Svar på skriftligt spörsmål SSS 11/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om fortsatt nationellt minnesprogram
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 11/2019 rd undertecknat av
riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att fortsättningen av det nationella
minnesprogrammet och därigenom förebyggandet av sjukdomar och utveckling av god
vård samt försvar av rättigheter kan tryggas även framöver?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringsprogrammet definierar att förebyggande av minnessjukdomar ska jämställas med
andra folksjukdomar som en del av att främja välfärden och stärka funktionsförmågan.
Minnessjukdomar har samma underliggande riskfaktorer som många geriatriska sjukdomar samt
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Även principerna för att förebygga dessa sjukdomar är i
stor utsträckning desamma.
I enlighet med regeringsprogrammet kommer man att göra upp ett förvaltningsövergripande
åldersprogram i samarbete med olika ministerier, kommuner, den tredje sektorn och övriga parter.
I beredningen som gjorts i social- och hälsovårdsministeriet har utgångspunkten varit att även
frågor som rör minnessjukdomar ska kopplas till det gemensamma åldersprogrammet.
Utmaningar som gäller minnet är centrala både med tanke på att förebygga dem och att bygga
upp tjänster och det är inte är möjligt att göra beslut som gäller befolkningens åldrande utan att ta
dem i betraktande.
Minnessjukdomar och förebyggande av minnessjukdomar kan lätt anses som en uppgift för
social- och hälsovården och därför är det svårt att få andra förvaltningsområden att engagera sig
i genomförandet. Trots det är det viktigt att få alla sektorer att planera och verkställa åtgärder som
stöder hjärnhälsan, eftersom största delen av åtgärderna inte hör till social- och hälsovården.
Diskussioner mellan Minnesförbundet, som är en ledande aktör inom den tredje sektorn, och
social- och hälsovårdsministeriet har förts om minnesprogrammets fortsättning. Regeringen
ämnar fortsätta beredningen enligt tidigare överenskommelse med Minnesförbundet genom att
först bedöma i vilken utsträckning åtgärder som anges i det pågående programmet kräver
uppdatering och fortgående genomförande. Utifrån detta utarbetas ett minnesprogram som
inkluderas som en del av det åldersprogram som bereds.
Helsingfors 2.7.2019

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

