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A. Vilka vårdtjänster finns det i dag?

B. Vad innebär de kommande lagförändringarna? 

C. Vilka konsekvenser har välfärdsområdet för äldreomsorg?



inga tjänster

närståendevård

regelbunden hemvård

vanligt serviceboende

effektiverat serviceboende

bäddavdelning / hälsocentral 

ålderdomshem

A. Vårdtjänster i 
bruk, % av 75 år
fyllda



B. Lagförändringarna
(äldreomsorgslagen, socialvårdslagen)

Steg 1:  1.10.2020

• Dimensioneringen i den tyngre vården stiger stegvis till 0,7 per 1.4.2023

Steg 2:  1.1.2023...

• Hemvården skall få mera resurser, klienterna har rätt att få hemvård även 
på nattiden

• Mellanformiga boendeformer utvecklas mellan hemvård och effektiverad 
serviceboende (gemenskapsboende, stödboende)



inga tjänster

närståendevård

regelbunden hemvård

vanligt serviceboende -> gemenskapsboende

effektiverat serviceboende -> serviceboende med 
heldygnsomsorg

bäddavdelning / hälsocentral

ålderdomshem-> kommer att försvinna



c. Välfärdsområdet startar i praktiken 
den 1.1.2023

• Ansvar över den nuvarande kommunala äldreomsorgen flyttas över till
Egentliga Finlands välfärdsområde den 1.1.2023.

• Inga stora förändringar i tjänsterna förväntas att ske vid årsskiftet; också de 
nuvarande serviceavtalen mellan kommunerna och klienterna fortsätter 
som sådana med VFO

• Den nya organisationen blir klar före sommaren -22



Det finns nya möjligheter med en större 
regional helhet

• På längre sikt har välfärdsområden bredare axlar att tackla bl.a. 
problem med resursering än mindre enheter:

• Gemensamma resurspooler

• Koordinerad skolning inom regionen

• Koordinerad inflyttning av vårdare

• Bättre samarbete med den privata sektorn 

• Bättre samarbete med hälsovården



Vi är bekymrade över de stigande kostnaderna inom 
social- och hälsovården, särskilt åldringsvården

• År 1990 använde Finland lika stor andel av BNP till social- och hälsovård 
som Sverige och Norge

• År 2020 ser siffrorna ut så här:
• Norge    11,3 %

• Sverige  11,4 %

• Finland    9,6 %

Borde vi också prioritera bl.a. åldringsvården 

lika högt som de andra nordiska länderna?



Barkbacken i går, i 
dag och i morgon
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Gustaf Wilhelm Wilén grundade Föreningen Gubbhemmet i Åbo år 1892 med det välgörande syftet att vara en 
icke vinstbringande allmännyttig förening. Själva Gubbhemmet startade sin verksamhet 1908.

Candolinska stiftelsen öppnade sitt hem år 1913 med hjälp av Carl Efraim Candolins donerade medel. Till att 
börja med var namnet - ståtligt nog – ”Borgerskapets i Åbo hem för ålderstigna tjenarinnor”, mera inofficiellt 
Tjänarinnehemmet.

I februari 2016 sammanslogs dessa historiska servicehus till Barkbackens Servicehus Ab. 

Barkbackens historia



Barkbacken - ett annorlunda företag

• Barkbackens Servicehus Ab är ett icke vinstbringande företag 

• Barkbackens Servicehus är tvåspråkigt

• På Barkbacken bor både självständiga seniorer och åldringar i behov av tyngre vård (effektiverat
serviceboende)

• Barkbacken har valt kinestetik som vårdfilosofi

• År 2019 tillades Barkbacken utmärkelsen Ett samhälleligt företag. 
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Barkbackens boende

• Antalet boende 130 

• Självständiga seniorer/ omsorgsboende: 45%/ 55%

• Män/ kvinnor:  15% / 85%

• Genomsnittsålder:  90 år

• Finskspråkiga / tvåspråkiga 80% / 20%
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Våra värderingar

TRYGGHET

KVALITET   

INDIVIDUALITET  OCH
HÖGAKTNING

HEMTREVNAD

AKTIVITET
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Arvomme



Personalen
(totalt 100 anställda)

• Närvårdare

• Sjukskötare 

• Aktivitetsteam: aktivitetsledarna, konstterapeut, fysioterapeut

• 20 frivilliga

• Andra tjänster: geriatriker, tandläkare, frisör, fotvårdare

• Egna kockar 

• Egna lokalvårdare

• Egen gårdskarl

• Förvaltning: 
• VD, vårdchef, utvecklingschef
• Ekonomichef, stödserviceschef
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En aktiv
fritidsverksamhet

• Totalt 1000 aktiviteter varje år

• Tre aktivitetsledare, fysioterapeut, 
konstterapeut 

• Över 20 frivilliga  

• Boenderådet utvecklar 
verksamheten

• Rörliga stunder, musikstunder, 
konsert, spel, frågesport,  klubbar, 
andaktsstunder, handarbeten...



Barkbacken år 2026?

• Gubbhemmets ny stadsplan (2018) möjliggör ett nybygge framför och bredvid det 
nuvarande B-huset.  Kanske blir det verklighet om några år...



Tack för intresset!


