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Ansökan statlig ersättning av kostnader för utbildning som krävs för 

förskrivningsrätt 

1. Sökande 

Namn FO-nummer 

Utdelningsadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer Utbildningsställe 

2. Ansökan 

Faktureringsperiod 

1.1. - 30.6.20 1.7. - 31.12.20 

Totalt ersättningsbelopp som söks (€) 

Redogörelse för ersättningsgrunderna på bilaga/bilagor 

3. Sökandens bankuppgifter 

Kontonummer 

Referens (max. 50 märke) 

4. Kontaktperson 

Kontaktperson 

Tjänsteställning 

Telefonnummer E-postadress 
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5. Bilagor till ansökan 

Bilaga 1, redogörelse över genomförd utbildning som ligger till grund för ersättningen 

Kopia av Valviras beslut om anteckning av specialistkompetens och förskrivningsrätt i 

Terhikki-registret 

Verifikat på den avgift som sökanden betalt till yrkeshögskolan 

6. Underskrift och samtycke till elektronisk behandling 

Ort och datum Underskrift (officiell namnteckningsrätt) 

Namnförtydligande 

Jag ger mitt samtycke till elektronisk behandling av ärendet och att beslutet mottages 

(delges) per e-post 

Officiell e-postadress dit beslutet skickas 

Ansökan om ersättning av kostnaderna för förskrivningsutbildning skickas inskannad eller 

per post till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Ersättning kan sökas halvårsvis i efterhand. Ersättning för den första halvan av året (1.1– 

30.6.) ska sökas före utgången av september samma år och ersättning för den andra

halvan av året (1.7–31.12.) ska sökas före utgången av mars året därpå.

Sökanden ansvarar för att uppgifterna i ansökan är riktiga. Den som ansöker om ersättning 

(verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården) ansvarar för att uppgifterna i ansökan

är korrekta och för att utbildningen uppfyller villkoren för ersättning från staten.

För att betala ersättning kan regionförvaltningsverket begära tilläggsutredningar av 

utbildningsstället.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om ersättningen efter att ha försäkrat sig om att 

ansökningsgrunderna är riktiga. Beslutet är avgiftsfritt.

Om du skickar dokument med e-post, rekommenderar vi att använda 

regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse 

åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller övrigt känslig information. 

Skyddad e-post: turvaviesti.avi.fi 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
PB 4, 13035 AVI

https://turvaviesti.avi.fi/
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