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Det ökade behovet av
mentalvårdshjälp bland
unga tillgodoses med
evidensbaserade
metoder
 

 

 

 

 

Äntligen: Social- och hälsovårdsreformen
godkändes av riksdagen (och vi kan sätta igång
med genomförandet)

  

Det här har vi väntat på. Och det räckte rätt många valperioder. Men nu har det äntligen blivit
verklighet. Social- och hälsovårdstjänsterna koncentreras till ”bredare områden” för
välbefinnande, som bättre än för närvarande kan ordna kundorienterade tjänster för alla
medborgare i hela Finland. Det svåra arbetet, som ibland kändes nästan omöjligt, har nu gjorts.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/3981692/0/0/5348/611/8/
https://www.emaileri.fi/g/u/3981693/0/0/5348/611/8/


 

De ungas psykiska illamående, psykiska
symptom och upplevda behov av hjälp har
ökat ytterligare under pandemin. De senaste
resultaten av enkäten Hälsa i skolan visar att
ångest har ökat kraftigt i synnerhet bland
unga flickor: i enkäten rapporterade upp till en
tredjedel av flickorna att de led av medelsvår
eller svår ångest. 

 Läs mer 
 

 

 

 

Helsingfors
mentalvårdstjänster
satsar på tidigt stöd:
lågtröskelserviceställe-
na för psykisk hälsa
Mieppi, kortterapi och
snart även terapigaranti
 

Tillgången till mentalvårdstjänster har under
de senaste åren väckt mycket diskussion. Det
håller också på att ske en tydlig förändring i
attityderna. Allt fler söker sig till tjänsterna och
många har öppet berättat om att de gått på
terapi. Å andra sidan har det också skrivits
mycket om hur svårt det är att få terapi.

 Läs mer 
 

 

 

 

Lätt och trevligt – en
gemensam portal för
vårdhem i Västra Nyland
 

Du är i fokus! I Västra Nyland arbetar vi
experter inom social- och hälsovården för att
västnylänningarna ska må bra. Vårt
värdelöfte ”Du är i fokus” innebär inom
äldreomsorgen till exempel att den äldre själv
kan välja vilket vårdhem hen vill flytta till, när
det inte längre är möjligt att bo hemma.

 Läs mer 
 

 

  

Hur kan man göra saker
bättre inom social- och
hälsovårdstjänsterna,
inte endast förbättra det
gamla?
 

https://www.emaileri.fi/g/u/3981694/0/0/5348/611/8/
https://www.emaileri.fi/g/u/3981695/0/0/5348/611/8/
https://www.emaileri.fi/g/u/3981696/0/0/5348/611/8/


 

I social- och hälsovårdsreformen är det viktigt
att inkludera fenomenet med onödig
efterfrågan, eftersom det samtidigt påverkar
tillgången till tjänster, arbetsmängden och
totalkostnaderna.

 Läs mer 
 

 

 

 

 

Kontaktytorna i social-
och hälsovårdsreformen
och reformen av
räddningsväsendet
 

En viktig fråga som gäller
uppgiftsfördelningen mellan kommunerna och
de framtida välfärdsområdena är hur väl
kontaktytan mellan kommunen och
välfärdsområdet fungerar. 

 Läs mer 
 

 

 

 

 

Varför behövs
samordning av social-
och
hälsovårdstjänsterna?
 

Jag bokade en läkartid elektroniskt och
uträttade ärendet på distans med hjälp av en
bildförbindelse. Mitt servicebehov var enkelt,
vårdanvisningen jag fick var tydlig och det
räckte med en yrkesutbildad person för att
lösa mitt problem. Jag fick hjälp och var nöjd
med servicen. 

 Läs mer 
 

 

 

 

 

Vägkartan stöder
uppbyggandet av
välfärdsområdena
 

Fem beredningsgrupper har börjat förbereda
genomförandet av social- och
hälsovårdsreformen. Beredningsgrupperna
arbetar under sektionen för regional
beredning och stöder regionerna vid
förberedelserna inför det egentliga
genomförandet.

 Läs mer 
  

https://www.emaileri.fi/g/u/3981697/0/0/5348/611/8/
https://www.emaileri.fi/g/u/3981698/0/0/5348/611/8/
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Frågor och svar
 

Frågor och svar om upphandlingar
 Läs mer 

 

Välfärdområdets temporära
beredningsorgan och dess uppgifter 

 Läs mer 
 

 

 

 

 

Video: Vad är framtidens
social- och
hälsocentral?

  

Framtidens social- och hälsocentral
genomförs som en del av vårdreformen.
Överläkare Heli Mattila och utvecklingschef
för socialvården Heidi Muurinen berättar vad
det innebär i praktiken.
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