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Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 

2019 

39 § Prehospital akutsjukvård 

Landskapen ska organisera den prehospitala akutsjukvården inom sitt område. Den 

prehospitala akutsjukvården ska planeras och genomföras i samarbete med jouren 

inom social- och hälsovården så att dessa tillsammans med annan social- och 

hälsovård som ges som närservice i hemmet under jourtid bildar en funktionell helhet. 

Den prehospitala akutsjukvården produceras som en myndighetsuppgift antingen som 

landskapets egen verksamhet eller i samarbete med ett eller flera andra landskap. För 

skötseln av sin uppgift anskaffar landskapet separata helheter hos andra 

tjänsteproducenter så att de tjänster som avses i 40 § 1 mom. 1 punkten enligt behov 

också kan fås i glesbygdsområden, vid tidsmässiga och lokala toppar i efterfrågan 

samt i andra motsvarande situationer där landskapet inte med arrangemangen i fråga 

producerar tillräckligt av de nämnda tjänsterna för befolkningen i landskapet. 

Landskapet fattar beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården. I 

beslutet om servicenivån fastställs hur den prehospitala akutsjukvården ska 

organiseras, serviceinnehållet, vilken utbildning de personer som medverkar i den 

prehospitala akutsjukvården ska ha, de mål som satts upp i fråga om den tid inom 

vilken befolkningen på ett jämlikt sätt ska få vård inom samarbetsområdet samt andra 

omständigheter som är nödvändiga med tanke på organiseringen av vården inom 

området. Innehållet i den prehospitala akutsjukvården ska i beslutet definieras så att 

genomförandet av servicen är effektivt och ändamålsenligt och så att situationer där 

den prehospitala akutsjukvården är utsatt för hög belastning samt samarbetsområdets 

resurser beaktas i servicen. Aktörerna inom den prehospitala akutsjukvården använder 

nationella kommunikations- och informationssystem med hög beredskap vid 

genomförandet av vården.   
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40 § Den prehospitala akutsjukvårdens innehåll   

Den prehospitala akutsjukvården omfattar 

1) sådan bedömning av vårdbehov samt sådan brådskande vård i fråga om patienter 

som insjuknat eller skadats plötsligt som primärt sker utanför en hälso- och 

sjukvårdsinrättning, med undantag för de uppdrag som avses i sjöräddningslagen 

(1145/2001), och vid behov transport av patienter till den enligt medicinsk bedömning 

lämpligaste vårdenheten samt förflyttningar i samband med plötsligt insjuknade eller 

skadade patienters fortsatta vård när patienten behöver krävande och kontinuerlig vård 

eller övervakning under förflyttningen,  

  

2) upprätthållande av beredskap för prehospital akutsjukvård med hjälp av 

kommunikations- och informationssystem för hög beredskap och den anknytande 

nationella patientjournalen för prehospital akutsjukvård, 

 

3) läkarverksamhet inom prehospital akutsjukvård,  

 

4) fältchefsverksamhet inom prehospital akutsjukvård, 

5) första insatsen, vilken avser att någon annan enhet som nödcentralen kan larma än 

en ambulans larmas i syfte att förkorta insatstiden i fråga om en akut insjuknad eller 

skadad patient, och att personalen i enheten ger livräddande första hjälpen.  

6) vid behov ordnande av kontakt till psykosocial stödverksamhet för en patient, hans 

eller hennes närstående och andra som har del i händelsen, 

7) medverkan i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för störningar som gäller 

social- och hälsovården tillsammans med andra myndigheter och aktörer, och  

8) handräckning till polisen, räddningsmyndigheterna, gränsbevakningsmyndigheterna 

och sjöräddningsmyndigheterna för fullgörande av uppgifter som dessa ansvarar för. 

41 § Bemyndigande att utfärda förordning 
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Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser om den 

prehospitala akutsjukvårdens uppgifter, om grunderna för fastställandet av 

servicenivån för den prehospitala akutsjukvården och beslutets form, om 

ledningssystemet för den prehospitala akutsjukvården, om grunderna för fastställande 

av arbetsuppgifterna och utbildningskraven i fråga om den personal som medverkar i 

den prehospitala akutsjukvården, om enheterna för prehospital akutsjukvård och deras 

yttre kännetecken, om bestämmande av bas- och vårdnivå inom den prehospitala 

akutsjukvården, om icke-brådskande ambulanstjänster och förflyttning av patienter 

samt om första insatsen. 

46 § Central för prehospital akutsjukvård 

Ett samarbetsområde som avses i 10 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård 

bör ha en central för prehospital akutsjukvård. De landskap som hör till 

samarbetsområdet ska ingå ett samarbetsavtal om ordnandet av uppgifterna vid 

centralen för prehospital akutsjukvård. Administrativt hör centralen för prehospital 

akutsjukvård till universitetscentralsjukhuset.  

Centralen för prehospital akutsjukvård ska 

1) leda och stödja landskapens planering och utvecklande av den prehospitala 

akutsjukvården och landskapens prehospitala akutsjukvård inom sitt samarbetsområde 

samt samordna den med andra samarbetsområden, 

2) stöda Nödcentralsverket i fråga om bedömningar av och resursanvändning för 

uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården, 

3) skapa, upprätthålla och förmedla en aktuell lägesbild av ansvarsområdets 

jourverksamhet och jourresurser, 

4) sätta upp de mål som gäller den tid inom vilken befolkningen inom det egna 

samarbetsområdet ska få vård och som ska ingå i beslutet om servicenivån för den 

prehospitala akutsjukvården, med beaktande av befolkningens uppskattade 

servicebehov, jourstrukturen inom social- och hälsovårdsväsendet i området samt 

samarbetsområdets resurser för prehospital akutsjukvård,   



 

5) inom sitt samarbetsområde ansvara för jouren för prehospital akutsjukvård med 

tjänstgörande läkare och samordna den med de andra centralerna för prehospital 

akutsjukvård till en riksomfattande helhet,  

6) samordna de patientförflyttningar som hör till den prehospitala akutsjukvården,  

7) ge Nödcentralsverket larmanvisningarna för social- och hälsovårdsväsendet inom 

centralens samarbetsområde, 

8) tillsammans med andra samarbetsområden bereda och samordna de medicinska 

vårdanvisningar som gäller verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården samt 

övriga nationella anvisningar i fråga om den prehospitala akutsjukvården, 

9) ansvara för huvudadministratörsfunktionerna i de nationella kommunikations- och 

informationssystemen för hög beredskap inom social- och hälsovårdsväsendet samt 

för en del av underhållet av systemen och ansvara för att uppgifter om patienter inom 

prehospital akutsjukvård och operativ information registerförs i ett nationellt system,  

10) inrätta ett beredskapscenter för jourverksamheten inom social- och hälsovården 

samt styra utarbetandet av regionala beredskapsplaner för störningssituationer inom 

ansvarsområdet tillsammans med andra myndigheter, aktörer och samarbetsområden 

så att planerna bildar en nationell helhet. Beredskapen inom ansvarsområdet ska 

planeras tillsammans med andra nationella säkerhetsaktörer samt med beaktande av 

möjligheten att få och ge internationellt bistånd, 

11) nationellt koordinera utvecklandet av enhetliga rådgivnings- och 

handledningstjänster inom ansvarsområdets jourverksamhet och delta i verksamheten 

med hjälp av informationssystem för hög beredskap. 

Centralerna för prehospital akutsjukvård ska tillsammans samordna 

läkarverksamheten inom prehospital akutsjukvård inom sina samarbetsområden och 

ansvara för det medicinska stödet för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten så 

att de bildar en nationell helhet. 

Bestämmelser om samarbetet mellan centralen för prehospital akutsjukvård och 

socialjouren finns i 29 a § i socialvårdslagen.  Närmare bestämmelser om uppgifterna 



 

vid centralen för prehospital akutsjukvård får vid behov utfärdas genom förordning av 

social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet kan ge centralen 

för prehospital akutsjukvård riksomfattande ansvars- och samordningsuppgifter. 

73 § Icke-brådskande ambulanstjänster och förflyttning av patienter 

Landskapet ska genom konkurrensutsättning anskaffa de patientförflyttningar och 

icke-brådskande ambulanstjänster som hör till ansvarsområdet för vårdinrättningarna 

inom social- eller hälsovården men som inte ingår i den prehospitala akutsjukvården. 

Med patientförflyttning som inte ingår i den prehospitala akutsjukvården avses sådan 

förflyttning under vilken patienten inte behöver krävande och kontinuerlig vård eller 

övervakning. Om det på grund av marknadsbrist inte är möjligt att ordna förflyttningar 

genom konkurrensutsättning, ska landskapet ordna dem. Med icke-brådskande 

ambulanstjänster avses sådana tjänster som förutsätts för de tjänster som ska 

tillhandahållas enligt landskapets klientplan, såsom transporter enligt klientens 

servicebehov till en yrkesutbildad persons mottagning, diagnostiska undersökningar 

eller rehabiliteringstjänster.  
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