Svar på skriftligt spörsmål SSS 560/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att inrätta ett nationellt register över
hörselskador
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 560/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen /sd m.fl.:
Vilka åtgärder vidtar regeringen för att inrätta ett nationellt register över hörselskador för
att säkerställa aktuell information och därigenom en effektiv allokering av vård- och rehabiliteringsresurserna?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
För olika klient- och patientgrupper behövs nationellt jämförbar information om social- och hälsovårdstjänsternas innehåll, kvalitet och effektivitet. Helheten förs vidare i enlighet med regeringsprogrammets skrivelse ”kvalitetsregister ska skapas”. Social- och hälsovårdsministeriet samarbetar intensivt med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, servicesystemet och
andra intressentgrupper för att kvalitets- och effektivitetsuppgifter ska kunna sammanställas och
analyseras på flera olika sätt från olika kundgrupper.
Även undersökning, vård och rehabilitering av hörselskador kräver jämförbara registeruppgifter
i strukturerad form. Informationsproduktionen inom social- och hälsovården stöds bland annat i
det nationella TOIVO-programmet och Valtava-projektets olika projekt, där man utbildar servicesystemet i korrekt registrering och utvecklar en kombination av informationen från olika källor.
I lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008), som trädde i kraft den 1 maj 2019, föreskrivs att förandet av ett kvalitetsregister inom social- och hälsovården är en lagstadgad uppgift
för Institutet för hälsa och välfärd. Social- och hälsovårdsministeriets utkast till förordning om
kvalitetsregister som föreskrivs för verkets registeransvar var på remiss sommaren 2021. I denna
första förordning definieras tio sjukdoms- och åtgärdsspecifika kvalitetsregister (register över
hjärnförlamningar, diabetes, hiv, njur-, psykos-, rygg-, mun- och tandsjukdomar, hjärt-, intensivvårds- och inflammatoriska reumatiska sjukdomar). Enligt utkastet till förordning ska kvalitetsregistren inriktas på folksjukdomar som förekommer i stor utsträckning och om bedömningen av
deras kvalitet och effektivitet har särskild nytta av att informationen kombineras från olika källor
i hela vård- och servicekedjor. Förordningen kan utfärdas när den permanenta finansieringen bekräftas. Institutet för hälsa och välfärd kartlägger som en del av sin koordineringsverksamhet för

information om kvalitet och effektivitet även möjligheterna till informationsproduktion för andra
klient- och patientgrupper, såsom hörselskadade.
Helsingfors 29.10.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

