
 

 

 

Nyhetsbrev 3/2022
  

 

Kolumn: IKT och social- och hälsovårdsreformen
 

 

 

Översikt över genomförandet av IKT-förändringen
och kunskapsledningen

 
 

Temat för detta nyhetsbrev är IKT och kunskapsledningen i välfärdsområdena. Under 2022 görs
sådana saker som är nödvändiga med tanke på förändringen. När man tänker på hur långt IKT-
genomförandet har framskridit är det bra att beakta områdenas olika utgångslägen: vissa
områden är samkommunsbaserade och inom dem har det redan skett bland annat
harmonisering och konsolidering av informationssystem. Inom de flesta välfärdsområden är
situationen mer komplicerad eftersom områdena består av många kommuner och situationen är
splittrad med tanke på IKT. Till stöd för genomförandet av välfärdsområdena har det utarbetats
en färdplan för 2021–2023. En av den närmaste framtidens viktigaste reformer inom
informationshanteringen inom social- och hälsovården gäller integrering av ekonomi-, personal-
och verksamhetsuppgifterna med en nationell databas.

 
 

 

 

 

 

 

IKT är ett verktyg - inte ett mål. För att uppnå målen räcker det inte med en traditionell tydlig
avgränsning av uppgifterna eller ansvaren mellan de olika aktörerna. Det behövs dessutom mera
djupgående diskussioner mellan de olika parterna. Redan i detta skede vill jag tacka alla
instanser som deltagit i beredningen av IKT-förändringen för ett ansvarsfullt, engagerat och
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Regionernas lägesbild
 

 

 

 

 

Genomförandet framskrider i huvudsak enligt
färdplanen i alla välfärdsområden. De
regionala riskerna gäller särskilt det politiska
beslutsfattandet och leverantörernas förmåga
att tillhandahålla systemen för ekonomi- och
personalförvaltningen.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Pressmeddelanden och nyheter
 

sakkunnigt arbete med genomförandet av reformen av social- och hälsovården och
räddningsväsendet, skriver Minna Saario (direktör, social- och hälsovårdsministeriet).

 
 

 

Lue lisää
 

 

 

Infokväll för
välfärdsområdes-
fullmäktige

 
 

Temat för det tredje
webbinariet (29.3.) var
informations- och
kommunikationstekniken
(IKT).
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Frågor och svar om

statsunderstödet för IKT-

förändringen
 

På denna sida hittar du frågor
och svar om IKT-förändringen
och finansministeriets
statsunderstöd.
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Beredningen av

välfärdsområdena har

beviljats tilläggsanslag

för 2022
 

 

Finansministeriet anvisar
sammanlagt 155,7 miljoner
euro i tilläggsanslag för
beredningen av
välfärdsområdena 2022.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Samägande av
DigiFinland Ab

 
 

Staten, välfärdsområdena,
Helsingfors stad och
Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt förhandlar
om aktieägaravtalet och
villkoren för
ägararrangemangen i fråga
om DigiFinland Ab.
 

 

 

Diabetesregistret banar

väg för användning av

Kanta-uppgifter i

forskning och

informationsledning
 

I THL:s pilotprojekt för
datainsamling för
diabetesregistret har man nu
kunnat ta del av de första
erfarenheterna av hur Kanta-

 

(På finska) Kansallinen

sotetietopohja edistää

yhdenvertaisuutta
 

 

Sote-viranomaiset ja
hyvinvointialueet voivat
tulevaisuudessa hyödyntää
entistä laajempaa ja
laadukkaampaa kansallista
sote-tietopohjaa.
 

 

Lue lisää
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Händelser och utbildningar
 

Lue lisää
 

 

tjänsternas Patientdataarkiv
kan utnyttjas vid sekundär
användning.

 
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

 

Resultaten av ett
projekt som gäller
prestationsförmågan
hjälper att förenhetliga
räddningsväsendets
verksamhetssätt

 
 

Målet för projektet var att ta
fram ett underlag för
räddningsväsendets
riksomfattande
planeringsgrunder.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Räddningsväsendet

utvecklar sin verksamhet

nationellt och regionalt
 

 

Projekten strävade efter att ta
fram ny information och
stärka införandet av nya
tillvägagångssätt och
tillämpningar på
riksomfattande och regional
nivå.
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THL styr överföringen av

datamaterial till

välfärdsområdena
 

Genom anvisningarna
tryggas verksamhetens
kontinuitet,
patientsäkerheten, alla
parters rättsskydd och
användningen av materialet
för forskningsändamål.
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(På finska)
Hyvinvointialueiden
tiedonhallintaan ohje–
Kanta-palvelujen
jatkuvuus turvattava
 

Hyvinvointialueiden
tiedonkulku ja Kanta-
palvelujen toimivuus on
varmistettava. Ohje kuvaa
toiminnalliset ja tekniset
linjaukset.
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Anordnarna av socialvård

ska lämna uppgifter till

THL från och med 2023
 

 

Institutet för hälsa och välfärd
(THL) har utfärdat två
förvaltningsbeslut i och med
vilka institutet börjar samla in
uppgifter i det nya
uppföljningsregistret för
socialvården Sosdata.

 
 

 

Lue lisää
 

 

 

Garantin ger mer för

samma pris
 

Psykisk hälsa är ett kapital
för individen och i vardagen,
som följer ekonomins
lagbundenheter. God
kapitalförvaltning ger mer
kapital, precis som i
ekonomin i allmänhet. Nu
mäts avkastningen dock
genom subjektivt
välbefinnande och subjektiva
erfarenheter.
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Ny kurs för
förtroendevalda i
välfärdsområdena om
digital säkerhet
 

 

(På finska)
Tulevaisuuden sote-
keskus -ohjelman
kansallinen
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Beredning av reformen
 

• Har du frågor om planeringen och grundandet av välfärdsområdena, finansieringen av
vårdreformen, egendomsarrangemangen eller personalärenden? Skicka din fråga till
adressen vm.sote@vm.fi.

 
 

• Vi publicerar också mera information på basis av frågorna på webbplatsen soteuudistus.fi
under avsnittet Frågor och svar.

 
 

• Mer information om Framtidens social- och hälsocentral -programmet
 

Kursen belyser genom olika exempel vikten
av digital säkerhet i den offentliga
förvaltningen i allmänhet, och i synnerhet i de
förtroendevaldas verksamhet i
välfärdsområdena. Det räcker 30–60 minuter
att avlägga kursen. Läs mer om kursen (på
finska).
 

 

Lue lisää
 

 

verkostopäivä: 
 päihdepalveluihin

pääsyn parantaminen
  

Webinaari, THL
 Maanantai 4.4.2022 klo 12.00 – 16.00
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Statsrådet
 Snellmansgatan 1 A,

Helsingfors
 PB 23, 00023 Statsrådet

 Tfn 0295 16001
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