Svar på skriftligt spörsmål SSS 587/2020

Svar på skriftligt spörsmål om att upprätta kvalitetsregister för socialoch hälsovården och utveckla kvaliteten på social- och hälsovården
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 587/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Sari Sarkomaa /saml m.fl.
Hur kommer regeringen att se till att kvalitetsregister upprättas för hälso- och sjukvården
och nödvändiga resurser tilldelas för administration av dem,
när kommer förordningen om THL:s registeransvar för de kommande kvalitetsregistren,
vilken beretts av SHM och THL, att skickas på remiss,
hur kommer regeringen att i vårdreformen sörja för pålitlig och nationellt jämförbar offentlig kvalitetsinformation om tjänsterna samt kunskapsbaserad ledning och
kundorienterad verksamhet,
hur tänker regeringen se till att kvalitetstillsynen av tjänsterna utförs på ett tillförlitligt och
för alla serviceproducenter jämlikt sätt inom social- och hälsovården och
hur tänker regeringen genomföra noteringen i regeringsprogrammet om utveckling av register som beskriver kvaliteten?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringen är medveten om att det utöver volymmässiga data om vårdtjänsternas innehåll, kvalitet och effektivitet även krävs jämförbara data nationellt. Helheten förs framåt i enlighet med
regeringsprogrammets notering om register som beskriver kvaliteten samt med de revideringar av
lagen om Institutet för hälsa och välfärd (nedan THL-lagen) som trädde i kraft den 1 maj 2019
och fastställde administrationen av kvalitetsregistren som THL:s lagstadgade uppdrag.
THL skulle sköta den nationella samordningen av kvalitets- och effektivitetsdata – inklusive kvalitetsregistren – tillsammans med såväl offentliga som privata serviceproducenter, och säkerställa
produktion, analys, rapportering och användning av enhetliga, jämförbara och så aktuella data om
kvalitet och effektivitet som möjligt. Enligt THL-lagen har THL rätt att få information från olika
tjänsteproducenter, sammanställa personuppgifter ur olika informationskällor och fastställa de
enhetliga datainnehåll och strukturer som ska samlas in.
I social- och hälsovårdsministeriets (SHM) budgetförslag för 2021 föreslås ett tilläggsanslag om
1,4 miljoner euro till THL för samordning av data om kvalitet och effektivitet. Med anslaget
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skulle THL kunna initiera verksamheten med kvalitetsregister för de kvalitetsregister som omfattas av THL:s registeransvar, samt i utvecklingsskedet även kunna stödja övrig produktion av kvalitets- och effektivitetsdata.
SHM:s förordning om kvalitetsregister som ska omfattas av THL är under beredning och kommer
att skickas på remiss hösten 2020. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft den 1 januari
2021, och att högst omkring 10 sjukdoms- och ingreppsspecifika kvalitetsregister för hälso- och
sjukvården initialt ska anges i den. Valet torde inledningsvis falla på folksjukdomar som förekommer i stora volymer och för vilka det föreligger särskild nytta för bedömningen av kvaliteten
och effektiviteten att data kombineras ur olika källor till kompletta vård- och servicekedjor.
Utöver det föreslagna anslaget kommer resurser även att tilldelas THL:s verksamhet med kvalitetsregister inom de separata, underordnade projekt för utveckling av kunskapsproduktionen med
kvalitetsregister som genomförs inom ramen för projektet Valtava, som ingår i genomförandeprogrammet för ledning, styrning och tillsyn baserad på information om social- och hälsovården
(Toivo). Inom ramen för projekten säkerställs att kunskapsproduktionen är kompatibel med de
statliga myndigheternas övriga kunskapsproduktion och övergripande arkitektur, vilket säkerställer effektiv och mångsidig användning av dataresurserna. Syftet med projektet Valtava är att reformera produktionen av nödvändig information i fråga om nationella jämförelsedata och om ledning, styrning och tillsyn av tjänsterna. Reformarbetet görs, i enlighet med statsrådets anvisning,
tillsammans med THL, FPA och Valvira.
Helsingfors 2.9.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

