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Grunderna för ersättningarna till social- och hälso-

centralerna 

 

I samband med social- och hälsovårdsreformen vill man stärka i synnerhet tjäns-

terna på basnivå. Avsikten är att social- och hälsocentralerna ska få tillräcklig finan-

siering från landskapen för att ta hand om alla dem som behöver deras tjänster. 

Detta gynnar i synnerhet de kunder som behöver många olika tjänster. 

 

I och med social- och hälsovårdsreformen 

kan landskapens invånare fritt välja vilken 

social- och hälsocentral de vill. En social- 

och hälsocentral ska ta emot alla kunder 

som väljer den centralen. Det är viktigt att 

alla landskapsinvånare har jämlika möjlig-

heter att välja oberoende av livssituation 

och sjukdom. Därför måste det reserveras 

tillräcklig finansiering för social- och hälso-

centralerna. 

Landskapet betalar de offentliga och privata 

social- och hälsocentralerna ersättning för 

vården av invånarna. Ersättningen betalas 

enligt hur många kunder social- och hälso-

centralerna har. Det betalas inte lika stor er-

sättning för alla kunder, eftersom männi-

skornas behov av vård och tjänster varierar. 

Exempelvis barn och äldre behöver mer 

tjänster än genomsnittet.  

Ersättningen är därför viktad enligt kundens 

statistiska behov av tjänster. Social- och 

hälsocentralerna får ersättningarna som en 

klumpsumma, och de får alltså inte veta hur 

stor ersättning det betalas för en enskild 

kund. 

När ersättningarna till social- och hälsocen-

tralerna är av så adekvat storlek som möj-

ligt, klarar social- och hälsocentralen av att 

ta väl hand om alla sina kunder. 

Den kalkylmässiga ersättningen har ingen 

inverkan på hurdan vård människan får vid 

social- och hälsocentralen. Läkaren, sköta-

ren eller socialarbetaren beslutar om vården  

 

och tjänsterna utifrån människans behov av 

hjälp och bestämmelserna i lagstiftningen.  

 

Noggrant beräknade ersättningar är till 

kundens fördel 

För att kunna betala ersättningar av rätt 

storlek behövs en beräkningsmodell, dvs. 

viktkoefficienter, som Institutet för hälsa 

och välfärd (THL) för närvarande håller på 

att bereda.  

Det betyder att ersättningarna till social- 

och hälsocentralerna ska viktas enligt kun-

dernas ålder, kön, sjukfrekvens, sysselsätt-

ning och andra socioekonomiska faktorer.  

Samma beräkningsmodell ska användas i 

hela landet, så att människorna på lika vill-

kor får tjänster från social- och hälsocen-

tralerna och även tjänsteproducenterna be-

handlas lika. 

Om kunden t.ex. är en man på 55–60 år 

med jobb och som har sjukdomen diabetes, 

viktas den kundspecifika ersättningen enligt 

de egenskaperna. Individer som hör till 

denna grupp behöver enligt statistiken i ge-

nomsnitt en viss mängd tjänster, och social- 

och hälsocentralen får då finansiering i en-

lighet med det.  

I början av reformen ska information om lä-

kemedel som berättigar till specialersättning 

från Folkpensionsanstalten (FPA) ge inform-

ation om sjukfrekvensen. Det finns ett regis-

ter av vilket framgår de läkemedel som har 



2.5.2018 

 

förskrivits för långtidssjukdomar. Sådana 

långtidssjukdomar är bland annat diabetes, 

hypertoni och reumatism. 

I synnerhet kunder som behöver en stor 

mängd tjänster har nytta av att ersättning-

arna beräknas så noggrant som möjligt.  

Om social- och hälsocentralerna fick ersätt-

ning endast enligt antalet kunder, skulle det 

vara lockande för centralerna att t.ex. med 

hjälp av marknadsföring försöka få så friska 

människor som möjligt som kunder. Därför 

bör det betalas en större ersättning för kun-

der som behöver en stor mängd tjänster. 

Bestämmelser om de nationella behovsfak-

torer och viktkoefficienter som ingår i er-

sättningsmodellen ska utfärdas genom för-

ordning av statsrådet. Grunderna för beräk-

ningen av ersättningarna till social- och häl-

socentralerna är offentliga.  

 

FPA betalar de kundspecifika ersätt-

ningarna till social- och hälsocen-

tralerna 

Landskapet finansierar social- och hälsocen-

tralernas verksamhet. FPA beräknar och be-

talar de kundspecifika ersättningarna till 

social- och hälsocentralerna. Social- och häl-

socentralerna får ersättningarna som en 

klumpsumma en gång per månad. Ersätt-

ningarna betalas som en anonym helhet. 

FPA ger inte tjänsteproducenten information 

om hur stor ersättning det betalas för en en-

skild kund.  

Beräkningen av ersättningarna till social- 

och hälsocentralerna görs i FPA:s informat-

ionssystem, som automatiskt söker uppgif-

ter från olika register, och uppgifterna be-

handlas vid beräkningen som en massa. En-

skilda anställda har inte rätt att titta på nå-

gons uppgifter. 

 

 

 

Ersättningsmodellen preciseras efter 

hand 

THL:s förslag till modell för beräkning av er-

sättningarna testas i samband med pilotför-

söken med valfrihet från ingången av 2019. 

Det används inga uppgifter från människor-

nas sjukjournaler, utan sjukfrekvensen här-

leds kalkylmässigt från uppgifterna om de 

läkemedel som omfattas av specialersätt-

ning från FPA. Det betyder naturligtvis att 

uppgifterna om sjukfrekvensen inte är hel-

täckande, eftersom läkemedel som omfattas 

av specialersättning inte används för alla 

sjukdomar. 

 

Enligt 80 § i lagen om kundens valfrihet 

inom social- och hälsovården har FPA 

lagstadgad, begränsad rätt att utnyttja 

kunduppgifter i Kanta-arkivet för att kunna 

genomföra de uppgifter som det föreskrivs 

om i lagen i fråga. Vid beräkningen av sjuk-

frekvenskoefficienten skulle man i framtiden 

t.ex. kunna utnyttja de diagnoser som 

anges i sjukjournalerna. Den informationen 

förmedlas inte till tjänsteproducenterna. 

 

Användningen av uppgifterna i Kanta-arkivet 

förutsätter att det görs en noggrann bedöm-

ning av hur tillsynen i enlighet med EU:s 

dataskyddsförordningar ska genomföras och 

hur skyddet av kundernas personuppgifter 

och rättigheter ska säkerställas. Uppgifterna 

i Kanta-arkivet används inte vid beräk-

ningen av ersättningarna förrän det har sä-

kerställts att dataskyddet är som det ska. 

 

Dataskyddet ändras inte 

 

De kundspecifika hälsouppgifter som myn-

digheterna förvaltar är skyddade på många 

sätt. Bestämmelser om användningen av 

dem finns i EU:s dataskyddsförordning och 

den nationella lagstiftningen. Både myndig-

heterna och alla företag och organisationer 

som erbjuder social- och hälsotjänster ska 

iaktta dataskyddslagstiftningen.  

 

De kunduppgifter som behandlas inom 

social- och hälsovården är sekretessbelagda 
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enligt lag. En kunds uppgifter får endast an-

vändas av personal som deltar i vården av 

kunden. Om kunden vill har hen alltid rätt 

att kontrollera vem som har sett på hens 

uppgifter.  

 

När kunduppgifterna används för forskning, 

statistik, myndigheternas planeringsuppgif-

ter eller något annat motsvarande lagstad-

gat ändamål, är det fråga om användning av 

kunduppgifter för andra ändamål än det ur-

sprungliga användningsändamålet. Det är 

det också fråga om vid bestämningen av er-

sättningarna till social- och hälsocentralerna. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har en 

person rätt att få veta vart hens uppgifter 

har lämnats ut, om utlämnandet av uppgif-

terna sker på personnivå. Om landskapsin-

vånarna vill, har de därmed rätt att kontrol-

lera vilka av deras kunduppgifter som har 

använts vid beräkningen. 

Människorna har också i allmänhet rätt att 

kontrollera vilka uppgifter det finns om dem 

i myndigheternas register.  

Exempelvis alla finländares patientuppgifter 

finns arkiverade i Kanta-arkivet, dit uppgif-

terna överförs från tjänsteproducenternas 

kunduppgiftssystem.  

Genom att identifiera sig med nätbanksko-

der kan var och en kontrollera de patient-

uppgifter som finns sparade om en själv i 

Kanta-arkivet. På adressen omakanta.fi 

finns utförligare information om vilka uppgif-

ter arkivet innehåller. I höst börjar också 

klientuppgifter från socialvården arkiveras i 

Kanta-tjänsten. 

Även FPA har många register, som innehål-

ler uppgifter om t.ex. receptbelagda läkeme-

del och ersättningar för dem samt betalda 

sociala förmåner. 

 

I de föreslagna lagarna om ordnande av 

social- och hälsovård och kundens valfrihet 

inom social- och hälsovården föreskrivs det 

om FPA:s uppgifter och förande av register. 

Social- och hälsovårdsministeriet och FPA 

bereder ett korrekt genomförande av regis-

ter samt informationssystem som hänför sig 

till utbetalning och uppföljning av tjäns-

terna. 

 

Mer information: 

Ersättningar till producenterna:  

http://alueuudistus.fi/sv/producenternas-er-

sattningar 

EU:s dataskyddsförordning: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&

from=EN 
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