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SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM SNABBKLINIK
410/33/2017
SOHÄN 23.11.2017 § 114
Beredning och ytterligare information: servicechef, tjänster som
främjar välbefinnande och hälsa Leena Pääkkönen-Tarvainen tfn
040 489 9992 eller fornamn.efternamn@borga.fi.
Stadsfullmäktigeledamöterna Sari Glad (obunden Sannf) och Tuula
Virkki (SDP) förelår att tjänster av typ snabbklinik placeras i centrum
av Borgå. Det i motionen beskrivna behovet av tjänster gäller i synnerhet pensionärsbefolkningen och de övriga invånare som behöver
hälsohandledning. I motionen Dnr: 410/33-/17, 11.4.2017 hänvisar
ledamöterna till lågtröskelverksamheten i Lahtis med mångsidiga
handlednings- och vårdfunktioner som baserar sig på sjukskötarresurser i en enhet i samband med ett köpcenter, nära goda trafikförbindelser.
Motionen stöder det pågående arbetet inom social- och hälsovårdssektorn i Borgå för att i centrum av staden, i en lokal vid Biskopsgatan, bilda ett servicecentrum med likheter till Lahtis-modellen. Servicecentret erbjuder handledning, rådgivning och olika behandlingar
tröskelfritt i en kombination av socialvård och hälso- och sjukvård,
så att den arbetsföra befolkningen får de nödvändiga tjänsterna för
främjande och upprätthållande av hälsa och välbefinnande på samma ställe. Samtidigt utvecklar vi digitala tjänster som är klientvänliga
och oberoende av tid och rum, bl.a. frivilliga elektroniska hälsokontroller med tillhörande välfärdsträning. Elektroniska tjänster utvecklas
t.ex. för att tillgodose behoven hos dem över 65 år som efter hand
lämnar arbetslivet och blir pensionärer. För arbetslösa och närståendevårdare ordnar vi mottagningar hos hälsovårdare. Lågtröskelmottagning hos hälsovårdare för välfärdssamtal kommer att utvecklas
också för andra behov av välfärdshandledning som uppträder hos
vuxna. Vi deltar också i det nationella ODA-projektet, där vi utvecklar
digitala tjänster för egenvård. Vi strävar efter att erbjuda digitala
tjänster åt alla Borgåbor med kunddatorer som skaffas till Biskopsgatan och handledning i att använda programmen före början av år
2018.
För närvarande omfattar verksamheten vid Biskopsgatan handledning i näringshälsa samt anknytande vård. För arbetslösa ordnas
hälsoundersökningstjänster. För barn och unga ordnas tidigt stöd i
form av mentalvårds- och missbrukstjänster med låg tröskel. Enheten vid Biskopsgatan organiserar också välfärdsgrupper kring olika
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teman för att bemöta invånarnas livshanteringsbehov. Målet är att
verksamheten också ska betjäna de klienter som behöver social
handledning. I enheten vid Biskopsgatan är en socialhandledare tillgänglig för samtal ett par dagar per vecka. I enheten vid Biskopsgatan ordnas också uppföljningskontroller med bestämda mellanrum
för klienter med folksjukdomar (bl.a. diabetes, sjukdomar i andningsorganen) eller uppföljning av effekten av blodtunnande läkemedel.
Inom den närmaste framtiden kommer ett för invånarnas behov avsett egenvårdsrum att öppnas, utrustat bl.a. med blodtrycksmätare,
våg och, som sagt, en kunddator, samt olika slags material om upprätthållande och främjande av hälsan och välbefinnandet.
Nästa utvecklingsskede för enheten vid Biskopsgatan är att med
den vuxna befolkningen som målgrupp skapa en modell för bedömning av servicebehovet och för upprättande av en serviceplan. Avsikten är att möjliggöra en tjänst där en invånare i arbetsför ålder
kan få en bedömning av sitt servicebehov för upprätthållande och
främjande av hälsan samt tillhörande planering och servicehandledning på samma ställe med en enda begäran och med en omedelbart
påbörjad process.
Bilaga:
Motion
Tf. social- och hälsovårdsdirektören:
Social- och hälsovårdsnämnden föreslår stadsstyrelsen att utlåtandet ovan ges som svar på fullmäktigemotionen från Sari Glad och
Tuula Virkki.
Beslut:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt föreslå stadsstyrelsen att utlåtandet ovan ges som svar på fullmäktigemotionen
från Sari Glad och Tuula Virkki.

STST 18.12.2017 § 481 Bilaga:
motion 11.4.2017
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar ge ovanstående social- och
hälsovårdsnämndens förslag som sitt svar på Sari Glads och Tuula
Virkkis motion.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge ovanstående social- och
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hälsovårdsnämndens förslag som sitt svar på Sari Glads och Tuula
Virkkis motion.
___________

