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Social- och hälsovårdsministeriet 

 

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av vårdlandskap 

och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av 

underrättelse av artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse. 

 

Reumaförbundet i Finlands utlåtande om social- och 

hälsovårdsreformen 
 

Ett officiellt utlåtande har getts via utlåtandetjänsten på de svar som ställdes där. Detta är en sammanfattning 

av utlåtandet.  

 

 

Utlåtandets centrala innehåll 
 

• Regeringens proposition rör i synnerhet social- och hälsovårdens strukturer. Ur de insjuknade 

personernas perspektiv är det viktigt hur förändringarna verkställs på det praktiska planet och vad som 

föreskrivs närmare i andra lagar. 

  

• Organisationernas verksamhetsförutsättningar ska tryggas i den föränderliga verksamhetsmiljön.  

Reumaförbundet föreslår på flera punkter mer förpliktande inskrivningar om kommunernas och 

vårdlandskapens samarbete med organisationer och stödet till dem. 

 

• I 10 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård stiftas det om samordningen av tjänster för 

klienter. Där preciseras emellertid inte skyldigheten att till exempel upprätta individuella klientplaner. 

Vi anser att klientplanen och behandlings- och rehabiliteringsplanen som en del av den borde skrivas 

in som en rättighet för långtidssjuka.  

 

• Reumaförbundet understryker att rehabiliteringen måste ingå som en integrerad del av samordningen 

av tjänster och enhetliga vårdkedjor. 

 

• Vi understryker att klientavgifterna inte får höjas, utan att finansieringen måste hittas på andra sätt. 

Utvecklingen av klientavgifter bör övervakas och maximibeloppen sänkas jämfört med i dag.  

 

• Riksomfattande mätare är ett viktigt instrument för att inom social- och hälsovård uppnå jämförbarhet, 

patientsäkerhet, kvalitet och jämlikhet. Reumaförbundet anser att riksomfattande mätare borde införas 

från början. 

 

• En effektiv, säker och jämförbar behandling av sjukdomar förutsätter mätning av vårdkvaliteten. Vi 

föreslår att så kallade kvalitetsregister upprättas och upprätthålls för behandlingen av olika sjukdomar.  

Upprätthållandet och finansieringen av dem borde göras obligatoriska enligt lag. 

 

• I olika paragrafer i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs skyldigheten att publicera 

strategier, planer och rapporter i allmänna datanät. Reumaförbundet ser mycket positivt på denna insyn 

i verksamheten. 

 


