
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet   
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset      

Remissenkät om anvisningarna om ersättningsmodeller för social- och 
hälsocentralernas direktvalstjänster 

Anvisningar 

Du kan förflytta dig i den elektroniska enkäten genom att klicka på knapparna Föregående och Nästa. 
Enkäten kan skickas in även om inte alla frågor har besvarats. I enkäten finns gott om utrymme för fritt 
formulerade kommentarer. Vid behov kan du avbryta enkäten på knappen Spara & fortsätt senare och 
fortsätta besvara frågorna senare. När du klickar på Spara & fortsätt senare kommer du automatiskt in på en 
sida med en länk till den påbörjade enkäten. På samma sida kan du också skicka länken till din e-post. 
 
Sänd svaren: Klicka på knappen Sänd i slutet av enkäten när du är klar. När du har sänt enkäten kan du inte 
längre komplettera eller redigera svaren. Efter att svaren sänts kan du spara ett sammandrag av dina svar. 
 
I slutet av denna bilaga finns en textfil av enkäten som kan användas för att underlätta behandlingen av 
begäran om utlåtande.  
 
Svaren ska ovillkorligen sändas in senast den 15 mars 2019, i första hand via Webropol-enkäten, men de 
kan även sändas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo(at)stm.fi. 
Svaren är offentliga.  
 
Den elektroniska enkäten finns på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/7116D8958FF3A313.  
Länken får delas. 
 
Mer information ges av 
 
Konsultativ Tjänsteman Piia Pekola, tfn 0295 163694, e-post piia.pekola@stm.fi 
Direktör Raija Volk, tfn 0295 163263, e-post raija.volk@stm.fi 
 
Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till   
 
Assistent Märta Lehtonen, tfn 0295 163207, e-post marta.lehtonen@stm.fi 
 
 
 
Bakgrundsuppgifter 
 
1. Deltagarens uppgifter 
 
Officiellt namn på deltagaren 
Namn på den som antecknat svaren 
E-postadress till den som ansvarar för svaren 
Telefonnummer till den som ansvarar för svaren 
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2. Är deltagaren 
 
en kommun 
en samkommun eller ett samarbetsområde för social- och hälsovården 
ett sjukvårdsdistrikt 
ett landskapsförbund 
en annan samkommun eller ett samarbetsorgan för kommuner 
en statlig myndighet 
en organisation 
en privat tjänsteproducent 
något annat, vad? 
 
 
3. Är utgångspunkterna för ordnandet av social- och hälsovården begripliga med tanke på 
producentersättningarna (kapitel 2)?  
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
4. Fritt formulerade kommentarer till fråga 3 
 
5. Gör rapporten det lättare att åskådliggöra anordnarens mål och uppföljningen av dessa med tanke på 
planeringen av ersättningsmodellen (i synnerhet kapitel 3)? 
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
6. Fritt formulerade kommentarer till fråga 5 
 
 
7. Är producentersättningarnas roll tydlig inom ramen för producentnätverkets styrning som helhet 
(kapitel 4)?  
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
8. Fritt formulerade kommentarer till fråga 7 
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9. Har de allmänna principerna för de ersättningar som ska betalas för social- och hälsocentralernas 
direktvalstjänster beskrivits tillräckligt tydligt i rapporten (kapitel 5 och 6)?  
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
10. Fritt formulerade kommentarer till fråga 9 
 
11. Gör rapporten det lättare att gestalta vilka faktorer som måste beaktas i planeringen av 
ersättningsmodellen? 
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
12. Fritt formulerade kommentarer till fråga 11 
 
13. Är de grundläggande principerna för den fasta ersättningen tydliga och begripliga (kapitel 6.1)? 
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
14. Fritt formulerade kommentarer till fråga 13 
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15. Är de grundläggande principerna för de prestationsbaserade ersättningarna tydliga och begripliga 
(kapitel 6.2)? 
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
16. Fritt formulerade kommentarer till fråga 15 
 
17. Är de grundläggande principerna för de incitamentsbaserade ersättningarna tydliga och begripliga 
(kapitel 6.3)? 
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
18. Fritt formulerade kommentarer till fråga 17 
 
19. Är de övriga ersättningarnas roll tydlig (kapitel 6.4)? 
 
ja 
till största delen 
till största delen inte 
nej 
ingen åsikt 
 
20. Fritt formulerade kommentarer till fråga 19 
 
21. Om vilka producentersättningar för social- och hälsocentralernas direktvalstjänster behövs det mer 
information och anvisningar? 
 
Öppet svar 
 
22. Övriga fritt formulerade kommentarer om rapporten 
 
Öppet svar 
 
23. Vilket stöd för genomförandet av producentersättningarna behövs i framtiden? 
 
Öppet svar 

 


