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Vårdreformen och
elektroniska tjänster

V

erkställandet av reformen av social- och hälsovården
samt räddningstjänsten pågår nu. Välfärdsområdesvalet
i januari innebar det första synliga skedet. I valkampanjen inför valet berättade partierna och kandidaterna hur de
kommer att trygga och förbättra i det närmaste alla nuvarande
social- och hälsovårdstjänster. Räddningstjänsten talades det
inte mycket om, trots att det är ytterst viktigt att också den
fungerar.
Servicen förbättras bland annat genom att öka de digitala
tjänsterna. Bra så. Digitjänsterna underlättar tillgången till service och de är säkert också kostnadseffektiva. Då de utvecklas
måste vi emellertid ta medborgarnas möjligheter att utnyttja
dem I beaktande. Ett faktum är, att en betydande del av de
äldre inte använder sig av digitala medier eller digital service.
Främjandet av digitaliseringen får inte leda till att en del av
medborgarna slås ut. Vi måste under alla omständigheter
trygga servicen också för dem som inte har beredskap eller
möjligheter att utnyttja nätets tjänster.
Pensionstagarnas Centralförbund EKL har, i likhet med
pensionstagarförbundens intresseorganisation EETU redan i
flera år i sina målprogram krävt att samhället bör utbilda och
träna medborgarna att klara sig i det digitaliserande servicesystemet.
EKL har inte enbart nöjt sig med att kräva åtgärder av
andra, vi har också själva gått in för att träna äldre i utnyttjandet av de digitala tjänsterna.
I EKL:s verksamhet ”Styrka via nätet – hur äldre människors kan klara sig i det digitaliserande samhället” lär vi bl. a ut
hur äldre kan utnyttja digiservicen.
Verksamheten har organiserats så, att två arbetstagare har
tio frivilliga regioninstruktörer till sin hjälp. Ungefär 150 fri
villiga kamratinstruktörer – också de seniorer – ansvarar för
instruktionen av seniorer i olika delar av Finland.
Instruktionerna är avgiftsfria och sker i huvudsak i par.
Vi försöker varje år öka antalet instruktörer och orter som kan
erbjuda instruktioner. Verksamheten finansieras med årliga
medel från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Intresserade hittar ytterligare information
på adressen verkostavirtaa.fi eller genom att ringa förbundet.
I år är ett av målen i den här Verkosta virtaa -verksamheten
att främja det informationstekniska kunnandet på en sam
hällelig nivå bland seniorerna. Vi är med i ett flertal samarbetsnätverk. Där arbetar vi för att näten ska byggas täckande
för att de så bra som möjligt ska kunna betjäna seniorerna
och deras framsteg i digikunnandet.
Samarbetsparterna är många. Vi samarbetar bl.a med
Pensionärerna rf, Närståendevårdarförbundet, Invalidförbundet och utbildningsbranschens seniororganisation. Också FPA
är en samarbetspart.
Då verksamheten i välfärdsområdena inleds år 2023 kommer säkert efterfrågan på Styrka via nätet- och annan mot
svarande verksamhet att öka.

Bästa läsare, du märkte säkert att du nu i din hand har ett något förnyat
exemplar av Eläkkeensaaja-tidningen. Vår redaktion väntar med spänning
på din respons på adressen toimitus@ekl.fi. Vi tar responsen i beaktande
och den hjälper oss att ytterligare utveckla vår tidning.

