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Främjande av välfärd och hälsa  
Främjande av välfärd och hälsa är en lagstadgad uppgift med syfte öka kommuninvånares 

välmående, hälsa och funktionsförmåga. Genom det främjande arbete förebygger man även 

sjukdomar och utslagning samt ökar delaktighet och jämlikhet.  (THL) Främjande av välfärd och hälsa 

görs inom alla kommunala verksamhetsområden. De österbottniska kommunerna står inför flera 

stora förändringar inom de kommande åren.  Den 1.1.2022 överför kommunerna alla social- och 

hälsovårdstjänster till Österbottens välfärdssamkommun.  

En ny lag (lagen om ordnandet av social- och hälsovård 612/2021) träder i kraft fr.o.m. från och med 

år 2023 och påverkar de lagstadgade uppgifterna. Österbottens välfärdssamkommun blir då ett av 

de 21 välfärdsområdena i Finland. 

 I den nya lagen fastslås att huvudansvaret för främjande av välfärd och hälsa är hos kommunen men 

görs i tätt samarbete med välfärdsområdet. Kommunens och välfärdsområdets lagstadgade 

uppgifter omfattar: 

• ansvar för att främja hälsa och välfärd i den egna verksamheten  

• mål och åtgärder skall fastställas i den strategiska planeringen  

• en konsekvensbedömning skall göras för beslut som berör människors hälsa och välfärd 

• ansvariga för främjandet av hälsa och välfärd skall utses 

• Uppföljning av invånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd enligt områden och 

befolkningsgrupp 

• En årlig rapport ska lämnas till fullmäktige, och en välfärdsberättelse och en välfärdsplan ska 

utarbetas för varje fullmäktigeperiod. 

Det främjande arbetet görs på olika nivåer, i individens näromgivning, samhället, bland olika 

befolkningsgrupper och i olika livsmiljöer. (Se bilden.)   

 

Källa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103096870   

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103096870


    
 

   

   

Genom lagstiftning skapas nya finansieringsincitament för att stöda arbetet för att främja välfärd 

och hälsa. Incitamenten för kommunen baseras på verksamhet och resultat enligt vissa indikatorer. 

Tilläggsdelen är ca. 100 miljoner i sin helhet. Tilläggsdelen för kommunernas arbete med främjande 

av välfärd och hälsa regleras i lagen om statsandel för kommunal basservice (15§). Ett av 

finansieringskriterierna för välfärdsområdena är de åtgärder som berör främjande av välfärd och 

hälsa. Finansieringsandelen för välfärdsområdena är 1 % och den baserar sig incitamenten för 

främjande av välfärd och hälsa.  Läs mer om incitamenten för främjande av välfärd och hälsa och 

indikatorerna på THL:s hemsida.  

Incitament för kommuner: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-

johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-

kunnille    

Incitament för välfärdsområdet: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-

johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-

hyvinvointialueille 

Utvalda tyngdpunktsområden med definierade målsättningar och åtgärder  
Under våren 2021 gjordes inom ramen för strukturreformsprojektet i Österbotten en kartläggning 

över av befolkningens hälsa och välfärd i Österbotten. Kartläggningen tillsammans med nationella 

riktlinjer fungerade som ett underlag för att ta fram förslag på tyngdpunktsområden i Österbotten. 

Fyra tyngdpunktsområden valdes:  

• Främjande av god hälsa och sunda levnadsvanor 

• Främjande av mental hälsa och förebyggande av rusmedelsmissbruk 

• Främjande och upprätthållande av funktionsförmåga 

• Delaktighet samt främjande av trygghet 

Under hösten 2021 samlades professionella från olika verksamhetsområden till tre 

processworkshoppar med syfte att tillsammans skapa en samförståelse och grund för det 

gemensamma arbetet för främjande av välfärd och hälsa i Österbotten. Tyngpunktområdena har 

fungerat som riktlinjer när deltagarna i workshopparna har samlades för att diskutera målsättning 

och åtgärder. Deltagarna delades upp i tre ålderssegment; barn, unga och familjer, arbetsföra och 

äldre.  

Arbete med att definiera målsättningar och åtgärder för främjande av välfärd och hälsa är aktuella 

eftersom Österbotten skapar en välfärdskommun i början av 2022 som fortsätter som lagstadgad 

verksamhet från början av år 2023. Resultaten i detta dokument har skapats genom denna 

processworkshop. De inbjudna bestod av representanter från social- och hälsovården, bildnings-, 

kultur-, ungdoms- och fritidssektorn samt från polisen och arbetshälsovården. Föreningarna var även 

väl representerade.  

Inför de två första tillfällena gavs förhandsuppgifter. Till det första tillfället skulle deltagarna bekanta 

sig med centrala aktörer som representerade främjande av välfärd och hälsa inom det egna 

kommunen/området t.ex. genom välfärdsberättelser eller -planer samt strategier. Inför det andra 

tillfället ombads deltagarna att bekanta sig med THL:s indikatorer och precisera de målsättning som 

skapats under första tillfället. Tillsammans deltog ca. 80 representanter i workshopparna.      

Till de tre workshop-tillfällena bjöds även utomstående talare in, som forskare och sakkunniga från olika 

instanser t.ex. social- och hälsovårdsministeriet, Åbo yrkeshögskola och Norra Österbottens 

sjukvårdsdistrikt samt Soste (paraplyorganisationen för social- och hälsovårdsorganisationer). Allt 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille


    
 

   

   

material från dagarna finns samlat på Innokylä (https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/pohjanmaan-

rakenneuudistus ). Syftet med workshop-processen var att öka förståelsen och kunnande för främjande 

av välfärd och hälsa samt att skapa en plattform för dialog och ett underlag för det fortsatta 

gemensamma arbetet. 

Tabeller  
I tabellerna finns en sammanställning över de målsättningar och åtgärder som diskuterats i 

ålderssegmenten barn, unga, familjer, arbetsföra och äldre. I tabellerna finns även utrymme för 

ansvarsfördelning och uppföljning samt utvärdering. Detta är centrala områden som behöver 

specificeras när ledningsstrukturen för främjande av välfärd och hälsa har klarnat i samkommunen 

och kommunerna.  

Alla deltagare i workshopparna har haft möjlighet att kommentera materialet efter att det 

dokumenterats. De tabeller som har skapats i processworkshopparna finns som bilaga i detta 

dokument.  

Det fortsatta arbetet 
Det behövs strukturer för det välfärdsfrämjande arbetet som stöder det gemensamma arbetet 

mellan olika aktörer och genom vilka man kan definiera målsättningar och åtgärder samt uppföljning 

av dessa.  

Exempel på strukturer som stöder främjande av välfärd och hälsa: 

• En välfärdsgrupp i kommunerna och välfärdskoordinatorer som stöder den lokala 

samordningen. 

• De kommunala koordinatorerna formar ett gemensamt nätverk.  

• I välfärdsområdets grupp för det välfärdsfrämjande arbetet finns regionens och 

kommunernas välfärdskoordinatorer representerade.  

• På landskapsnivå fungerar en styrgrupp för det välfärdsfrämjande arbetet, som koordineras 

av chefen för främjande av välfärd och hälsa.  

Alla professionella och frivilliga som bemöter kommuninvånare är i nyckelposition, inte bara de 

professionella som arbetar direkt med det välfärdsfrämjande arbetet. I sista hand är alla 

kommuninvånare ansvariga för att genom eget agerande främja sitt välmående och hälsa.  

Överenskommelser och uppföljning 
Under workshopparna satts fokus på att definiera målsättningar enligt de valda 

tyngdpunktsområdena. I tabellen nedan finns en sammanställning av målsättningarna enligt de olika 

åldersgrupperna. Åtgärder och ansvarsområden finns noggrannare specificerade i de åldersspecifika 

tabellerna i bilagan.  

Det hälso- och välfärdsfrämjande arbete ändrar form från början av år 2022 när social- och 

hälsovårdstjänsterna överflyttas till välfärdsområdet. Tyngdpunktsområdena och målsättningarna är 

gemensamma för hela Österbotten (se tabellen nedan). Åtgärderna kan variera mellan kommunerna 

beroende på behovsläget i kommunen. Det finns behov av fortsatta diskussioner kring 

ansvarsfördelning och uppföljning inom och mellan kommuner samt med välfärdssamkommunen. 

De definierade målsättningarna anger riktningen för samarbetet.  

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/pohjanmaan-rakenneuudistus
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/pohjanmaan-rakenneuudistus


    
 

   

   

 

Det välfärdsfrämjande arbetet behöver strategisk och strukturell ledning. Inom 

välfärdssamkommunen går arbete vidare genom att resultaten från det gemensamma arbetet i 

workshopparna tas med i styrdokument som servicestrategin. Det hälso- och välfärdsfrämjande 

arbetet stöds även av välfärdschefer / koordinatorer i enskilda kommuner samt av personalen inom 

främjande av hälsa och välfärd inom välfärdssamkommunen. Till de lagstadgade uppgifterna hör 

samarbete med tredje sektorn och andra privata och offentliga aktörer inom det främjande arbetet. 

Samarbetet stöds genom skapande och upprätthållande av olika nätverk och i lagstadgade planer.  

Denna workshop-process förverkligades inom ramen för social- och hälsovårdsreformens 

utvecklingsprojekt “Strukturreformen i Österbotten”. Planeringen och utförande förverkligades i 

samarbete med Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) och Yrkeshögskolan Novia. För Vaasan 

ammattikorkeakoulus (VAMK) del har överlärare Riku Niemistö fungerat som sakkunnig och från 

Yrkeshögskolan Novia projektforskare Ann Backman. 

 

  



    
 

   

   

Bilaga 1. Tabellerna för gruppen Barn, unga och familjer. 

Tyngdpunktsområde Målsättning Åtgärd  Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som stöd 

Uppföljning & 

utvärdering 
 

Främjande av god hälsa 

och sunda levnadsvanor 

 

 

Friska och fysiskt 

aktiva barn med en 

fungerande fritid 

 

Öka barnens och föräldrarnas kunskap om fysisk 

och psykisk hälsa, kost etc.  

- Föräldragrupper och -kurser 

- information inom 

småbarnspedagogik/skola 

1-3 

Familjecenter, 

näringsterapeuter 

Skolhälsovård 

Bildningen 

Hem- och skola 

Hälsa i skolan 

(THL) 

 Utveckla gemensamma handlingsmodeller för 

förebyggande åtgärder inom munhälsan 

(riskihoitomalli) 

- information vid varje tandvårdsbesök 

1  

 Riktade insatser för invandrarfamiljer om t.e.x  

matvanor, fostran, fysisk aktivitet, våld 

(handledning via tolk) 

- plan för kulturfostran  

1,3 

Föreningar: Folkhälsan, 

MLL, Martha, Settlement 

SOTE 

 



    
 

   

   

 Möjlighet till kostnadsfri hobbyverksamhet med 

låg tröskel, även för specialgrupper   

- aktiviteter på landsbygden 

- möjlighet till skolskjuts till 

hobbyverksamhet  

- Finlandsmodellen 

- simkunnighet redan i dagvården, senast i 

skolan i enlighet med läroplanen 

- anpassade kurser via fria bildningen (ex 

språk, funktionsförmåga) 

- LAKU-remiss till kulturverksamhet 

2 (bildning, fria bildningen) 

3 

fjärde sektorn? 

 

 Mötesplatser för olika åldersgrupper 

- bibliotek 

- ungdomsgårdar 

- mobila lösningar 

2,3 

sote kan ev upplåta 

utrymmen för t.ex. 

gruppverksamhet 

 

 

  



    
 

   

   

Tyngdpunktsområde Målsättning Åtgärd 

 

 
 

 Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som 

stöd 

Uppföljning & utvärdering  

Främjande av mental 

hälsa och 

förebyggande av 

rusmedelsmissbruk 

Organisera och utveckla det 

rusmedelsförebyggande arbetet 

-Information till föräldrar på 

skolornas föräldramöten 

-Förebyggande arbete som en 

del av skolans vardag t.ex. 

PEPP-modellen (www.pepp.fi) 

-tilläggsskolning för lärare och 

andra som jobbar med barn 

och ungdomar  

-Tätt samarbete med tredje 

sektorn t.ex. stödja Ninni-

verksamheten som ordnas av 

Understödsföreningen för 

svenskspråkig missbrukarvård 

(USM), EHYT 

-Rusmedelsförebyggande plan 

i alla skolor (låg- och 

högstadiet),  

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

   

   

-Rusmedelsförebyggande 

koordinator/ansvarsperson i 

varje skola och kommun                                

-Servicekedja för 

droganvändning, 

ansvarsorgan 

-Mångprofessionell 

arbetsgrupp i varje kommun 

som ansvarar för det 

rusmedelsförebyggande 

arbetet 

Kommun 

SOTE, kommun, polis, 

ungdomsarbete 

(Arbetsgrupper) 

 

 

 

 

Stöda barn och ungas psykiska 

hälsa  

Förebyggande 

handlingsmodeller t.ex.  

- Föra barnen på tal-metoden 

vid barnrådgivningar, i 

småbarnspedagogiken och i 

skolor 

 - Mielis projekt. 

- Hjälpmedel tidigt vid 

specialsvårigheter 

1-3 

DATERO 

 

 - minska stigmatiseringen 

genom att sprida information 

om psykisk ohälsa åt både 

1-3  



    
 

   

   

vårdnadshavare och 

ungdomar  

-sprida information om var 

man kan få hjälp 

 -mobbningsförebyggande 

arbete 

2-3, polisen 
 

 Digital service:servicekatalog, 

informationsbank, chat 

Kommun-app , avoin kunta 

DECIBEL 

Hemsida-servicesedel 

Digitalt familjecenter 

Service då individen behöver 

det!  

1-3 
 

 Lågtröskel verksamhet, 

stöd åt tonårsföräldrarna, 

Ha en gemensam ton i 

uppfostrandet av tonåringar 

(hem, skola, kommun, 

skolhälsovården, föreningar) 

  



    
 

   

   

t.ex. att inte köpa ut rusmedel 

åt underåriga!  

 

 

Tyngdpunktsområde Målsättning Åtgärd Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som 

stöd 

Uppföljning & utvärdering 

Främjande och 

upprätthållande av 

funktionsförmåga/ 

 

Fånga upp och erbjuda stöd åt 

elever och studerande som 

har svårigheter att komma sig 

till studieplatsen (effekt av 

corona), från lågstadiet till 

andra stadiet 

 

- Verksamhetsmodell 

vid skolfrånvaro 

(kommer i läroplan) 

- Folkhälsans 

handlingsplan för 

skolfrånvaro 

- Skolcoacher 

Kommun, SOTE  

 - Handlingsmodell till 

studerande som 

behöver stöd under 

förflyttningen till 

 
 



    
 

   

   

andra stadiets 

utbildning 

(uppsökande 

ungdomsarbete) 

 

Tyngdpunktsområde Målsättning Åtgärd  Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som 

stöd 

Uppföljning & 

utvärdering  

Delaktighet samt främjande av 

trygghet 

Öka barn och ungas 

känsla av delaktighet 

Sund miljö i barn och ungas vardag 

Stadsplanering, bra utrymmen, ren 

luft, ta med barn och unga i 

planeringen 

  

 Förebyggande av våld i familje- och 

närarelation samt ett gott 

samarbete (MARAK, 

familjerådgivning, maskros-

familjer) 

  

 Kompisverksamhet i skolor    



    
 

   

   

 Engagerade vuxna i barn och ungas 

vardag (på dagis, skolor, 

ungdomsgårdar m.m.) 

Barnvänlig kommun 

t.ex. Malax, Vasa, 

Pedersöre  

 

Utveckla barn och ungas 

känsla av delaktighet 

 

Involvera barn och unga i 

planeringen av olika verksamheter 

(i skolor, kommunen och 

välfärdsområdet). Fråga ungdomar: 

”Vad är en bra dag eller Vad är en 

dålig dag?”t.ex. 

ungdomsfullmäktige, studentkåren, 

barnens parlament 

  

 Främjande av ömsesidig kulturell 

förståelse i skolan och på fritiden 

t.ex. genom gemensamma 

kulturverkstäder 

(mat/musik/information om kultur 

& religion) eller införande av 

KAIKU-kortti som ger fritt tillträde 

till kulturservice för mindre 

bemedlade  

  

 

 

 

  



    
 

   

   

Bilaga 2. Tabellerna för gruppen Arbetsföra. 

Tyngdpunktsområde Målsättning Åtgärd  
 

Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som 

stöd 

Uppföljning & utvärdering  
 

Främjande av god 

hälsa och sunda 

levnadsvanor, (kost, 

sömn, motion och 

munhälsa)  

 

 

Motivera vuxna att främja sitt eget 

välmående 

Anordnar lågtröskel 

hälsogranskning enligt 

målgrupp, ”herrbesiktning” och 

”dambesiktning” nära kunden 

t.ex. hos bilhandlare eller på 

marknader 

Regional hyte-

koordinator och 

regionala hyte-aktörer i 

kommunerna  

 

 Uppmuntra till fysisk aktivitet 

och ge lika möjligheter till 

rörlighet i närliggande natur- 

och kulturmiljö, t.ex. poesi- 

eller bildstig  

Användning av motions- 

och fritidsaktiviteter 

genom medborgar- och 

vuxeninstitut  

2, 3  

Uppmuntra och stödja  

 Utveckla en regional 

verksamhets- och 

handlingsmodell för 

livsstilsrådgivning (t.ex. ett 

regionalt motionsråd och 

1, 2, 3 Uppföljning och tillgänglig  



    
 

   

   

verksamhetsmodell för 

kulturell välfärd) 

 Hobbyevenemang för vuxna, 

möjlighet att prova olika 

fritidsintressen 

2, 3  

Ta ett steg mot att främja 

välbefinnande och hälsa 

Ett välkomst- och 

informationspaket om hur en 

god grundhälsa upprätthålls 

(t.ex. sömn, kost, motion, 

munhälsa) och hur befrämja 

välmående (t.ex. introducera 

naturstigar och var hjälp kan 

fås vid behov) 

  

 

 Hyte-mobil till exempel genom 

bokbuss där rådgivning från 

myndigheter, ungdomsservice, 

föreningar kan fås 

  

 

 Näridrottsplatser där olika 

målgrupper tas i beaktande, 

t.ex. leder anpassad för 

rullstolar och användning av 

kaiku-kort  

  

 



    
 

   

   

 

 

 

Tyngdpunktsområde  Målsättning Åtgärd Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som stöd 

Uppföljning & utvärdering 

Främjande av mental 

hälsa och 

förebyggande av 

rusmedelsmissbruk 

 

Frågeställningar att 

tänka på: 

Vilka förebyggande 

åtgärder kan göra för 

att vuxna inte skall 

fastna i ett missbruk? 

Vilka förebyggande 

åtgärder kan vi göra 

för att ha en vuxen 

befolkning med god 

psykisk hälsa? 

Stärka mentala hälsan Utveckla en regional 

handlingsmodell för den 

sociala- och psykiska hälsan, 

t.ex. stärkande av att hantera 

känslor 

Den tredje sektorn har 

redan kurser som kan 

utnyttjas mer 

 

 Systematisk användning av 

verktyg för att identifiera 

risker i ett tidigt skede, t.ex. 

psykisk ohälsa och missbruk  

1-3, ändamålsenlig vård 

och service främjas genom 

internt uttalade 

servicekedjor/koordinering 

där arbetsfördelningen är 

tydlig 

 

 Utveckla det nätbaserade 

stödet och digitala verktyg 

för främjande av personers 

egna mentala hälsa och 

missbruk (ex. e-träffpunkt) 

1-3  



    
 

   

   

 

Förebygga våld i parförhållanden 

och närrelationer 

Ta våld till tals, ge vägledning 

och utbildning till anställda. 

Service och expertstöd, t.ex. 

MARAK verksamhetsmodell 

1-3   

 

 

Tyngdpunktsområde  Målsättning Åtgärd Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som stöd 

Uppföljning & utvärdering 

Främjande och 

upprätthållande av 

funktionsförmåga 

 

Upprätthållande av 

arbetsförmåga  

 

Hälsoundersökningar och 

servicebedömning för 

arbetsföra, arbetslösa och 

personer utanför arbetslivet 

1) välfärdsområdet  

2) företagshälsovård 

 

 



    
 

   

   

 Arbetsförmåga och ork i 

arbete t.ex. beakta den 

psykosociala belastningen 

och den fysiska aktiviteten 

som en helhet 

  

Minska antalet personer 

utanför arbetslivet och 

personer utan utbildning 

Erbjuda och upprätthålla 

rehabiliterande 

arbetsverksamhetsplatser, 

arbetspraktik och 

arbetsprövning 

Välfärdsområde, 

kommuner, föreningar (1-

3)   

 

 

Tyngdpunktsområde Målsättning Åtgärd Ansvarsfördelning 

1)Välfärdsområdet 

2)Kommun 

3)Föreningarna som 

stöd 

Uppföljning & 

utvärdering 

Delaktighet samt främjande av 

trygghet 

Utveckla digitala tjänster Personal som fungerar som 

digistöd 

Tredje sektorn  



    
 

   

   

 

 

Frågeställningar att tänka på:  

Hur får vi den arbetsföra befolkningen 

att känna sig trygga? Vad har vi redan 

och finns det något vi borde utveckla? 

Eller borde vi bara organisera det som 

redan finns så att utbudet blir 

tydligare? (t.ex. information, 

invandrings- och integrationsmodeller, 

trygga bostadsområdet) 

 

Hur får vi den arbetsföra befolkningen 

att känna sig mer delaktiga i saker som 

angår dem men också omgivningen 

runt dem?  

 Informationspaket om 

organisationernas erbjudna 

verksamhet som addering till 

service- och vårdtjänster 

  

 En e-dejtingpunkt som första 

steget till en mötesplats, som 

kombinerar spelandet med 

aktivitet/annan verksamhet 

  

 Använda sådant som finns, sk. 

best practice, till exempel 

användning av 

erfarenhetsexperter för att 

belysa ett fenomen. Riktlinjer 

för en gemensam praxis och 

utbildning för 

erfarenhetsexperter 

Välfärdsområdet 

ansvarar för 

linjedragningarna  

 

 E- hälsogranskning   

Främja känsla av trygghet 

hos den vuxna 

befolkningen 

Mottagningspunkter för 

rådgivning och handledning i 

olika kommuner, 

(välfärdskiosker) 

Upprätthålla och 

främja utbyte av 

information mellan 

myndigheter, samt 

expertstöd (t.ex. 

 



    
 

   

   

Information om tjänster borde 

komma från en plats 

MARAK-

modell/grupp) 

  Kamratstödsgrupper Tredje sektorn  

  



    
 

   

   

Bilaga 3. Tabellerna för gruppen Äldre. 

Tyngdpunktsområde  

Målgrupp för 

åtgärderna: 

hemmaboende äldre 

och äldre inom 

ramen för 

effektiverad 

boendeservice  

Målsättning Åtgärd  

(kommunerna och 

välfärdsområdet definierar 

konkret i samarbete med 3.och 

4. sektorn) 

Ansvarsnivå  

1 Välfärdsområde 

2 Kommuner 

3 Tredje och fjärde 

sektorn  

Uppföljning & utvärdering  
 

Främjande av god 

hälsa och sunda 

levnadsvanor, (kost, 

sömn, motion och 

munhälsa, kultur)  

 

 

Äldre har en god hälsa och 

välbefinnande samt en god 

funktionsförmåga som möjliggör ett 

ökat antal aktiva levnadsår   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärsektoriella gemensamma 

satsningar på hälso- och 

välfärdsfrämjande åtgärder och 

stöd för äldre 

Verksamhetsmodell för 

livsstilsrådgivningstjänster för 

äldre (tar fasta på alla 

delområden inom hälsa och 

välfärd; t.ex. näring, motion, 

god psykisk hälsa, stärkt 

delaktighet) 

- välfärdsfrämjande och 

förebyggande hembesök  

- stöd åt hela regionen i 

nutritionsfrågor 

- resultat från Finger studien 

beaktas i utformningen av 

1-3 

 

 

1-3 

 

1 

 

 

1 

 

1, 2, 3 

 

 



    
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livsstilsrådgivnings 

interventionen / 

verksamhetsmodellen  

- Verksamhetsmodell för 

uppföljning av äldre som 

kontaktar servicehandledning 

men inte uppfyller befintliga 

servicekriterier 

-Systematiska förebyggande 

hälso- och 

välfärdsundersökningar för 

hemmaboende äldre inom 

olika åldersgrupper som inte är 

inom ramen för social- och 

hälsovårdsservice 

-Innovativa egenvårds- och 

stödtjänster riktade till äldre 

för att motivera till att ta hand 

om den egna hälsan och 

välmåendet  

Aktiverande och 

rehabiliterande arbetssätt, 

skapande av hemlika 

boendemiljöer för äldre inom 

ramen för social- och 

hälsovårdens service  

1 

 

1-3 

 

 

1 

 

 

 

1-3 

1 

 

 

 

1-3 



    
 

   

   

 

 

 

 

 Integrera kulturella välfärdstjänster 

som en mer naturlig del av social- 

och hälsovårdstjänsterna och till 

servicehandlednings-, informations-

och rådgivningstjänster för äldre 

 

Kulturella välfärdstjänster (t.ex 

kulturell rådgivning, kaiku-kort) 

integreras i 

verksamhetsmodellen för 

klient- och servicehandledning 

för en smidigare styrning till 

dessa tjänster 

  

 

Tyngdpunktsområde  Målsättning Åtgärd Ansvarsnivå  

1 Välfärdsområde 

2 Kommuner 

3 Tredje och fjärde 

sektorn  

Uppföljning & utvärdering  

Främjande av mental 

hälsa och 

förebyggande av 

rusmedelsmissbruk 

Kända riskfaktorer för psykisk 

hälsa och missbruk identifieras i 

ett så tidigt skede som möjligt 

Utvecklingen av 

gemensamma 

handlingsmodeller och 

åtgärder för att identifiera 

riskfaktorer förknippade med 

övergång från arbetliv till 

pensionärstillvaro.  

- Utbildningar och 

1,2,3  



    
 

   

   

metodskolningar för social- 

och hälsovårdspersonalen 

gällande äldres psykiska hälsa 

och missbruk   

 -Utveckling av åtgärder och 

verksamhet som främjar 

psykisk hälsa (fysisk, kulturell 

aktivitet, näring) 

-Verksamhetsmodell för 

seniorcenterverksamhet, 

dagcenterverksamhet  

1,2,3  
 

Stödjande av anhöriga och 

anhörigvårdares psykiska hälsa 

och välmående 

Stödåtgärder för 

närståendevårdare och –

vårdtagarna, närstående. 

Åtgärder som erbjuder en 

mer mångsidig 

avlastningsverksamhet  

1,2,3   

 

Tyngdpunktsområde  Målsättning Åtgärd Ansvarsnivå  

1 Välfärdsområde 

2 Kommuner 

3 Tredje och fjärde 

sektorn  

Uppföljning & utvärdering 



    
 

   

   

Främjande och 

upprätthållande av 

funktionsförmåga 

 

Äldre har en god 

funktionsförmåga längre upp i 

åren och antalet aktiva 

levnadsår med en god 

funktionsförmåga förlängs 

Livsstilsrådgivning: 

handledning / stöd att 

upprätthålla hälsa och god 

funktionsförmåga (ex. 

mångprofessionella besök i 

hemmet enligt behov, 

livsstilsrådgivning som 

lågtröskelverksamhet).  

Förebyggande verksamhet 

anpassad för olika målgrupper 

t.ex. personer med 

funktionsnedsättning. 

Alvar interaktiv tjänst 

(liknande tjänster) 

Upphandling av förebyggande 

effekter med hjälp av 

resultatbaserat 

finansieringsavtal; SIB-modell 

(målgrupp äldre) 

1,2,3  

 

 

 

1,2,3, 

 

 

1 

 

 

Samhällsplaneringen och –

utvecklingen bidrar till en 

trygg och säker boendemiljö 

för äldre som främjar äldres 

funktionsförmåga och 

delaktighet  

 

Olika boendeformer utgående 

från de äldres behov och 

funktionsförmåga.  

 

  

 



    
 

   

   

Tyngdpunktsområde  Målsättning Åtgärd Ansvarsnivå  

1 Välfärdsområde 

2 Kommuner 

3 Tredje och fjärde 

sektorn  

Uppföljning & utvärdering 

Delaktighet samt främjande av 

trygghet 

 

 

Digitala och tekniska 

lösningar används mer för 

att främja äldre människors 

välbefinnande, hälsa och 

delaktighet 

 

Främja och säkerställa att 

äldre med svag 

socioekonomisk ställning 

har en likställd möjlighet 

att använda teknik som 

stöder självständigheten  

Verksamhets- och 

handlingsmodeller genom 

vilka äldre systematiskt och 

i ett tidigt skede stöds att 

använda digitala medel 

(smidigare tillgång till olika 

aktiviteter, nätverk och 

serviceformer) 

- digital servicekatalog 

Tillämpning av 

distanshandledning i t.ex. 

främjandet av fysisk 

aktivitet 

  

De äldres känsla av 

delaktighet och möjlighet 

att påverka stärks  

Åtgärder som stärker 

delaktighets- och  

påverkansorganens roll så 

att reell påverkansmöjlighet 

stärks  

  



    
 

   

   

 Frivilligverksamhet har en 

etablerad ställning i äldres 

liv och större andel äldre är 

delaktiga i 

frivilligverksamhet: 

Interaktionen och 

partnerskapen mellan de 

viktigaste intressent-

grupperna ökar 

Stärka samarbetet mellan 

kommuner och 

organisationer samt deras 

möjligheter att samordna 

frivilligarbete, t.ex. gällande 

koordinering av väntjänster 

för äldre, Skolmormor och –

morfar verksamhet 

Uppsökande äldrearbete 

Seniorträffar 

  

 


