum)

  

Asiakaspaikkojen lukumäärä / Antal klientplatser

  

Asiakkaita/potilaita vastaushetkellä (lkm) / Klienter/patienter vid svarstidpunkten (antal)

  

Asikkaita/potilaita vastaushetkellä (kuinka hoidettavat jakautuvat eri ryhmiin) / Klienter/patienter vid svarstidpunkten (inledning 
av vårdtagarna i olika grupper)
  

Itsenäisesti kulkevia (myös apuvälineen kanssa itsenäisesti kulkevat) / Går själv (även de som kan rörä sig med hjälpmedel)  

  

Vuoteeseen hoidettavia (vuoteessa väh. 22 t/vrk) / Sängliggande (i sängen minst 22 h/dygn)

  

Itsenäisesti ruokailevia (ruoka tuodaan valmiiksi annosteltuna eteen) / Personer som äter självständigt (färdig matportion 
serveras)

  

Syömisessä autettavia (tarvitsevat apua joko ruokailun aloittamisessa tai jatkuvaa valvontaa) / Personer som behöver hjälp med
att äta (antingen med att börja måltiden eller genom hela måltiden)

  

Täysin syötettävät / Måste matas

  

Vastausajankohtana vähintään keskivaikeasti muistihäiriöisiä / Personer som vid svartidspunkten hade minst medelsvåra 
minnesstörningar

(Jos pistemäärä on MMSEtestissä 20 tai alle tai CPStestissä 3 tai yli / Poängantal i MMSEtest 20 eller mindre eller i CPStest 3 eller fler.)

  

Hoitohenkilökunnan mitoitus, terveyskeskuksen vuodeosasto, pitkäaikaishoito (mitoitus lasketaan ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksen (STM julkaisuja 2008:3) mukaisesti) / Personaldimensionering, hälsovårdscentralens bäddavdelning, 
långtidsvård

  

Hoitohenkilökunnan mitoitus, vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen (mitoitus lasketaan ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksen (STM julkaisuja 2008:3) mukaisesti) / Personaldimensionering, åldringshem, effektiverat serviceboende

  

Henkilökunnan koulutustaso (hoidon tarvetta vastaava kelpoisuus) / Personalens utbildningsnivå (kompetens som motsvarar 
vårdbehov) *

  

Yötauko ruokailun välillä / Nattpaus mellan måltider *

  

Asiakkaiden/potilaiden yksilökohtaiset päivitetyt hoito ja palvelusuunnitelmat vastausajankohtana / Uppdaterade individuella 
service och vårdplaner för klienter/patienter vid svarstidpunkten *  

  

Kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM oppaita 2005:32) / Skriftlig plan för läkemedelsbehandlingen (Social  och 
hälsovårdsministeriets handböcker 2007:15) *

  

Yksilökohtainen lääkityksen tarkistus määräajoin / Individuell justering av medicinering med jämna mellanrum *

  

Muissa kuin yhden hengen asukashuoneissa asuvia / Klienter som bor på annat sätt än i enkelrum *

  

Yhden hengen asukashuoneen koko (lkm) / Storlek av enkelrum (antal)

  

Eri kokoisten yhden hengen huoneiden osuudet (%) / Andel enkelrum av varierande storlek (%)
  

Yli 20 m2 ja omat saniteettitilat / Över 20 m2 med eget hygienrum

  

Yli 20 m2 ilman omia saniteettitiloja / Över 20 m2 utan eget hygienrum

  

15  20 m2 ja omat saniteettitilat / 15–20 m2 med eget hygienrum  

  

15  20 m2 ilman omia saniteettitiloja / 15–20 m2 utan eget hygienrum  

  

Alle 15 m2 ja omat saniteettitilat / Under 15 m2 med eget hygienrum

  

Alle 15 m2 ilman omia saniteettitiloja / Under 15 m2 utan eget hygienrum

  

Tietosuojavastaava / Dataskyddsansvarig *

  

Kirjaukset asiakastietoihin / Journalföring/klientuppgifter *

  

Kirjaukset potilastietoihin / Journalföring/patientuppgifter *

   

Nimi / Namn

 

Osoite / Adress

 

Sähköposti / epost

 

Ytunnus / FOnummer

 

Nimi / Namn

 

Osoite / Adress

 

Puhelin / Telefon

 

Sähköposti / epost

 
 

Valitse / Välj

Valitse / Välj

Valitse / Välj

 Tehostettu 
palveluasuminen / S.k. 
effektiverat serviceboende

gfedc
 Sosiaalihuollon 

laitoshoito / 
Institutionsvård inom 
socialvården

gfedc  Terveyskeskuksen 
vuodeosasto / 
Hälsovårdscentralens 
bäddavdelning

gfedc  Muu ympärivuorokautisen hoidon/hoivan 
yksikkö, mikä? / Annan enhet för dygnetrunt

vård/omsorg, vilken?   

gfedc
 

Nimi / Namn

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation

 

Koulutus / Utbildning

 

Tehtävä toimintayksikössä / Befattning

 

Nimi / Namn

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation

 

Koulutus / Utbildning

 

Tehtävä toimintayksikössä / Befattning

 

Kunnan sosiaali ja 
terveystoimen 
tarkastukset(yksityisillä 
palvelutuottajilla) / 
Inspektioner utförda av 
det kommunala social 
och hälsoväsendet 
(privata 
serviceleverantörer)

 

Terveydensuojeluviranomaisten 
tarkastus / Inspektioner utförda 
av hälsoskyddsmyndigheterna

 

Lääninhallituksen / 
aluehallintoviraston viimeisin 
tarkastus / Senaste 
inspektion utförd av 
länstyrelsen / 
regionalförvaltningsverket

 

Työsuojelupiirin 
tarkastus / Inspektion 
utförd av 
arbetarskyddsdistriktet

 

Palo/pelastusviranomaisen 
tarkastus / Inspektion utförd 
av 
brand/räddningsväsendet

 

Lukumäärä / 
Antal

 

Joista vanhuksia / Varav 
äldre

 

Muita hoidettavia/hoivattavia / Andra 
klienter/vårdtagare

 

Mahdollinen lisäselvitys / Eventuell 
tilläggsinformation

 

Asiakkaita/potilaita / klienter/patienten

 

Joista itsenäisesti kulkevia (myös apuvälineen kanssa 
itsenäisesti kulkevat) / Varav personer som går själv (Även
de som kan rörä sig med hjälpmedel) 

 

Joista vuoteeseen hoidettavia 
(vuoteessa väh. 22t/vrk) / Varav 
sängliggande (i sängen minst 22 
h/dygn)

 

Joista itsenäisesti ruokailevia (ruoka tuodaan 
valmiiksi annosteltuna eteen) / Varav personer
som äter själständigt (färdig matportion 
serveras)

 

Joista syömisessä autettavia (tarvitsevat joko apua 
ruokailun aloittamisessa tai jatkuvaa valvontaa) / Varav 
personer som behöver hjälp med att äta (antingen med att 
börja måltiden eller genom hela måltiden)

 

Joista täysin syötettäviä / Varav 
personer som måste matas

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

Lukumäärä / Antal

 

 0,8 hoitotyöntekijää tai yli/as / 0,8 vårdanställda eller fler/klientnmlkj

 0,6  0,7 hoitotyöntekijää/as / 0,6–0,7 vårdanställda/klientnmlkj

 Alle 0,6 hoitotyöntekijää/as / Under 0,6 vårdanställda/klientnmlkj

 Yli 0,8 hoitotyöntekikää/as / Över 0,8 vårdanställda/klientnmlkj

 0,7  0,8 hoitotyöntekijää/as / 0,7–0,8 vårdanställda/klientnmlkj

 0,5  0,6 hoitotyöntekijää/as / 0,5–0,6 vårdanställda/klientnmlkj

 Alle 0,5 hoitotyöntekijää/as / Under 0,5 vårdanställda/klientnmlkj

 Ammatillinen henkilöstö täyttää kelpoisuusehdot/henkilöstöllä on ammattitaidon edellyttämä koulutus / Den yrkesutbildade personalen fyller 
behörighetsvillkoren/personalen har den formella kompetens som yrkeskunskaperna förutsätter
nmlkj

 Kaikki ammatilliseen henkilöstöön kuuluvat eivät täytä kelpoisuusehtoja tai heillä ei ole ammattitoiminnan edellyttämää koulutusta / Alla som 
ingår i den yrkesutbildade personalen uppfyller inte behörighetskraven eller har inte den utbildning som yrkesverksamheten förutsätter
nmlkj

 Enintään 11 tuntia / Högst 11 timmarnmlkj  11 tuntia tai yli / 11 timmar eller längrenmlkj  

 Tehty kaikille, jatkuva päivitys / 
Uppgjord för alla, uppdateras 
kontinuerligt 

nmlkj  Tehty kaikille ja päivitetty osalle / 
Uppgjord för alla, uppdaterad för en del 
klienter

nmlkj  Tehty kaikille, ei päivitystä / 
Uppgjord för alla, ingen 
uppdatering 

nmlkj  Ei ole tehty kaikille /
Inte uppgjord för alla
nmlkj  

 On olemassa / Finnsnmlkj  Puuttuu / Saknasnmlkj  

 Tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein / Justeras minst halvårsvisnmlkj  Vuosittain / Ärligennmlkj  Harvemmin / Mera sällannmlkj  

 Ei ketään / Ingennmlkj  Enintään 10% asukkaista / Högst 10 % av klienternanmlkj  Yli 10% asukkaista / Över 10 % av klienternanmlkj  

Yli 20 m2 ja omat saniteettitilat / Över 20 m2 med
eget hygienrum

 

Yli 20 m2 ilman omia saniteettitiloja / Över 20 
m2 utan eget hygienrum

 

15,1  20m2 ja omat saniteettitilat / 15,1–20 m2 
med eget hygienrum

 

15,1  20m2 ilman omia saniteettitiloja / 15,1–20 
m2 utan eget hygienrum

 

Alle 15m2 ja omat saniteettitilat / Under 15 m2 
med eget hygienrum

 

Alle 15 m2 ilman omia saniteettitiloja / Under 15 
m2 utan eget hygienrum

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 020%nmlkj  2140%nmlkj  4160%nmlkj  6180nmlkj  81100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 020%nmlkj  2140%nmlkj  4160%nmlkj  6180%nmlkj  81100%nmlkj

 

 On nimetty / Utnämndnmlkj  Ei ole nimetty / Inte utnämndnmlkj  

 Säännöllisesti / Regelbundetnmlkj  Tarpeen mukaan / Vid behovnmlkj  Epäsäännöllisesti / Oregelbundetnmlkj  

 Päivittäin / Dagligennmlkj  Harvemmin / Mera sällannmlkj  

 Lähetä

 



Kysely vanhusten ympärivuorokautisesta hoidosta ja 
hoivasta / Enkät om dygnetruntvård och omsorg för äldre

  

Palveluntuottaja (kunta/yritys/yhteisö/ym) / Serviceleverantör (kommun/företag/sammanslutning/el.dyl)  

  

Toimintayksikkö, jota vastaukset koskevat / Verksamhetsenhet som svaren gäller

  

Toimintayksikön sijaintikunta / Kommun där verksamhetsenheten är belägen

  

Maakunta, jossa toimintayksikön palveluita tarjotaan / Landskap där servicen tillhandahålls

  

Aluehallintovirasto, jonka alueella toimintayksikön palveluita tarjotaan / Regionförvaltningsverk inom vars område servicen 
tillhandahålls

  

Toimintayksikön palveluala / Verksamhetsområde *

(Voit valita tarvittaessa useamman palvelualan / Du kan vid behov välja flera områden.)

  

Toimintayksikön vastuuhenkilö / Verksamhetsenhetens ansvariga person

  

Toimintayksikön terveydenhuollon palveluista vastaava / Person som ansvarar för verksamhetsenhetens hälsö och 
sjukvårdstjänster

  

Toimintayksikössä viimeksi suoritettujen tarkastusten ajankohdat (pvm) / De senaste inspektionerna i verksamhetsenheten 
(datum)

  

Asiakaspaikkojen lukumäärä / Antal klientplatser

  

Asiakkaita/potilaita vastaushetkellä (lkm) / Klienter/patienter vid svarstidpunkten (antal)

  

Asikkaita/potilaita vastaushetkellä (kuinka hoidettavat jakautuvat eri ryhmiin) / Klienter/patienter vid svarstidpunkten (inledning 
av vårdtagarna i olika grupper)
  

Itsenäisesti kulkevia (myös apuvälineen kanssa itsenäisesti kulkevat) / Går själv (även de som kan rörä sig med hjälpmedel)  

  

Vuoteeseen hoidettavia (vuoteessa väh. 22 t/vrk) / Sängliggande (i sängen minst 22 h/dygn)

  

Itsenäisesti ruokailevia (ruoka tuodaan valmiiksi annosteltuna eteen) / Personer som äter självständigt (färdig matportion 
serveras)

  

Syömisessä autettavia (tarvitsevat apua joko ruokailun aloittamisessa tai jatkuvaa valvontaa) / Personer som behöver hjälp med
att äta (antingen med att börja måltiden eller genom hela måltiden)

  

Täysin syötettävät / Måste matas

  

Vastausajankohtana vähintään keskivaikeasti muistihäiriöisiä / Personer som vid svartidspunkten hade minst medelsvåra 
minnesstörningar

(Jos pistemäärä on MMSEtestissä 20 tai alle tai CPStestissä 3 tai yli / Poängantal i MMSEtest 20 eller mindre eller i CPStest 3 eller fler.)

  

Hoitohenkilökunnan mitoitus, terveyskeskuksen vuodeosasto, pitkäaikaishoito (mitoitus lasketaan ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksen (STM julkaisuja 2008:3) mukaisesti) / Personaldimensionering, hälsovårdscentralens bäddavdelning, 
långtidsvård

  

Hoitohenkilökunnan mitoitus, vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen (mitoitus lasketaan ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksen (STM julkaisuja 2008:3) mukaisesti) / Personaldimensionering, åldringshem, effektiverat serviceboende

  

Henkilökunnan koulutustaso (hoidon tarvetta vastaava kelpoisuus) / Personalens utbildningsnivå (kompetens som motsvarar 
vårdbehov) *

  

Yötauko ruokailun välillä / Nattpaus mellan måltider *

  

Asiakkaiden/potilaiden yksilökohtaiset päivitetyt hoito ja palvelusuunnitelmat vastausajankohtana / Uppdaterade individuella 
service och vårdplaner för klienter/patienter vid svarstidpunkten *  

  

Kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM oppaita 2005:32) / Skriftlig plan för läkemedelsbehandlingen (Social  och 
hälsovårdsministeriets handböcker 2007:15) *

  

Yksilökohtainen lääkityksen tarkistus määräajoin / Individuell justering av medicinering med jämna mellanrum *

  

Muissa kuin yhden hengen asukashuoneissa asuvia / Klienter som bor på annat sätt än i enkelrum *

  

Yhden hengen asukashuoneen koko (lkm) / Storlek av enkelrum (antal)

  

Eri kokoisten yhden hengen huoneiden osuudet (%) / Andel enkelrum av varierande storlek (%)
  

Yli 20 m2 ja omat saniteettitilat / Över 20 m2 med eget hygienrum

  

Yli 20 m2 ilman omia saniteettitiloja / Över 20 m2 utan eget hygienrum

  

15  20 m2 ja omat saniteettitilat / 15–20 m2 med eget hygienrum  

  

15  20 m2 ilman omia saniteettitiloja / 15–20 m2 utan eget hygienrum  

  

Alle 15 m2 ja omat saniteettitilat / Under 15 m2 med eget hygienrum

  

Alle 15 m2 ilman omia saniteettitiloja / Under 15 m2 utan eget hygienrum

  

Tietosuojavastaava / Dataskyddsansvarig *

  

Kirjaukset asiakastietoihin / Journalföring/klientuppgifter *

  

Kirjaukset potilastietoihin / Journalföring/patientuppgifter *

   

Nimi / Namn

 

Osoite / Adress

 

Sähköposti / epost

 

Ytunnus / FOnummer

 

Nimi / Namn

 

Osoite / Adress

 

Puhelin / Telefon

 

Sähköposti / epost

 
 

Valitse / Välj

Valitse / Välj

Valitse / Välj

 Tehostettu 
palveluasuminen / S.k. 
effektiverat serviceboende

gfedc
 Sosiaalihuollon 

laitoshoito / 
Institutionsvård inom 
socialvården

gfedc  Terveyskeskuksen 
vuodeosasto / 
Hälsovårdscentralens 
bäddavdelning

gfedc  Muu ympärivuorokautisen hoidon/hoivan 
yksikkö, mikä? / Annan enhet för dygnetrunt

vård/omsorg, vilken?   

gfedc
 

Nimi / Namn

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation

 

Koulutus / Utbildning

 

Tehtävä toimintayksikössä / Befattning

 

Nimi / Namn

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation

 

Koulutus / Utbildning

 

Tehtävä toimintayksikössä / Befattning

 

Kunnan sosiaali ja 
terveystoimen 
tarkastukset(yksityisillä 
palvelutuottajilla) / 
Inspektioner utförda av 
det kommunala social 
och hälsoväsendet 
(privata 
serviceleverantörer)

 

Terveydensuojeluviranomaisten 
tarkastus / Inspektioner utförda 
av hälsoskyddsmyndigheterna

 

Lääninhallituksen / 
aluehallintoviraston viimeisin 
tarkastus / Senaste 
inspektion utförd av 
länstyrelsen / 
regionalförvaltningsverket

 

Työsuojelupiirin 
tarkastus / Inspektion 
utförd av 
arbetarskyddsdistriktet

 

Palo/pelastusviranomaisen 
tarkastus / Inspektion utförd 
av 
brand/räddningsväsendet

 

Lukumäärä / 
Antal

 

Joista vanhuksia / Varav 
äldre

 

Muita hoidettavia/hoivattavia / Andra 
klienter/vårdtagare

 

Mahdollinen lisäselvitys / Eventuell 
tilläggsinformation

 

Asiakkaita/potilaita / klienter/patienten

 

Joista itsenäisesti kulkevia (myös apuvälineen kanssa 
itsenäisesti kulkevat) / Varav personer som går själv (Även
de som kan rörä sig med hjälpmedel) 

 

Joista vuoteeseen hoidettavia 
(vuoteessa väh. 22t/vrk) / Varav 
sängliggande (i sängen minst 22 
h/dygn)

 

Joista itsenäisesti ruokailevia (ruoka tuodaan 
valmiiksi annosteltuna eteen) / Varav personer
som äter själständigt (färdig matportion 
serveras)

 

Joista syömisessä autettavia (tarvitsevat joko apua 
ruokailun aloittamisessa tai jatkuvaa valvontaa) / Varav 
personer som behöver hjälp med att äta (antingen med att 
börja måltiden eller genom hela måltiden)

 

Joista täysin syötettäviä / Varav 
personer som måste matas

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

Lukumäärä / Antal

 

 0,8 hoitotyöntekijää tai yli/as / 0,8 vårdanställda eller fler/klientnmlkj

 0,6  0,7 hoitotyöntekijää/as / 0,6–0,7 vårdanställda/klientnmlkj

 Alle 0,6 hoitotyöntekijää/as / Under 0,6 vårdanställda/klientnmlkj

 Yli 0,8 hoitotyöntekikää/as / Över 0,8 vårdanställda/klientnmlkj

 0,7  0,8 hoitotyöntekijää/as / 0,7–0,8 vårdanställda/klientnmlkj

 0,5  0,6 hoitotyöntekijää/as / 0,5–0,6 vårdanställda/klientnmlkj

 Alle 0,5 hoitotyöntekijää/as / Under 0,5 vårdanställda/klientnmlkj

 Ammatillinen henkilöstö täyttää kelpoisuusehdot/henkilöstöllä on ammattitaidon edellyttämä koulutus / Den yrkesutbildade personalen fyller 
behörighetsvillkoren/personalen har den formella kompetens som yrkeskunskaperna förutsätter
nmlkj

 Kaikki ammatilliseen henkilöstöön kuuluvat eivät täytä kelpoisuusehtoja tai heillä ei ole ammattitoiminnan edellyttämää koulutusta / Alla som 
ingår i den yrkesutbildade personalen uppfyller inte behörighetskraven eller har inte den utbildning som yrkesverksamheten förutsätter
nmlkj

 Enintään 11 tuntia / Högst 11 timmarnmlkj  11 tuntia tai yli / 11 timmar eller längrenmlkj  

 Tehty kaikille, jatkuva päivitys / 
Uppgjord för alla, uppdateras 
kontinuerligt 

nmlkj  Tehty kaikille ja päivitetty osalle / 
Uppgjord för alla, uppdaterad för en del 
klienter

nmlkj  Tehty kaikille, ei päivitystä / 
Uppgjord för alla, ingen 
uppdatering 

nmlkj  Ei ole tehty kaikille /
Inte uppgjord för alla
nmlkj  

 On olemassa / Finnsnmlkj  Puuttuu / Saknasnmlkj  

 Tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein / Justeras minst halvårsvisnmlkj  Vuosittain / Ärligennmlkj  Harvemmin / Mera sällannmlkj  

 Ei ketään / Ingennmlkj  Enintään 10% asukkaista / Högst 10 % av klienternanmlkj  Yli 10% asukkaista / Över 10 % av klienternanmlkj  

Yli 20 m2 ja omat saniteettitilat / Över 20 m2 med
eget hygienrum

 

Yli 20 m2 ilman omia saniteettitiloja / Över 20 
m2 utan eget hygienrum

 

15,1  20m2 ja omat saniteettitilat / 15,1–20 m2 
med eget hygienrum

 

15,1  20m2 ilman omia saniteettitiloja / 15,1–20 
m2 utan eget hygienrum

 

Alle 15m2 ja omat saniteettitilat / Under 15 m2 
med eget hygienrum

 

Alle 15 m2 ilman omia saniteettitiloja / Under 15 
m2 utan eget hygienrum

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 020%nmlkj  2140%nmlkj  4160%nmlkj  6180nmlkj  81100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 020%nmlkj  2140%nmlkj  4160%nmlkj  6180%nmlkj  81100%nmlkj

 

 On nimetty / Utnämndnmlkj  Ei ole nimetty / Inte utnämndnmlkj  

 Säännöllisesti / Regelbundetnmlkj  Tarpeen mukaan / Vid behovnmlkj  Epäsäännöllisesti / Oregelbundetnmlkj  

 Päivittäin / Dagligennmlkj  Harvemmin / Mera sällannmlkj  

 Lähetä

 



Kysely vanhusten ympärivuorokautisesta hoidosta ja 
hoivasta / Enkät om dygnetruntvård och omsorg för äldre

  

Palveluntuottaja (kunta/yritys/yhteisö/ym) / Serviceleverantör (kommun/företag/sammanslutning/el.dyl)  

  

Toimintayksikkö, jota vastaukset koskevat / Verksamhetsenhet som svaren gäller

  

Toimintayksikön sijaintikunta / Kommun där verksamhetsenheten är belägen

  

Maakunta, jossa toimintayksikön palveluita tarjotaan / Landskap där servicen tillhandahålls

  

Aluehallintovirasto, jonka alueella toimintayksikön palveluita tarjotaan / Regionförvaltningsverk inom vars område servicen 
tillhandahålls

  

Toimintayksikön palveluala / Verksamhetsområde *

(Voit valita tarvittaessa useamman palvelualan / Du kan vid behov välja flera områden.)

  

Toimintayksikön vastuuhenkilö / Verksamhetsenhetens ansvariga person

  

Toimintayksikön terveydenhuollon palveluista vastaava / Person som ansvarar för verksamhetsenhetens hälsö och 
sjukvårdstjänster

  

Toimintayksikössä viimeksi suoritettujen tarkastusten ajankohdat (pvm) / De senaste inspektionerna i verksamhetsenheten 
(datum)

  

Asiakaspaikkojen lukumäärä / Antal klientplatser

  

Asiakkaita/potilaita vastaushetkellä (lkm) / Klienter/patienter vid svarstidpunkten (antal)

  

Asikkaita/potilaita vastaushetkellä (kuinka hoidettavat jakautuvat eri ryhmiin) / Klienter/patienter vid svarstidpunkten (inledning 
av vårdtagarna i olika grupper)
  

Itsenäisesti kulkevia (myös apuvälineen kanssa itsenäisesti kulkevat) / Går själv (även de som kan rörä sig med hjälpmedel)  

  

Vuoteeseen hoidettavia (vuoteessa väh. 22 t/vrk) / Sängliggande (i sängen minst 22 h/dygn)

  

Itsenäisesti ruokailevia (ruoka tuodaan valmiiksi annosteltuna eteen) / Personer som äter självständigt (färdig matportion 
serveras)

  

Syömisessä autettavia (tarvitsevat apua joko ruokailun aloittamisessa tai jatkuvaa valvontaa) / Personer som behöver hjälp med
att äta (antingen med att börja måltiden eller genom hela måltiden)

  

Täysin syötettävät / Måste matas

  

Vastausajankohtana vähintään keskivaikeasti muistihäiriöisiä / Personer som vid svartidspunkten hade minst medelsvåra 
minnesstörningar

(Jos pistemäärä on MMSEtestissä 20 tai alle tai CPStestissä 3 tai yli / Poängantal i MMSEtest 20 eller mindre eller i CPStest 3 eller fler.)

  

Hoitohenkilökunnan mitoitus, terveyskeskuksen vuodeosasto, pitkäaikaishoito (mitoitus lasketaan ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksen (STM julkaisuja 2008:3) mukaisesti) / Personaldimensionering, hälsovårdscentralens bäddavdelning, 
långtidsvård

  

Hoitohenkilökunnan mitoitus, vanhainkodit, tehostettu palveluasuminen (mitoitus lasketaan ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksen (STM julkaisuja 2008:3) mukaisesti) / Personaldimensionering, åldringshem, effektiverat serviceboende

  

Henkilökunnan koulutustaso (hoidon tarvetta vastaava kelpoisuus) / Personalens utbildningsnivå (kompetens som motsvarar 
vårdbehov) *

  

Yötauko ruokailun välillä / Nattpaus mellan måltider *

  

Asiakkaiden/potilaiden yksilökohtaiset päivitetyt hoito ja palvelusuunnitelmat vastausajankohtana / Uppdaterade individuella 
service och vårdplaner för klienter/patienter vid svarstidpunkten *  

  

Kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM oppaita 2005:32) / Skriftlig plan för läkemedelsbehandlingen (Social  och 
hälsovårdsministeriets handböcker 2007:15) *

  

Yksilökohtainen lääkityksen tarkistus määräajoin / Individuell justering av medicinering med jämna mellanrum *

  

Muissa kuin yhden hengen asukashuoneissa asuvia / Klienter som bor på annat sätt än i enkelrum *

  

Yhden hengen asukashuoneen koko (lkm) / Storlek av enkelrum (antal)

  

Eri kokoisten yhden hengen huoneiden osuudet (%) / Andel enkelrum av varierande storlek (%)
  

Yli 20 m2 ja omat saniteettitilat / Över 20 m2 med eget hygienrum

  

Yli 20 m2 ilman omia saniteettitiloja / Över 20 m2 utan eget hygienrum

  

15  20 m2 ja omat saniteettitilat / 15–20 m2 med eget hygienrum  

  

15  20 m2 ilman omia saniteettitiloja / 15–20 m2 utan eget hygienrum  

  

Alle 15 m2 ja omat saniteettitilat / Under 15 m2 med eget hygienrum

  

Alle 15 m2 ilman omia saniteettitiloja / Under 15 m2 utan eget hygienrum

  

Tietosuojavastaava / Dataskyddsansvarig *

  

Kirjaukset asiakastietoihin / Journalföring/klientuppgifter *

  

Kirjaukset potilastietoihin / Journalföring/patientuppgifter *

   

Nimi / Namn

 

Osoite / Adress

 

Sähköposti / epost

 

Ytunnus / FOnummer

 

Nimi / Namn

 

Osoite / Adress

 

Puhelin / Telefon

 

Sähköposti / epost

 
 

Valitse / Välj

Valitse / Välj

Valitse / Välj

 Tehostettu 
palveluasuminen / S.k. 
effektiverat serviceboende

gfedc
 Sosiaalihuollon 

laitoshoito / 
Institutionsvård inom 
socialvården

gfedc  Terveyskeskuksen 
vuodeosasto / 
Hälsovårdscentralens 
bäddavdelning

gfedc  Muu ympärivuorokautisen hoidon/hoivan 
yksikkö, mikä? / Annan enhet för dygnetrunt

vård/omsorg, vilken?   

gfedc
 

Nimi / Namn

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation

 

Koulutus / Utbildning

 

Tehtävä toimintayksikössä / Befattning

 

Nimi / Namn

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation

 

Koulutus / Utbildning

 

Tehtävä toimintayksikössä / Befattning

 

Kunnan sosiaali ja 
terveystoimen 
tarkastukset(yksityisillä 
palvelutuottajilla) / 
Inspektioner utförda av 
det kommunala social 
och hälsoväsendet 
(privata 
serviceleverantörer)

 

Terveydensuojeluviranomaisten 
tarkastus / Inspektioner utförda 
av hälsoskyddsmyndigheterna

 

Lääninhallituksen / 
aluehallintoviraston viimeisin 
tarkastus / Senaste 
inspektion utförd av 
länstyrelsen / 
regionalförvaltningsverket

 

Työsuojelupiirin 
tarkastus / Inspektion 
utförd av 
arbetarskyddsdistriktet

 

Palo/pelastusviranomaisen 
tarkastus / Inspektion utförd 
av 
brand/räddningsväsendet

 

Lukumäärä / 
Antal

 

Joista vanhuksia / Varav 
äldre

 

Muita hoidettavia/hoivattavia / Andra 
klienter/vårdtagare

 

Mahdollinen lisäselvitys / Eventuell 
tilläggsinformation

 

Asiakkaita/potilaita / klienter/patienten

 

Joista itsenäisesti kulkevia (myös apuvälineen kanssa 
itsenäisesti kulkevat) / Varav personer som går själv (Även
de som kan rörä sig med hjälpmedel) 

 

Joista vuoteeseen hoidettavia 
(vuoteessa väh. 22t/vrk) / Varav 
sängliggande (i sängen minst 22 
h/dygn)

 

Joista itsenäisesti ruokailevia (ruoka tuodaan 
valmiiksi annosteltuna eteen) / Varav personer
som äter själständigt (färdig matportion 
serveras)

 

Joista syömisessä autettavia (tarvitsevat joko apua 
ruokailun aloittamisessa tai jatkuvaa valvontaa) / Varav 
personer som behöver hjälp med att äta (antingen med att 
börja måltiden eller genom hela måltiden)

 

Joista täysin syötettäviä / Varav 
personer som måste matas

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

 0  20 %nmlkj  21  40 %nmlkj  41  60 %nmlkj  61  80 %nmlkj  81  100 %nmlkj

 

Lukumäärä / Antal

 

 0,8 hoitotyöntekijää tai yli/as / 0,8 vårdanställda eller fler/klientnmlkj

 0,6  0,7 hoitotyöntekijää/as / 0,6–0,7 vårdanställda/klientnmlkj

 Alle 0,6 hoitotyöntekijää/as / Under 0,6 vårdanställda/klientnmlkj

 Yli 0,8 hoitotyöntekikää/as / Över 0,8 vårdanställda/klientnmlkj

 0,7  0,8 hoitotyöntekijää/as / 0,7–0,8 vårdanställda/klientnmlkj

 0,5  0,6 hoitotyöntekijää/as / 0,5–0,6 vårdanställda/klientnmlkj

 Alle 0,5 hoitotyöntekijää/as / Under 0,5 vårdanställda/klientnmlkj

 Ammatillinen henkilöstö täyttää kelpoisuusehdot/henkilöstöllä on ammattitaidon edellyttämä koulutus / Den yrkesutbildade personalen fyller 
behörighetsvillkoren/personalen har den formella kompetens som yrkeskunskaperna förutsätter
nmlkj

 Kaikki ammatilliseen henkilöstöön kuuluvat eivät täytä kelpoisuusehtoja tai heillä ei ole ammattitoiminnan edellyttämää koulutusta / Alla som 
ingår i den yrkesutbildade personalen uppfyller inte behörighetskraven eller har inte den utbildning som yrkesverksamheten förutsätter
nmlkj

 Enintään 11 tuntia / Högst 11 timmarnmlkj  11 tuntia tai yli / 11 timmar eller längrenmlkj  

 Tehty kaikille, jatkuva päivitys / 
Uppgjord för alla, uppdateras 
kontinuerligt 

nmlkj  Tehty kaikille ja päivitetty osalle / 
Uppgjord för alla, uppdaterad för en del 
klienter

nmlkj  Tehty kaikille, ei päivitystä / 
Uppgjord för alla, ingen 
uppdatering 

nmlkj  Ei ole tehty kaikille /
Inte uppgjord för alla
nmlkj  

 On olemassa / Finnsnmlkj  Puuttuu / Saknasnmlkj  

 Tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein / Justeras minst halvårsvisnmlkj  Vuosittain / Ärligennmlkj  Harvemmin / Mera sällannmlkj  

 Ei ketään / Ingennmlkj  Enintään 10% asukkaista / Högst 10 % av klienternanmlkj  Yli 10% asukkaista / Över 10 % av klienternanmlkj  

Yli 20 m2 ja omat saniteettitilat / Över 20 m2 med
eget hygienrum

 

Yli 20 m2 ilman omia saniteettitiloja / Över 20 
m2 utan eget hygienrum

 

15,1  20m2 ja omat saniteettitilat / 15,1–20 m2 
med eget hygienrum

 

15,1  20m2 ilman omia saniteettitiloja / 15,1–20 
m2 utan eget hygienrum

 

Alle 15m2 ja omat saniteettitilat / Under 15 m2 
med eget hygienrum

 

Alle 15 m2 ilman omia saniteettitiloja / Under 15 
m2 utan eget hygienrum

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 020%nmlkj  2140%nmlkj  4160%nmlkj  6180nmlkj  81100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 0  20%nmlkj  21  40%nmlkj  41  60%nmlkj  61  80%nmlkj  81  100%nmlkj

 

 020%nmlkj  2140%nmlkj  4160%nmlkj  6180%nmlkj  81100%nmlkj

 

 On nimetty / Utnämndnmlkj  Ei ole nimetty / Inte utnämndnmlkj  

 Säännöllisesti / Regelbundetnmlkj  Tarpeen mukaan / Vid behovnmlkj  Epäsäännöllisesti / Oregelbundetnmlkj  

 Päivittäin / Dagligennmlkj  Harvemmin / Mera sällannmlkj  

 Lähetä
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PB 210 
00531 Helsingfors 
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors 
Telefon (09) 772 920 
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www.valvira.fi 




