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De äldres andel av befolkningen ökar i hela landet. Ökningen av äldre förväntas
fortsätta att öka fram till år 2030. Då medellivslängden ökar i takt med att
befolkningen åldras, behöver mer service och tjänster för äldre utvecklas och
kunna erbjudas. Personer som lider av minnessjukdom och andelen mångsjuka
personer kräver nya former av service. Den nationella trenden inom
äldreomsorgen har de senaste åren varit att flytta tyngdpunkten från anstaltvård
till hemvård och hemservice i syftet att ge människor möjlighet till att kunna bo
hemma så länge som möjligt. Långvårdsplatser har minskats och istället har olika
former av serviceboende inom öppenvården ökat.
Trots att utvecklingen går åt rätt håll, ökar behovet av serviceboende och
intensifierat serviceboende konstant. I Pargas finns 123 platser på intensifierat
serviceboende i eget regi. Pargas stad köper platser av privata producenter i
Pargas. Därtill köps enstaka platser av andra producenter i nejden.
Under det senaste året har det i medeltal varit 14 personer i kö till intensifierat
serviceboendeplats. Många av de köande är intagna till hälsocentralens
bäddavdelning i väntan på boendeplats. Några väntar på plats till
långvårdsavdelning på Malmkulla. Då boendeplatser inte finns att erbjuda,
upptar personer som är i kö till fortsatt boende bäddavdelningens platser, vilket i
sin tur leder till att patienter som blivit färdigvårdade på sjukhus inte kommer till
fortsatt rehabilitering till bäddavdelningen. Dyra straffavgifter påföljer. Denna
köbildning blir mycket dyr och oändamålsenlig för staden då patienter vårdas på
fel ställe. För dem som köar för boendeplats är långa väntetider svåra, då flytt
från hem ofta upplevs tunga av både de äldre och anhöriga.
Samtidigt är det intensifierade serviceboendet på Björkebo i dåligt skick och
kräver inom snar framtid grundrenovering alternativt ersättande utrymmen i mer
ändamålsenliga och moderna utrymmen. Behovet av nya platser för intensifierat
serviceboende kan konstateras vara brådskande.
Hemvården och hemsjukvården omorganiseras under september till att arbeta i
moduler. Modularbetet kräver gemensamma utrymmen. I dags dato hyr
hemvården och hemsjukvården utrymmen av utomstående hyresvärd i det sk.
ämbetshuset. Dessa utrymmen är små och personalens sociala utrymmen är
oändamålsenliga. (Hyra 3 012 €/mån). Nya lösningar för verksamheten bör
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utvecklas. Även familjetjänster hyr i samma fastighet (3 278 €/mån). Därtill hyr
Seniorum utrymmen i huset (1 580 €/mån).
Kompletterande material

SAS kösituationen 2019
Boendeplatser inom äldreomsorgen

Förslag

Social- och hälsovårdsnämnden tar del av och diskuterar översikten.

Beslut

Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar att äldreomsorgens läge är kritiskt
med tanke på kösituationen till effektiverat serviceboende.
Det har kommit fram att de tidigare lokalerna för mentalvårdscentralen är
tillgängliga och nämnden insisterade att beslut om köp av lokalerna ska fattas i
brådskande ordning. Förutom vårdkön finns det också andra akuta behov för
ändamålsenliga utrymmen inom social- och hälsovården.
Beslutet justerades omedelbart.
__________________

Delgivning

Stadsstyrelsen
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