
Utvecklarens röst

Från kris till 
kris – hur 
skyddar vi 
dem som har 
det sämre 
ställt?

Text: Elina Lindström, Finlands Kommunförbund 
och Päivi Nurmi-Koikkalainen, Institutet för hälsa 
och välfärd

Projektet Framtiden skapas stöder per-
soner med funktionsnedsättning och personer 
med utländsk bakgrund i deras möjligheter att 
klara sig och fungera under covid-19-pandemin 
och motsvarande undantags- och krissituationer. 
Inom projektet sammanställs mångsidig kun-
skap, utifrån vilken man utarbetar anvisningar, 
tillvägagångssätt och nätverk för att hantera un-
dantags- och krissituationer på kommunal nivå. 
Projektet är ett ESF-samprojekt för Institutet 
för hälsa och välfärd (THL), Kehitysvamma-
liitto och Kommunförbundet under perioden 
1.2.2021‒31.3.2022.

Utifrån den information som redan insam-
lats inom projektet kan man konstatera att 
sömnsvårigheter, svag framtidstro, ensamhet 
och social isolering har samband med psykisk 
ohälsa och sämre välbefinnande. De här upple-
velserna har ökat hos befolkningen under coro-
natiden, och resultaten visar att de framhävs hos 
personer med nedsatt funktionsförmåga samt 
hos personer med funktionsnedsättning och ett 
mycket stort behov av personlig assistans. (1)

Även personer med nedsatt 
funktionsförmåga bör beaktas
WHO ger stater, kommuner, serviceproducen-
ter, personer med nedsatt funktionsförmåga 
själva och den övriga befolkningen anvisningar 
om hur funktionsvariationer bör beaktas i kam-
pen mot coronapandemin. Åtgärderna gäller 
bland annat lika tillgång till tillgänglig vård, 
jämlik fördelning av vårdutrustning, tillhanda-
hållande av nödvändigt stöd samt tillräcklig och 
begriplig information. (2)

Det är viktigt att alla människor ser till att 
de själva agerar säkert. Det förutsätter att invå-
narna, också de med nedsatt funktionsförmåga, 
beaktas i kommunikationen, men också att de 
engageras när anvisningar och planer ska utar-
betas. Människorna själva blir då säkerhetsak-
törer, inte bara mål för säkerhetskommunikatio-
nen. 

Ett socialt skyddsnät är viktigt för oss alla. 
Dess betydelse är extra stor för äldre och per-
soner med nedsatt funktionsförmåga, i syn-
nerhet vid undantagstillstånd, såsom under 
coronarestriktionerna. Ett fungerande nätverk 
ger både säkerhet och trygghet. (3)

Coronapandemin är inte över i 
Finland eller någon annanstans 
i världen, tvärtom. Utöver 
coronakrisen har även kriget i 
Ukraina medfört ett behov av 
en ny slags beredskap även i 
Finland. 

Päivi Nurmi-Koikkalainen 
och Elina Lindström 
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Klienternas och de professionellas 
erfarenheter viktiga
För tillfället fortsätter THL sin forskning inom pro-
jektet Framtiden skapas med en enkät till personer 
som arbetar med klienter inom funktionshinderser-
vicen. Syftet med enkäten är att utreda personalens 
erfarenheter av coronatiden, bland annat hur tjäns-
terna har ordnats, på vilket sätt arbetet har föränd-
rats och hur kommunikationen har fungerat.

Kehitysvammaliitto, THL och Kommunförbun-
det fortsätter förnya sina arbetsmetoder även via 
utvecklingsgrupper och sammanställer material för 
kommunerna i form av handlingskort. I projektet 
medverkar professionella inom social- och hälso-
vårdssektorn, anhöriga och personer med funk-
tionsnedsättning, inklusive invandrare med funk-
tionsnedsättning. Klienternas och de professionellas 
erfarenheter och kunskap spelar en viktig roll i pro-
jektet. 

 

Läs mer om projektet: 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-utveckling/

undersokningar-och-projekt/mojligheter-for-personer-med-

funktionsnedsattning-och-personer-med-utlandsk-bakgrund-

att-klara-sig-i-undantags-och-krissituationer-framtiden-skapas-

utifran-erfarenheter-av-covid-19 
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