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31.12.2016 fanns det 849 75 år fyllda i
Pemar
Prognos
(2012)
2020

75–79-åringar

≥ 80-åringar

459

577

75 år fyllda
sammanlagt
1 036

2030

671

1 087

1 758

2040

659

1 420

2 079
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ALLMÄNT OM ÄLDREOMSORG
• Tjänsterna grundar sig på socialvårdslagen, som definierar
hemservice och dess stödtjänster, boendeservice och vård
på institution
• Därutöver tjänster om grundar sig på speciallagstiftning
• Bedömning av servicebehov
• Serviceplan
• Tjänster som tillhandahålls i hemmet kommer i första hand
i enlighet med lagarnas principer
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FÖREBYGGANDE TJÄNSTER
• Servicehandledning
• Välfärdsfrämjande hembesök / förebyggande hembesök
- Målgrupp: äldre som fyller 80 år, som inte omfattas av service
• Seniorrådgivning
- Målgrupp: äldre över 65 år, som ännu inte omfattas av
regelbunden omsorg
- Särskilt inkallade 68-åringar
• Geriatrik
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HEMVÅRD
•
•
•
•
•
•

Kombinerad hemservice och hemsjukvård
Regelbunden och tillfällig service
Klienter inom den egna verksamheten 147 stycken 2016
Servicesedeln i bruk, 47 klienter under 2016
Vid behov hemsjukhusets tjänster
Rehabilitering i hemmet under utveckling
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TJÄNSTER SOM STÖDER BOENDE I
HEMMET
• Måltidsservice (Arkea & Posti)
• Trygghetstelefon (Stella)
• Städservice (med servicesedel)
• Hygienservice
• Service som stöder rörlighet
• (Uträttande av ärenden)
ÖVRIGA
• Seniordagverksamhet
• Stöd för närståendevård (50 klienter 2016)
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BOENDEUTBUD RIKTAT TILL ÄLDRE
• Föreningen Paimion vanhustenkotiyhdistys: Radhusen på
Välitie (40 bostäder)
• Stiftelsen Paimion palvelukeskussäätiö: radhusen i
Ehtookontu (31 bostäder), Seniorhuset Kotikontu (20
bostäder)
• Mottagningsbostad
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HELDYGNSOMSORG
EGEN PRODUKTION
• Paltanpuiston palvelukeskus (Paltanpuisto servicecenter): 34 boendeplatser, av vilka 4 är korttidsplatser
KÖPTJÄNSTER
Övertogs av Esperi Care Oy 1.8.2017
• Hoivakoti Jokilaakso (Jokilaakso vårdhem): 20 boendeplatser, av vilka 2 är korttidsplatser
• Askalan palvelutalot (Servicehusen i Askala): 13 boendeplatser
• Paimion Vanhainkoti (Pemar ålderdomshem): 16 boendeplatser (vård på institution).
Ålderdomshemsverksamheten övergick i serviceboende med heldygnsomsorg 1.8.2017, då Esperi Care
inledde sin verksamhet
•

Utanför Pemar är sammanlagt 13 klienter placerade i fem olika servicehus med boendeservice med
heldygnsomsorg. En klient bor i familjevård.

•

Sammanlagt har Pemar därmed för tillfället 91 platser med heldygnsomsorg inom långtidsvården.
Platserna för korttidsvård är 6 stycken
Heldygnsomsorgen omfattar för närvarande 11 klienter i åldern 65–74 år

•
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VÄNTETIDER TILL HELDYGNSOMSORG

1.1 – 30.6.2015

1.7 – 31.12.2015

1.1 – 30.6.2016

1.7 – 31.7.2016

1.1 – 30.6.2017

Sökande

27

32

28

30

25

Genomsnittlig
väntetid efter
positivt beslut

42 dgr

55 dgr

61 dgr

65 dgr

28 dgr
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Behov av tjänster
75 år fyllda

Behovet av
boendeservice med
heldygnsomsorg, då
målet är 8 %

Jämfört med dagens
läge (80 platser*)

Jämfört med nuvarande
antal platser , oberoende
av klienternas ålder (91
platser)

2017

849

68

12

23

2020

1 036

83

-3

8

2030

1 758

141**

-61

-50

2040

2 079

166**

-86

-75

* Klienter som för nävarande är 75 år fyllda
** Målet på 8 % kommer sannolikt att minska
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TJÄNSTERNAS TÄCKNING ≥ 75 år
TJÄNST

MÅL

UTFALL 2016

Hemmaboende

92 %

90,9 %

Inom hemvård

13 – 14 %

11,8 %

Inom stöd för
närståendevård

6–7%

4,1 %

I heldygnsomsorg

8%

9%
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SERVICESEDEL
• Togs i bruk i den tillfälliga hemvården 2009, i den regelbundna hemvården
2010
• Togs i bruk inom stödtjänsterna 2009. I städservicen avstod man från
köptjänster och övergick till enbart servicesedlar från början av 2017.
Städservicens servicesedlar används för närvarande av 29 äldre.
• I hemvården används servicesedlar för närvarande av 29 personer.
Mängden hemvård som beviljats med servicesedel varierar från fyra till 55
timmar i månaden.
• 10 serviceproducenter i registret
• Beslutet för serviceboende med heldygnsomsorg fattades i maj 2017.
Ännu har inga tjänsteproducenter anmält sig till registret och staden har inte
varit aktiv i ärendet under sommaren.
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