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Regionförvaltningsverkets anvisning för anmälan om 

självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvård 

Självständig yrkesutövare: 

Med självständig yrkesutövare avses en sådan yrkesutbildad 

person inom hälso- och sjukvården som avses i 2 § 1 och 2 mom. i 

lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

(legitimerad yrkesutbildad person, yrkesutbildad person som 

beviljats tillstånd, yrkesutbildad person med skyddad 

yrkesbeteckning) och som självständigt utövar sitt yrke. 

Anmälan om verksamhet som självständig yrkesutövare 

Innan en självständig yrkesutövare börjar tillhandahålla sådana 

hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om privat hälso- 

och sjukvård ska yrkesutövaren lämna en skriftlig anmälan om 

verksamheten till regionförvaltningsverket. Enligt social- och 

hälsovårdsministeriets förordning om privat hälso- och sjukvård av 

29.12.2005 ska anmälan lämnas till det regionförvaltningsverk 

inom vars område tjänsterna huvudsakligen tillhandahålls. 

En utredning om praktisk arbetserfarenhet för en legitimerad 

läkare eller en legitimerad tandläkare ska bifogas anmälan. 

Anmälan om att verksamheten upphört ska göras till 

regionförvaltningsverket inom 30 dagar efter det att 

tillhandahållandet av tjänsterna upphörde. 

9 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård (1549/2009). 

Behandlingen av anmälan hos regionförvaltningsverket: 

I ett riksomfattande register över tillhandahållare av privat service 

för regionförvaltningsverket in information om de producenter av 

privata hälso- och sjukvårdstjänster och självständiga 

yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som är verksamma i 

områdets kommuner. Den registrerade har rätt att kontrollera sina 
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registeruppgifter hos regionförvaltningsverket. Närmare 

upplysningar om registret fås av regionförvaltningsverket. 

Anmälan kan fyllas i elektroniskt i Valviras e-tjänst. 

Anmälningsblanketter finns i elektronisk form på 

regionförvaltningsverkets webbplats www.rfv.fi och på 

http://www.suomi.fi eller som pappersblanketter på 

regionförvaltningsverket. 

Registreringen av anmälan är i regel avgiftsbelagd. 

Registreringsavgiften baserar sig på statsrådets gällande 

förordning om avgifter till regionförvaltningsverket. 

Journalhandlingar: 

Journalhandlingarna utgör i dataskyddslagen (1050/2018) och 

allmänna dataskyddsförordningen avsedda personregister. 

Yrkesutövaren ska upprätta ett register över behandling enligt 

allmänna dataskyddsförordningen (www.tietosuoja.fi/sv). 

Registerföraren ska hålla registerbeskrivningen tillgänglig för alla. 

Noggrannare bestämmelser och anvisningar om upprättande av 

journalhandlingar och deras förvaring har getts i 12 § i lagen om 

patientens ställning och rättigheter (653/2000), i social- och 

hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 

(298/2009) och i ministeriets handbok (social- och 

hälsovårdsministeriets publikationer 2012:4, se www.stm.fi). 

En självständig yrkesutövare kan föra ett eget patientregister, men 

journalhandlingarna kan med patientens samtycke också införas i 

till exempel läkarstationens register eller i ett patientregister som 

förs gemensamt av själständiga yrkesutövare. Om patientregistren 

förs gemensamt, ska ansvaret för registerföringen 

överenskommas. 

Då en yrkesutövare enligt uppdragsavtal tillhandahåller en annan 

serviceproducent hälso- eller sjukvårdstjänster, ska också ansvaret 

för registerföringen fastställas i avtalsvillkoren. 

https://services.valvira.fi/landing.html
https://www.rfv.fi/
https://www.suomi.fi/
https://www.tietosuoja.fi/sv
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Då verksamheten upphör meddelar yrkesutövaren 

regionförvaltningsverket hur journalhandlingarna förvaras efter det 

att verksamheten har upphört. 

Distanstjänster 

Distanstjänster innebär inom hälso- och sjukvården att 

undersökning av patienten, diagnostik, observation, uppföljning, 

vård och behandling samt vårdbeslut eller -rekommendationer 

baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas t.ex. via 

videoförbindelse på nätet eller smarttelefon. Mer information om 

distanstjänster till patienter finns på Valviras webbplats 

www.valvira.fi samt på Social- och hälsovårdsministeriets 

webbplats www.stm.fi. 

En självständig yrkesutövare ska lämna in åtminstone följande 

redogörelse över verksamhet som tillhandahålls i form av 

distanstjänster: 

- En beskrivning av distanstjänsterna, varav framgår 

verksamhetsidé och verksamhetens huvudprinciper, vem 

tjänsterna riktas till, den tillförlitliga metod som används för 

identifiering av patienten samt en instruktion om hur patienten 

hänvisas till ett individuellt mottagningsbesök. 

Verksamhetsberättelse och upplysningar 

De självständiga yrkesutövarna ska årligen lämna 

regionförvaltningsverket en verksamhetsberättelse. Berättelsen 

ska innehålla basinformation om verksamheten och 

verksamhetssiffror. 

10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005). 

Verksamhetsberättelsen upprättas för varje kalenderår före 

utgången av februari påföljande år på en blankett som har 

fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. 

Verksamhetsberättelsen lämnas in i e-tjänsten www.valveri.fi, där 

det också finns anvisningar om hur verksamhetsberättelsen ska 

lämnas in. 
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Om den självständiga yrkesutövaren inte har möjlighet att lämna 

in verksamhetsberättelsen elektroniskt kan berättelsen lämnas till 

regionförvaltningsverket i pappersform. Blanketten och 

anvisningen om hur den ska fyllas i kan skrivas ut på www.rfv.fi 

eller www.foretagsfinland.fi. 

Uppgifterna statistikförs på riksnivå av Institutet för hälsa och 

välfärd (THL). 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 

och regionförvaltningsverket har rätt att av de självständiga 

yrkesutövarna avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som 

de behöver för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter, om 

inte något annat följer av tystnadsplikten. 

Register över tillhandahållare av privat service: 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 

och regionförvaltningsverket driver tillsammans ett riksomfattande 

informationssystem för handläggning av anmälningsärenden samt 

för övervakning och statistikföring av verksamheten. 

14 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård (1549/2009). 

Regionförvaltningsverket för in uppgifterna från de självständiga 

yrkesutövarnas anmälningar i registret över tillhandahållare av 

privat service (Valveri). 

Folkpensionsanstalten och THL kan använda uppgifterna i registret 

för skötseln av sina lagstadgade uppgifter. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 

kan dessutom underhålla en offentlig databas över producenter av 

privata hälso- och sjukvårdstjänster och självständiga 

yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. 

Enligt 14 b § 3 mom. i lagen om privat hälso- och sjukvård får en 

självständig yrkesutövare förbjuda att hans eller hennes adress 

och övriga kontaktuppgifter publiceras. 


