
 

RESULTAT  
Enligt studier kan man genom vårdarbete som främjar rehabilitering uppnå 
kostnadsbesparingar i hemvården. Vårdarbete som främjar rehabilitering är 
kostnadseffektivt jämfört med vanlig vård. Kostnadsbesparingarna berodde 
på att kostnaderna för personlig vård och sjukhusvård minskade under upp-
följningstiden.  
 
1) Interventioner inom vårdarbete som främjar rehabilitering minskade an-

vändningen av hemvårdens tjänster enligt följande: 

▪ Antalet personer som behöver kontinuerlig hemvård minskade. 
▪ Längden på hemvårdsbesöken blev kortare och åldrande klienter 

behövde mindre hemvårdsservice.  
▪ De totala kostnaderna för hemvården sjönk under en uppföljnings-

tid på nio månader och två år. 
▪ Behovet av kontinuerlig individuell vård minskade under en uppfölj-

ning på tre månader och tolv månader.  
▪ Med vårdarbete som främjar rehabilitering uppnåddes i fråga om 

kostnader besparingar på 22 procent under det första året och 30 
procent under det andra året. 

▪ Interventionerna inom vårdarbete som främjar rehabilitering mins-
kade även  

o antalet jourbesök 
o oplanerad sjukhusvård 
o den totala volymen av sjukhusvård 

 
2) Vårdarbete som främjar rehabilitering hade flera positiva effekter på kli-

enterna inom hemvården, eftersom interventionerna stödde och för-
bättrade 

o funktionsförmågan i äldre personers nedre extremiteter 
o rörelseförmågan 
o förmågan att klara av dagliga aktiviteter  
o det psykiska välbefinnandet och livskvaliteten 
o möjligheten att bo hemma och självständigheten 

 
3) Klienterna kan fortsätta att bo hemma och de har inte behövt flytta till 

serviceboende med heldygnsomsorg. 
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BAKGRUND 

I Finland syns den åldrande befolk-
ningen i antalet klienter inom äldre-
omsorgen och hemvården. Under 
2018 hade äldreomsorgen enligt THL 
93 000 klienter, varav 57 procent inom 
hemvården. Hemvårdens klienter har 
allt svagare hälsa och antalet personer 
som behöver mycket service ökar stän-
digt.1 En tredjedel av äldreomsorgsper-
sonalen arbetar inom hemvården. Allt-
eftersom befolkningen åldras ökar be-
hovet av social- och hälsovårdstjänster 
och de kostnader som dessa ger upp-
hov till.2 Ökningen av behovet av tjäns-
ter kan lindras genom att påverka de 
äldre personernas funktionsförmåga 
genom vårdarbete som främjar rehabi-
litering3,4. Med vårdarbete som främjar 
rehabilitering avses vårdpersonalens 
verksamhet, vars syfte är att främja 
den äldre personens funktionsförmåga 
och stödja självständigheten. Funkt-
ionsförmågan understöds i de äldre 
personernas hem med rehabiliterande 
interventioner som ökar den fysiska ak-
tiviteten och självständigheten. Forsk-
ningsresultat visar att med hemrehabi-
literingsinterventioner blir besökstiden i 
hemmet kortare, användningen av 
tjänster minskar och kostnadernas re-
duceras jämfört med den grupp som 
fick vanlig vård.4 

 
 

Hur kan man genom vårdarbete som 
främjar rehabilitering påverka använd-
ningen av tjänster och kostnader? 
 

SAMMANFATTNING 
Genom interventioner för vårdar-
bete som främjar rehabilitering kan 
man minska behovet och använd-
ningen av tjänster för äldre klienter 
inom hemvården samt uppnå bety-
dande besparingar i fråga om 
social- och hälsovårdstjänsternas 
totala kostnader. Tack vare inter-
ventionerna förbättrades funktions-
förmågan i de nedre extremiteterna 
hos äldre klienter i hemvården samt 
deras rörelseförmåga och självstän-
dighet, vilket minskar behovet av 
hemtjänster, jourbesök och sjuk-
husvård. I Finland behövs veten-
skaplig forskning om vilken effekt in-
terventioner inom vårdarbete som 
främjar rehabilitering av klienter 
inom hemvården har på använd-
ningen av tjänster och deras kost-
nader.  
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten kan tillämpas i Finland vid planering och utveckling av vårdar-
bete som främjar rehabilitering av äldre personer. Resultaten kan användas 
vid utvärdering av vilka effekter vårdarbete som främjar rehabilitering har 
på behovet av hemtjänster för äldre samt deras längd och mängd, antalet 
jourbesök samt kostnadsbesparingar inom social- och hälsovårdstjäns-
terna. Effekten av vårdarbete som främjar rehabilitering har undersökts lite 
i Finland. Evidenstipset lyfter fram behovet av vetenskaplig forskning om 
vilka effekter vårdarbete som främjar rehabilitering har.  
 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset utgår från en högklassig systematisk översikt som gavs ut 2017 
och som undersökte vilka effekter interventioner inom vårdarbete som främjar 
rehabilitering har på äldre klienter och användningen av tjänster samt de 
kostnader som dessa ger upphov till*. I översikten ingick 15 artiklar om jäm-
förande studier där sammanlagt 2 364 äldre personer deltog i intervention-
erna. Studierna hade genomförts i Danmark, Australien, England, Norge, 
Holland, Nya Zeeland och USA. Översiktens metodologiska genomförande 
beskrivs närmare i den ursprungliga publikationen*. Kvaliteten på översikten 
bedömdes enligt JBI:s kriterier för bedömning av systematiska översikter**. 
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