
 

 

 

 

 

Psoriasisliitto ry – Psoriasisförbundet rf • Fredriksgatan 27 A 3, 00120 Helsingfors • tfn 040 9052 543 

www.psoriasisliitto.fi  

 

Ett smart landskap tar ett heltäckande ansvar för långtidssjukas hälsa och välbefinnande  

Måtta med klientavgifterna  

Landskapet bör sätta klientavgifterna inom social- och hälsovården på en måttlig nivå, så att 
dessa inte står i vägen för den vård eller de tjänster som människorna behöver. Ofta hopas 
klientavgifterna för personer som redan annars har stora kostnader inom social- och 
hälsovården, till exempel för läkemedel eller resor. En utredning som Psoriasisförbundet 
gjorde tillsammans med tre andra organisationer avslöjar att av de långtidssjuka har 18 
procent under det senaste året fått göra avkall på andra nödvändiga utgifter på grund av 
klientavgifterna. Det står klart att de avgifter som finns idag försvårar genomförandet av 
vården.  

Landskapen bör visa gott omdöme i fastställandet av klientavgifterna. Den kommande 
klientavgiftslagen ger dem möjlighet att i någon mån påverka avgifternas storlek. När 
klientavgifterna slopas eller minskas söker människorna vård i tid och följer sin vårdplan 
bättre. På lång sikt kan man genom att slopa avgifterna även spara pengar och hjälpa 
människorna att upprätthålla sin arbets- och funktionsförmåga. Att hämta den extra 
finansiering som landskapen behöver från klientavgifter skulle vara kortsiktigt. 

Ordning på servicekedjorna för långtidssjuka  

För personer med en långvarig sjukdom, till exempel psoriasis, borde man redan i ett tidigt 
skede upprätta en klientplan. På så sätt kan man i tid beakta alla tjänster som den sjuka 
behöver. När klientplanen genomförs korrekt kan man med dess hjälp säkerställa 
förverkligandet av långa och stabila vårdrelationer bättre än i dagsläget. För klientplanen bör 
en egen ansvarig person utses som följer upp dess verkställande och säkerställer att 
patientens rättigheter förverkligas. Landskapen ska även ordna fungerande och mångsidig 
närservice överallt i Finland, till exempel genom att utnyttja mobila social- och 
hälsovårdstjänster. En välfungerande vård och en stabil vårdrelation är rättigheter för alla 
psoriatiker, oavsett var i landet man bor.  

Smidiga servicekedjor förutsätter att landskapet samarbetar mångsidigt med olika instanser. I 
klientplanen ska även tjänster som inte hör till de egentliga social- och hälsovårdstjänsterna 
beaktas, till exempel kamratstöd via föreningar och motionsmöjligheter som tillhandahålls av 
kommuner och idrottsföreningar.  

Organisationer som en viktig partner för landskapen  

För att landskapen ska lyckas minska befolkningens välfärds- och hälsoskillnader är det 
viktigt att de samarbetar kontinuerligt och mångsidigt med organisationerna i sitt område. 
Landskapen måste förstå att social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet i allra 
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högsta grad är främjande av invånarnas välfärd och hälsa. Organisationernas 
verksamhetsbetingelser måste tryggas; till exempel får organisationernas 
verksamhetsunderstöd inte avbrytas. Kamratstöd och annan lokal verksamhet i 
organisationer, till exempel kamratmotionsgrupper, ska integreras i servicekedjorna.  

I landskapen ska en eller fler ansvariga personer utses som sköter samarbetet mellan 
organisationerna och landskapen. Landskapet ska även uppmuntra kommunerna i sitt 
område till ett nära samarbete med organisationerna. 
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