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Bilaga: hälso- och sjukvårdstjänster och personal 

Uppgifterna om varje verksamhetsenhet/verksamhetsställe/stationsplats ges på separat 

blankett. 

1. Verksamhetsplats/stationsplats för sjuktransport 

Tjänster tillhandahålls 

i egna lokaliteter 
i lokaliteter hos annan serviceproducent inom hälso- och 

sjukvården 

Namn 

Besöksadress 

Postnummer Postanstalt 

Postadress (om annan än besöksadressen) 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Kommun/kommuner i vilka tjänster ges Språk 



avi0402l1 sv  2 / 11 

2. Föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna 

Efternamn 

Förnamn Personbeteckning 

Spärrmarkering (ges av MDB)1) Spärrmarkering fr.o.m. Spärrmarkering till 

Ja Nej 

Hemadress 

Postnummer Postanstalt 

Kontaktinformation tjänstetid (adress) 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Utbildning Yrke 

Kommer att fungera som ansvarig föreståndare fr.o.m. 

Arbetar vid verksamhetsstället/stationsplatsen 

Ja Nej 

3. Bestyrkande av föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

 
1 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
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4. Patientombudsman för verksamhetsställe/stationsplats inom hälso- och 
sjukvården 
Efternamn Förnamn 

Kontaktinformation (adress) 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Utbildning Yrke 

Verkar som patientombudsman fr.o.m. 

Arbetar vid verksamhetsstället/stationsplatsen 

Ja Nej 

5. Patientombudsmannens bestyrkande 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

6. Verksamhetsplan (vid behov i separat bilaga) 

Kort beskrivning av tjänsternas innehåll, målgrupp och omfattning 
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7. Plan för genomförande av kvalitetskontrollen (vid behov i separat bilaga) 

Plan för genomförande av kvalitetskontrollen 

Kvalitetskontroll av laboratorieverksamheten 

Kvalitetskontroll av radiologisk verksamhet och annan avbildningsverksamhet (som bilaga 

bifogas en kopia av det säkerhetstillstånd för strålningsalstrande apparater som avses i 48 
§ i strålsäkerhetslagen) 

8. Patientregister som administreras 

Patientregistrer som finns och administreras vid verksamhetsstället/stationsplatsen 

Manuellt 

Elektroniskt 

Elektroniskt och manuellt 

Manuellt 

Elektroniskt 

Elektroniskt och manuellt 

9. Förvaringsplats för journalhandlingar 

Förvaringsplats för journalhandlingar (Adress/elektroniskt system) 
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10. Kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 

Ange den personal som arbetar med barn, om verksamhetsområdet innefattar tjänster för 

minderåriga. Tillståndsmyndigheten förutsätter att straffregisterutdrag visas upp innan 

tillstånd beviljas, om det finns personer vid verksamhetsenheten i annat än 

arbetsavtalsförhållande, vars arbete varaktigt och i väsentlig grad består i att utan 

vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga 

eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga. (Lagen om kontroll av brottslig 

bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) 4 § 1 mom.). Med en person i 

annat än arbetsavtalsförhållande avses till exempel en företagare som fungerar som 

serviceproducent och vars uppgifter består i att arbeta med barn. Det är 

serviceproducentens skyldighet att kontrollera straffregisterutdragen för anställda i 

arbetsavtalsförhållande som arbetar med barn. 

Serviceproducenter som ansöker om tillstånd hos regionförvaltningsverket ska skicka 

straffregisterutdraget till regionförvaltningsverkets registratorskontor. 

Straffregisterutdraget får inte skickas till tillståndsmyndigheten per e-post. 

Finns det personer på verksamhetsstället som arbetar med barn och som inte står i 

arbetsavtalsförhållande till serviceproducenten 

nej 

ja, namnen på dessa personer samt karaktären av deras uppgifter 

Namn Uppgiftens karaktär 

11. Verksamhetsställets socialserviceverksamhet 

nej 

ja, förutsätter anmälan, anmälan lämnad år 

ja, tillståndspliktig, tillstånd beviljat år 

ja, annan situation, utredning på separat bilaga 
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12. Annan eventuell utredning till tillståndsmyndigheten 

13. Serviceverksamhet inom hälso- och sjukvården 

Läkartjänster inom öppenvården 

mottagning, läkare i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

mottagning, 
specialistläkare 

i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

anestesiologisk verksamhet 

operationsverksamhet inom öppenvården (inkl. dagkirurgi) 

utfärdande av utlåtanden som gäller specialitet 

Tandläkartjänster 

mottagning, tandläkare i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

mottagning, 
specialisttandläkare 

i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

utfärdande av utlåtanden inom odontologi 

Övriga tjänster inom tandvården 

mottagning, 

munhygienist 
i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

mottagning, 

specialtandtekniker 
i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 
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Tjänster av sjukskötare, hälsovårdare och/eller barnmorska 

mottagning, 
sjukskötare 

i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

mottagning, 

hälsovårdare 
i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

mottagning, 

barnmorska 
i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

hemsjukvård 

Radiologiska undersökningar inom tandvården 

röntgenundersökningar (förutsätter säkerhetstillstånd av STUK) 

magnetundersökningar 

ultraljudsundersökningar 

andra bilddiagnostiska undersökningar, vilka: 
 

Radiologiska undersökningar inom tandvården 

röntgenundersökningar (förutsätter säkerhetstillstånd av STUK) 

andra bilddiagnostiska undersökningar inom tandvården, vilka: 

 

Laboratorieverksamhet 

klinisk kemi och/eller hematologi 

klinisk fysiologi 

klinisk neurofysiologi 

patologi 

klinisk mikrobiologi (förutsätter att tillståndssökanden har verksamhetstillstånd för 

mikrobiologiskt laboratorium eller ett skriftligt tillsynsavtal med det övervakande laboratoriet, 
(1227/2016) 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar) 

snabbdiagnostik, vilka: 

Mer ingående beskrivning av laboratorieverksamheten och bilddiagnostikverksamheten vid 
behov i separat bilaga. 

Ytterligare information om snabbdiagnostik. 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/tjanster-och-kontaktuppgifter/tillstandsforfarandet-for-laboratorier-for-klinisk-mikrobiologi
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/tjanster-och-kontaktuppgifter/tillstandsforfarandet-for-laboratorier-for-klinisk-mikrobiologi
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/tjanster-och-kontaktuppgifter/tillstandsforfarandet-for-laboratorier-for-klinisk-mikrobiologi
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Tjänster i enlighet med lagen om företagshälsovård (12 § och 14 § i lagen om 
företagshälsovård förutsätts det att tjänsteproducenten har en läkare, en hälsovårdare och en 
fysioterapeut som verkar inom företagshälsovården) 

tjänster i enlighet med 12 § i lagen 

tjänster i enlighet med 14 § i lagen 

läkartjänster inom företagshälsovården* 

tjänster som tillhandahålls av specialister inom företagshälsovården* 

hälsovårdartjänster inom företagshälsovården* 

fysioterapeuttjänster inom företagshälsovården* 

sakkunnigtjänster av psykolog inom företagshälsovården (förordning 708/2013) 

andra sakkunnigtjänster inom företagshälsovården (förordning 708/2013), vilka: 

 

* Väljs då inte tjänster enligt 12 § och 14 § i lagen om företagshälsovård ansöks som tjänsteområde 

Terapeutisk verksamhet 

fysioterapi i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

näringsterapi i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

talterapi i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

ergoterapi i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

psykoterapi i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

fotterapi i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

Annan verksamhet inom hälso- och sjukvården 

kiropraktikerverksamhet i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

naprapatverksamhet i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

osteopatverksamhet i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

verksamhet av utbildad 
massör 

i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

psykologverksamhet i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

tagning av laboratorieprov i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

hälso- och 

sjukvårdstjänster som ges 

av närvårdare 

i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

bedrivande av 

optikerverksamhet 
i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

ersättningsbehandling 
och/eller avgiftning av 

opioidberoende personer 

i verksamhetsställe hos patienten/i klientens lokaliteter 

medicinsk ljusterapi 
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patientförflyttningar 2, antal enheter:          (därtill ska i tillämpliga delar ifyllas Bilaga: 

Fordon som används för prehospital akutsjukvård och patientförflyttningar) 

annan, vad: 

Distansservice (ifylls om tillstånd ansöks endast för distanstjänster eller tillstånd till 

distanstjänster ansöks för en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som inte har 

ett tidigare beviljat tillstånd av tillståndsmyndigheten till mottagningsverksamhet vid ett 
verksamhetsställe eller hemma hos patienten/klientens lokaliteter) 

distansservice som ges av yrkesutbildad person, vilken/vilka yrkesutbildade personer 

inom hälso- och sjukvården: 

En beskrivning av distanstjänsterna, varav åtminstone 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.3 (Anvisning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 

hälsovården Valvira till producenter av privata hälso- och sjukvårdtjänster) 

Prehospital akutsjukvård och patientförflyttningar som ingår i den prehospitala 

akutsjukvården (därtill ska ifyllas Bilaga: Fordon som används för prehospital akutsjukvård och 
patientförflyttningar) 

antalet enheter på basnivå: 

antalet enheter på vårdnivå: 

Sjukhusverksamhet (under läkarledning) 

hemsjukhusverksamhet 

sjukhusverksamhet på sjukvårdsinrättning 

Verksamhetens karaktär, specialiteter och antalet vårdplatser:4 

Rehabilitering 

rehabilitering av institutionsvårdstyp 

Verksamhetens karaktär, rehabiliteringstjänster, målgrupper, antalet vårdplatser:4 

 
2 Med patientförflyttning avses sjuktransporter enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 

som inte hör till den prehospitala akutsjukvården. Patientförflyttning avser inte sådana 
patientförflyttningar som hör till den prehospitala akutsjukvården 
3 Vid behov i separat bilaga 
4 Vid behov i separat bilaga 

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21n9_sv_liite_sairaankuljetuksen_ajoneuvot.pdf
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21n9_sv_liite_sairaankuljetuksen_ajoneuvot.pdf
https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans
https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21n9_sv_liite_sairaankuljetuksen_ajoneuvot.pdf
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21n9_sv_liite_sairaankuljetuksen_ajoneuvot.pdf
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14. Personal vid verksamhetsställe för hälso- och sjukvård / stationsplats 

I personalen inräknas den personal som står i anställningsförhållande till producenten (den 

sökande), företagarnas egen arbetsinsats. Självständiga yrkesutövare och personal av 

annan serviceproducent inräknas inte i personalen. 

Personalgrupper Serviceproducentens personal / antal 

Läkare 

Läkare utan specialitet 

Specialister totalt5, varav specialister indelade enligt specialitet: 

Allmänmedicin Företagshälsovård 

Inre medicin Hudsjukdomar och allergologi 

Kirurgi 
Anestesiologi och 
intensivvård 

Kvinnosjukdomar och 
förlossningar 

Geriatri 

Barnsjukdomar Kardiologi 

Ögonsjukdomar 
Lungsjukdomar och 
allergologi 

Öron-, näs- och 
halssjukdomar 

Barnneurologi 

Radiologi Neurologi 

Fysiatri Neurokirurgi 

Psykiatri Ortopedi och traumatologi 

Annan specialitet, vilken? 

 

Tandläkare 

Tandläkare Specialisttandläkare 

 
5 Vid specificeringen av specialisttandläkare registreras varje person endast en gång enligt sin 
huvudsakliga specialitet 
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Andra yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården 

Serviceproducentens personal / antal 

Hälsovårdare Tandhygienister 

Sjukskötare Specialtandtekniker 

Förstavårdare (AMK) Optiker (optometrister) 

Barnmorskor Närvårdare/primärvårdare 

Röntgenskötare Utbildade massörer 

Laboratorieskötare 
(bioanalytiker) 

Fotterapeuter 

Fysioterapeuter Tandskötare 

Talterapeuter Kiropraktiker 

Ergoterapeuter Osteopater 

Näringsterapeuter Naprapater 

Psykologer Psykoterapeuter 

Annan personal inom hälso- och sjukvården, vilken? 
 

Yrkesutbildade personer och sakkunniga som 

tillhandahåller företagshälsovårdstjänster5 Serviceproducentens personal / antal 

Heltidsanställda6 Deltidsanställda 

Läkare verksamma inom företagshälsovården 

Specialister inom företagshälsovården vilka 
verkar inom företagshälsovården 

Hälsovårdare verksamma inom 

företagshälsovården 

Fysioterapeuter verksamma inom 

företagshälsovården 

Psykologer verksamma inom företagshälsovården 

Andra sakkunniga inom företagshälsovård, vilka?: 

 

5Yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården som avses i 3 § 1 

mom. 4 och 5 punkten i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och som uppfyller de 

förutsättningar som anges i 12–14 § i statsrådets förordning om principerna för god 

företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av 

yrkesutbildade personer och sakkunniga. 

6Som person i huvudsyssla räknas den som är anställd i företagshälsovårdsuppgifter i 
genomsnitt minst 20 timmar per vecka 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter
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