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4 Slutsatser

4.1 Den utdragna 
reformeringen av 
social- och hälsovårdens 
strukturer 

Socialbarometern har under flera års tid 
följt vårdreformens olika faser. I de årli-
ga barometrarna har vi bett social- och 
hälsovårdscheferna bedöma de olika 
regeringarnas varierande reformför-
slag. I januari-februari i år, då corona-
epidemin hade grasserat i nästan ett år, 
bad vi dem bedöma det nya reformför-
slaget från statsminister Sanna Marins 
regering. Av social- och hälsovården har 
hanteringen av epidemin krävt särskild 
vaksamhet och omfattande resurser. 
Detta har oundvikligen påverkat också 
vårdarrangörernas förmåga att förbe-
reda sig för reformen.

Den långa väntan på en 
vårdreform har påverkat tjänsterna

Ungefär tre av fyra vårdchefer (72 %) 
bedömde att den utdragna vårdrefor-
men har påverkat utvecklingen av servi-
cen i det egna vårdområdet. Något färre 
än hälften berättade att den utdragna 
processen lett till att vissa beslut upp-
skjutits eller återtagits, medan drygt en 
fjärdedel sade att den tvärtom påskyn-
dat vissa åtgärder.

För det mesta har uppskjutningar 
eller inhiberingar gällt investeringar, 
IT-anskaffningar och lokalfrågor. Vissa 
uppgav att utvecklingsarbetet överlag 
har avbrutits eller försvårats.

Vårdreformen har dock även på-
skyndat vissa åtgärder. Exempelvis har 
e-tjänster och datasystem utvecklats, 
samarbetet utbyggts och olika service-
former utvecklats.

Det färskaste reformförslaget får 
större stöd än de tidigare

Regeringen Marins förslag till vårdre-
form får ett bättre betyg av vårdchefer-
na än de tidigare förslagen från åren 
2016–2019. Över hälften ansåg att en 
reform enligt det nya förslaget 2021 
är mycket bra eller bra, och endast sex 
procent bedömde den som dålig eller 
mycket dålig. Det är en statistiskt sig-
nifikant skillnad jämfört med tidigare 
års resultat. Exempelvis åren 2018 och 
2019 ansåg endast omkring en tredjedel 
att en reform enligt det då aktuella för-
slaget vore bra eller mycket bra.
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Också i fråga om hur målen i det nya 
reformförslaget kommer att uppnås 
var vårdchefernas bedömningar för-
siktigt hoppfulla. Starkast trodde man 
på möjligheten att garantera jämlika 
och högklassiga vårdtjänster och på att 
tjänsteutbudet och tjänsternas tillgäng-
lighet förbättras.

Mest kritiska förhöll sig vårdcheferna 
till hur kostnaderna kan hållas i styr: 
endast var sjätte trodde att det kommer 
att lyckas bra eller ganska bra, medan 
knappt hälften bedömde att det lyck-
as dåligt eller ganska dåligt. Att stävja 
kostnadsökningen sågs som en kräv-
ande utmaning även i det föregående 
reformförslaget, trots att frågan är av 
stor vikt.

Reformen stärker framför allt 
integrationen och primärvården

Vårdchefernas bedömning av hur refor-
men ska lyckas integrera tjänsterna var 
mycket positiv. Över hälften trodde att 
integreringen av primär- och special-
istvården kommer att lyckas. Varannan 
räknade med att också integreringen 
av social- och hälsovården kommer att 
lyckas relativt bra.

Knappt hälften trodde att högklassi-
ga kundorienterade hälsovårdstjänster 
och primärvårdens specialisttjänster 
kommer att förstärkas. Man räknade 
med att den nu föreslagna modellen 
ger hälsovården bättre förutsättningar 
än socialvården att trygga jämlikt till-
gängliga tjänster, god kvalitet, kund-
orienterad praxis och kostnadseffekti-
vitet. Här följde åsikterna samma linje 
som ifjol. Resultatet stöder påståendet 
att utvecklingen av socialvården i sam-
band med vårdreformerna har fått för 
lite uppmärksamhet och blivit överkörd 
av hälsovårdstjänsterna.

Mest skeptiska var vårdcheferna till 

reformens möjligheter att trygga när-
servicen och erbjuda kostnadseffektiva 
socialvårdstjänster. Omkring en tredje-
del räknade med att framgången på den 
punkten blir svag. Endast en femtedel 
bedömde att man kommer att lyckas 
trygga närservicen minst ganska bra; 
vad beträffar socialtjänsternas kost-
nadseffektivitet var andelen ungefär 
en fjärdedel.

Människorna ökande möjligheter att 
delta var en fråga som man förhöll sig 
skeptisk till: endast en fjärdedel trodde 
att det målet kan uppnås minst ganska 
bra. I den frågan var bedömningarna 
negativare än åren 2018 och 2019. Bå-
de i regeringen Marins och regeringen 
Sipiläs lagförslag ingår dock mångsidi-
ga och mycket likartade bestämmelser 
i denna fråga. De kommande välfärds-
områdena bör därför utnyttja de olika 
medlen för att engagera människorna, 
eftersom man i svaren såg klienternas 
medverkan i utvecklingen av tjänsterna 
som ytterst viktig för en lyckad reform.

I merparten av frågorna om hur re-
formen kommer att lyckas var svaren 
positivare än tidigare år. Exempelvis 
litade en större andel än tidigare på att 
vårdförvaltningen blir tydligare, servi-
cen lättbegripligare och tjänsterna inte-
grerade. Regeringen Marins reformför-
slag är avsevärt redigare och enklare än 
sin föregångare, vilket kan ha bidragit 
till de positivare svaren.

De offentliga tjänsternas starka 
ställning

De flesta vårdcheferna ansåg att de olika 
serviceproducenternas ställning förblir 
oförändrad efter reformen. Omkring 
hälften bedömde att producentorga-
nisationer, små, medelstora och stora 
privata serviceproducenter samt de of-
fentliga serviceproducenterna kommer 
att behålla sin ställning.
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Särskilt beträffande stora företag 
och offentliga serviceproducenter hade 
bedömningarna klart förändrats i jäm-
förelse med år 2019. Då antog nio av 
tio att de stora företagens ställning för-
bättras i reformen, medan motsvarande 
andel 2021 var bara en dryg fjärdedel. 
Analogt trodde nästan två tredjedelar 
2019 att de offentliga serviceprodu-
centernas ställning skulle försvagas i 
reformen, medan endast sex procent 
nu gjorde samma bedömning.

Dessa siffror vittnar om en väsentlig 
skillnad mellan regeringen Sipiläs och 
regeringen Marins reformförslag. I den 
förras modell hade anordnaren och 
producenten separerats från varandra, 
varvid samtliga aktörer, även offentliga, 
skulle ha tvingats bolagisera sina tjäns-
ter. I den senare modellen ansvarar den 
offentliga aktören för både anordnande 
och produktion och kan vid behov med 
vissa begränsningar upphandla tjänster 
av privata aktörer. En annan faktor som 
förklarar vårdchefernas förändrade be-
dömningar är den valfrihetslagstiftning 
som ingick i regeringen Sipiläs modell 
och som antogs öppna marknaden för 
storskalig privat serviceproduktion.

Smidig informationsgång viktig för 
att reformen ska lyckas

Kunskapsbaserat ledarskap betona-
des som en viktig förutsättning för 
en lyckad vårdreform. Som de mest 
centrala elementen i en framgångsrik 
vårdreform såg vårdcheferna utbyte av 
klientuppgifter mellan olika aktörer, 
välfärdsområdenas kännedom om det 
lokala servicebehovet samt gott ledar-
skap. Över fyra femtedelar såg dessa 
frågor som mycket viktiga.

Också integrerade tjänster är viktiga. 
Fler än tre av fyra chefer såg integrering-
en av social- och hälsovården och fler än 
två av tre integreringen av primär- och 

specialistvården som mycket viktiga 
förutsättningar för en lyckad reform. 
Omkring två tredjedelar ansåg också 
att en klar och överskådlig administra-
tion, förenklad mångkanalig finansie-
ring, stärkning av de välfärds- och häl-
sofrämjande tjänsterna i kommunerna 
samt stävjande av kostnadsökningen är 
mycket viktiga utmaningar. Främjande 
av välfärd och hälsa ges en starkt fram-
trädande position i regeringen Marins 
förslag till lag om vårdreformen, enligt 
vilket ansvaret för befolkningens välfärd 
och för hälsofrämjandet vilar på såväl 
kommunerna som välfärdsområdena. 
De ska uppmuntras att fullfölja uppgift-
en med hjälp av separat välfärds- och 
hälsofinansiering.

En majoritet ansåg också att en 
mycket viktig förutsättning för en 
lyckad reform är att välfärds- och häl-
sofrämjandet ges en stark roll i välfärds-
områdena och att klienterna hörs såväl i 
det praktiska arbetet som i planeringen 
och utvärderingen. Ur social- och häl-
sovårdsorganisationernas synvinkel är 
detta ett betydande resultat eftersom 
de ofta arbetar just med hälso- och väl-
färdsfrågor och kan förmedla klienter-
nas samlade röst.

I frågan om stark statlig styrning gick 
vårdchefernas åsikter mest isär. Endast 
en knapp tredjedel såg den som mycket 
viktig för hur reformen lyckas.

I svaren kunde man också utläsa en 
oro i mindre områden för att anordnar-
ansvaret överförs till större välfärdsom-
råden. Nio av tio vårdområden med un-
der 20 000 invånare såg det som myck-
et viktigt att det lokala servicebehovet 
förmedlas till välfärdsområdet. I svaren 
från folkrikare områden ansåg endast 
två tredjedelar att detta var en mycket 
viktig fråga. Också de negativa förhand-
suppfattningarna om hur närservicen 
ska tryggas efter vårdreformen vittnar 
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om en oro för att tjänsterna försvinner 
från områden med färre invånare.

Under perioden 2016–2021 har frå-
gan om vikten av att höra klienterna 
vuxit mest i betydelse. Även stärkandet 
av välfärds- och hälsofrämjandet har år 
för år vuxit något i betydelse. Andelen 
svar där integreringen av social- och 
hälsovården ses som en mycket viktig 
fråga har vuxit med nästan hälften från 
år 2016. De svar som ser det som myck-
et viktigt att trygga välfärdsområdenas 
ekonomiska rörelsefrihet har vuxit med 
en tredjedel från 2018.

4.2 Lättnader i klientavgifterna 
hjälper låginkomsttagare, 
fler åtgärder krävs

En revidering av lagstiftningen om 
klientavgifter har planerats länge. I 
statsminister Sanna Marins regerings-
program ingick målet att revidera lagen 
om klientavgifter. Revisionens första fas 
stadfästes i slutet av förra året. Ändring-
arna ska verkställas huvudsakligen från 
och med 1.7.2021, och de som gäller av-
giftstak träder i kraft i början av 2022.

Trots att tidtabellen ansågs stram 
tror en majoritet (60 %) av vårdchefer-
na att man i den egna kommunen eller 
samkommunen hinner verkställa lagen 
inom utsatt tid. I några kommuner och 
samkommuner (18 %) kommer det må-
let dock inte att uppnås.

Syftet med ändringarna i lagen om 
klientavgifter har varit att göra det enk-
lare för klienterna att söka lättnad i av-
gifterna. Nästan hälften av vårdchefer-
na tror att lagrevisionen skapar bättre 
möjligheter att uppnå det syftet. Något 
färre (38 %) trodde att lagrevisionen 
leder till färre utsökningar. Antalet ut-
sökningar har ökat kännbart under det 
gångna decenniet.

Syftet med ändringarna i lagen om 
klientavgifter är att göra servicen eller 
vården tillgängligare, men endast 35 
procent av vårdcheferna trodde att det-
ta kan uppnås. I revisionens andra fas 
måste man hitta tilläggslösningar som 
garanterar att klienternas ekonomiska 
läge inte hindrar dem från att söka den 
service de behöver och att klientavgif-
terna inte försätter människor i ekono-
miskt trångmål.

Ställningen för klienter som ofta in-
sjuknar och klienter med låg inkomst 
kunde förbättras också genom en sam-
manslagning och samtidig sänkning av 
de nuvarande avgiftstaken för läkeme-
del, tjänster och hälsovårdsresor. Rent-
av tre vårdchefer av fyra understödde 
målet att kombinera avgiftstaken och 
sänka nivån.

SOSTE har föreslagit att det kombi-
nerade avgiftstaket binds vid garanti-
pensionens nivå. För att sammanslag-
ningen av avgiftstaken inte ska leda till 
försämringar exempelvis för personer 
som behöver många läkemedel bör se-
parata avgiftstak bevaras. Efterhand 
som avgiftstaken nås betalar klienten 
inte längre de avgifterna. Därtill bör 
avgiftstaken bedömas i 12 månaders 
perioder i stället för ett kalenderår, och 
även den perioden bör indelas i kortare 
avsnitt.

Vad åter gäller den öppna hälsovår-
den kunde den göras tillgängligare ge-
nom att besök hos hälsocentralsläkare 
görs avgiftsfria.

Hälften av vårdcheferna bedömde att 
besluten om avgifter för serviceboen-
de och om personaldimensioneringen 
påverkar tjänsteutbudet och priorite-
ringarna av olika tjänster i det egna om-
rådet. Dessa åtgärder antogs öka servi-
cekostnaderna och minska intäkterna 
från klientavgifter. Många bedömde att 
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man i stället för effektiverat servicebo-
ende kommer att gå in för lättare och 
förmånligare servicelösningar. I så fall 
hotas tillgången till tjänster som mot-
svarar klienternas behov och funktions-
förmåga.

I reformen utlovas övervakning och ef-
terhandsbedömningar särskilt vad gäl-
ler anlitandet av tjänsterna, intäkterna 
från avgifterna samt avgiftsgrunderna. 
Genom övervakning bör man säker-
ställa att kommunerna följer lagens 
anda, och vid behov bör också nödiga 
lagrevideringar göras. För att reformen 
ska lyckas bör staten betala kommuner-
na full ersättning för de kostnader som 
förändringarna orsakar.
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