
avi0700h sv  Sivu 1 / 3 

Ansökan om ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning 

1. Utbildning 

Specialistläkarutbildning Särskild allmänläkarutbildning 

Specialisttandläkarutbildning 
Praktisk tjänstgöring för legitimerad 
tandläkare 

Fördjupad yrkespraktik som ingår i tandläkarens grundutbildning 

Tjänstgöring som i vissa fall förutsätts för dem som avlagt grundexamen utanför EU- 

eller EES-området 

2. Sökande 

Sökande FO-nummer 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Universitet som den sökande utbildningsenheten har ett gällande utbildningsavtal med 

Kontaktpersonens namn 

Kontaktpersonens tjänsteställning 

Telefonnummer E-postadress 

Sökandens kontonummer (IBAN) Referens 
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3. Ansökan 

Faktureringsperiod 

1.1. - 30.6. 1.7. - 31.12. 

Ersättningsbelopp som söks Ersättning (€) 

Specialistläkarutbildning 

Specialisttandläkarutbildning 

Särskild allmänläkarutbildning 

Praktisk tjänstgöring för legitimerad tandläkare 

Fördjupad yrkespraktik som ingår i tandläkarens grundutbildning 

Tjänstgöring som i vissa fall förutsätts för dem som avlagt 

grundexamen utanför EU- eller EES-området 

Sammanlagt 

Redogörelse över grunderna för ersättning 

Redogörelse över grunderna för ersättning för utbildningskostnaderna görs med 
bilageblankett 1: Redogörelse över utbildning som ligger till grund för ersättning. 

Till ansökan ska man även bifoga bilagorna för de olika ersättningstyperna som nämns i 
bilageblankett 1 samt kopior av besluten för varje utbildningsdeltagare som man söker 

ersättning för. 

4. Underskrift och samtycke till elektronisk behandling 

Sökanden svarar för att uppgifterna i ansökan och bilagorna om grunderna för ersättning 

för utbildningskostnaderna är riktiga och att utbildningen genomförts enligt gällande 

regelverk. 

Ort och datum Sökandens underskrift (officiell) 

Namnförtydligande och tjänsteställning 

Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet 
(delgivning) per e-post 

Officiell e-postadress dit beslutet skickas 
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Ansökan om ersättning för utbildningskostnader

Regionförvaltningsverket betalar i enlighet med 60 § i hälso- och sjukvårdslagen statlig 

ersättning för verksamhetsenheterna som erbjuder läkar- och tandläkarutbildning som 

motsvarar universitetets utbildningsprogram. Ersättningen betalas som kalkylerad 

ersättning som fastställs årligen.  Ersättningen betalas på grundval av antalet realiserade 

utbildningsmånader.

Kommunen och samkommunen som har tillhandahållit läkar- och tandläkarutbildning som 

berättigar till ersättning för utbildningskostnader ska ansöka om ersättning i efterhand per 

halvår för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12.

Ansökan (med bilagorna) för det första halvåret (1.1–30.6) ska vara framme hos 

regionförvaltningsverket senast 30.9 under samma år och ersättning för det andra halvåret 

(1.7–31.12) senast 31.3 året därpå. Ansökan som kommer in efter de ovan nämnda 

tidsfristerna behandlas inte.

Ansökan skickas elektroniskt eller per post till registratorskontoret vid 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverken 

(www.rfv.fi).

Regionförvaltningsverket kan begära kompletterande information av utbildningsenheten 

och fattar beslut om ersättning efter att ha försäkrat sig om att grunderna för ansökan är 

korrekta. Beslutet är avgiftsfritt.

Författningar 

Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010) 59 §, 59 a §, 60 §, 63 §, 65 § och 66 §  

Statsunderstödslag (688/2001) 20 § 1 mom., 24–26 §, 28 §, 29 § 2 mom., 30 § och 34 §  

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och 

specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015)  

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och 

hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och 

specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (55/2020) 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till 

ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för 

hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1125/2013) 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och 

tandläkarutbildning som utfärdas årligen. 

Om du skickar anmälan 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://www.rfv.fi/
https://turvaviesti.avi.fi/
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