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Enligt sändlista 
 
BEGÄRAN OM YTTRANDE OM UTKAST TILL FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR SOM 
GÄLLER BEGRÄNSAD RÄTT ATT FÖRSKRIVA LÄKEMEDEL 

 
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert yttrande om utkast till författningsänd-
ringar som gäller sjukskötares begränsade rätt att förskriva läkemedel samt förskriv-
ning av läkemedel pro auctore av munhygienister som är verksamma som självstän-
diga yrkesutövare och av optiker.  
 
Det föreslås att den begränsade rätt för sjukskötare att förskriva läkemedel som det fö-
reskrivs om i 23 b i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) ska utvidgas.  Enligt förslaget ska begränsad läkemedelsförskrivning i 
fortsättningen vara möjlig utöver vid kommunala hälsovårdscentralers mottagnings-
enheter inom öppenvården och sjukvårdsdistriktens samjourer också inom öppen-
vårdstjänster inom primärvården som kommunen är ansvarig för att ordna, inom öp-
penvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården samt inom öppenvårdstjänster 
inom hälso- och sjukvården som skaffas på basis av avtal och som kommunen är an-
svarig för att ordna. Den föreslagna ändringen stöder målen med den reform av arbets-
fördelningen inom hälso- och sjukvården som ingår i regeringsprogrammet samt må-
len med de reformer som gäller ordnandet av hälso- och sjukvården och kundens val-
frihet inom social- och hälsovården. 
 
För den begränsade rätten att förskriva läkemedel ska som förutsättning fortfarande 
gälla att sjukskötaren har avlagt föreskriven tilläggsutbildning och att den ansvariga 
läkaren vid verksamhetsenheten har gett ett skriftligt förordnande. I förordnandet 
anges vilka läkemedel sjukskötaren får förskriva och eventuella begränsningar i läke-
medelsförskrivningen.   
 
I statsrådets förordning om utbildning som krävs för rätt att förskriva läkemedel 
(1089/2010) föreslås vissa ändringar som ska göra det lättare att söka sig till förskriv-
ningsutbildningen. 
 
I social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 
(1088/2010) föreslås en utökning av det urval av läkemedel som får förskrivas av 
sjukskötare.  Utökningen gäller i huvudsak sådana läkemedel som en sjukskötare kan 
förskriva för fortsatt medicinering i enlighet med vårdplanen efter att en läkare har 
ställt en diagnos.  
 
Utkasten till de ändringar som föreslås i lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården, statsrådets förordning om utbildning som krävs för rätt att för-
skriva läkemedel och social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning 
av läkemedel finns till påseende på social- och hälsovårdsministeriets webbplats (länk 
nedan).  
 
Länk till utkasten till författningsändringar: http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande  
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Yttrandena lämnas med en elektronisk blankett. Nedan finns en länk till blanketten. Vi 
ber er lämna ert yttrande senast den 23 mars 2018. Anvisningar för hur man svarar 
på och returnerar blanketten för remissyttrandet finns i början av blanketten. Vi ber er 
lämna ett yttrande per remissinstans. Remissyttrandena är offentliga. 

 
 Länk till den elektroniska blanketten för remissyttrande: 
 https://www.webropolsurveys.com/S/D82B395ADACEC468.par  

 
  

Ytterligare upplysningar lämnas av regeringssekreteraren Eila Mustonen 
(eila.mustonen@stm.fi, tfn 0295 163 460) och konsultativa tjänstemannen Marjukka 
Vallimies-Patomäki (marjukka.vallimiespatomaki@stm.fi, tfn 0295 163 373) vid 
social- och hälsovårdsministeriet. 

 
 
 
  Avdelningschef  Markku Tervahauta 
    
 
 
 Regeringssekreterare  Eila Mustonen 
 
SÄNDLISTA 

Undervisnings- och kulturministeriet 
 Finansministeriet 
 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
Institutet för hälsa och välfärd 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 
 
FPA  
 
Finlands Kommunförbund rf 

 
Social- och hälsovårdsväsendet i Esbo  
Social- och hälsovårdsväsendet i Helsingfors 
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus  
Kallion peruspalvelukuntayhtymä 
Social- och hälsovårdsväsendet i Kouvola 
Social- och hälsovårdsväsendet i Kuopio 
Social- och hälsovårdsväsendet i Lahtis 
Social- och hälsovårdsväsendet i Uleåborg 
Social- och hälsovårdsväsendet i Pieksämäki 
Saarikka peruspalvelukuntayhtymä 
Social- och hälsovårdsväsendet i Tammerfors 
Social- och hälsovårdsväsendet i Åbo 
Social- och hälsovårdsväsendet i Vanda 
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Samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax 
 

Samkommunen för Södra Karelens social- och hälsovård  
Samkommunen för Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Kajanalands social- och hälsovård 
Samkommunen för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt 
Kiuru – Mellersta Österbottens samkommun för specialiserad sjukvård och basservice 
Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt  
Carea – Samkommunen för sjukvård och socialservice i Kymmenedalen  
Samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt  
Samkommunen för sjukvård och socialservice i Norra Karelen  
Samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för social- och hälsovård i Päijänne-Tavastland 
Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt 
Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt  
 
Läkarföretagen rf 
 
KT Kommunarbetsgivarna  
 
Akavas sjukskötare och Taja rf 
Den nationella expertgruppen för bekämpning av antimikrobiell resistens (MTKA) 
Finsk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi rf  
Suomen apteekkariliitto – Finlands apotekareförbund ry 
Finlands Diabetesforskare och Diabetologer rf 
Suomen Endokrinologiyhdistys – Finlands Endokrinologförening rf  
Suomen Farmakologiyhdistys ry 
Finlands Farmaciförbund rf 
Suomen Gynekologiyhdistys – Finlands Gynekologförening ry 
Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands Tandläkarförbund ry 
Finlands Dermatologförening rf 
Finlands Infektionsläkare rf 
Finlands Lungläkarförening rf 
Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys ry 
Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry 
Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry 
Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf 
Finlands Provisorförening rf 
Suomen Rinologiyhdistys – Consociatio Rhinologica Fennica ry  
Finlands sjuksköterskeförbund rf 
Förening för Invärtes Medicin i Finland rf 
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Finlands Munhygienistförbund FMHF rf 
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf 
Munhälsovårdens yrkesförbund STAL rf 
Tehy rf 
Tehy rf:s sektion för specialistkompetens för läkemedelsförskrivning  
 
Arenes nätverk för hälso- och sjukvårdsbranschen 
Yrkeshögskolan Metropolia (Optometrikerutbildningen) 
Det finländska högskolenätverket för utbildning i läkemedelsförskrivning för sjukskö-
tare  
Åbo yrkeshögskola (Munhygienistutbildningen) 

 
Helsingfors universitet 
Östra Finlands universitet  
Uleåborgs universitet 
Tammerfors universitet  
Åbo universitet 
Åbo Akademi 
 
Allergi-, Hud- och Astmaförbundet rf 
Hengitysliitto ry 
Diabetesförbundet i Finland rf 
Suomen Kipu ry  
Finlands Patientförbund rf 
Finlands Hjärtförbund rf 
SOSTE Finlands social och hälsa rf  

 
Helsingfors universitetsapotek 
Östra Finlands universitetsapotek 
 
Apteekkitavaratukkukauppiaat – Apoteksvarugrossisterna – ATY ry 
Lääketeollisuus ry 
Rinnakkaislääketeollisuus ry 
Parallellimportörer av Läkemedel i Finland rf 

 
FÖR KÄNNEDOM  

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 
Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause 
Specialmedarbetare Riikka Pirkkalainen 
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 
Specialmedarbetare Niina Perälä 
Specialmedarbetare Kari Synberg 
Kanslichef Päivi Sillanaukee 
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 Avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki 
 Avdelningschef Outi Antila 
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