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Ett B-utlåtande för ansökan om rätt till specialersättning för 
läkemedelsbehandling hör till vården och är därmed avgiftsfritt 
inom primärvården  

Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar att ett läkarintyg eller läkarutlåtande som skrivs inom 
folkhälsoarbetet, dvs. vid hälsovårdscentraler, på blanketten SVB (ett s.k. B-utlåtande) och som 
patienten behöver när han eller hon i enlighet med sjukförsäkringslagen (1224/2004) ansöker om 
beslut från Folkpensionsanstalten om rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling, är ett in-
tyg som ansluter sig till vården av en patient. Det får det inte tas ut någon avgift för inom folkhälso-
arbetet. 

Enligt 22 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) är kommunen skyldig att se till att en invånare i 
kommunen eller en patient på en hälsovårdscentral får ett intyg eller utlåtande om sitt hälsotillstånd, 
när ett sådant behövs enligt lag eller är nödvändigt med tanke på invånarens eller patientens vård, 
försörjning eller studier eller av någon annan jämförbar orsak. 

Enligt 5 § 1 punkten underpunkt d i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 
(734/1992) får avgift tas ut för intyg och utlåtanden från yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården när de inte ansluter sig till vården av patienten. I 23 § i förordningen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården (912/1992) föreskrivs det om den högsta avgift som får tas ut för läka-
rintyg och läkarutlåtande. I förordningen föreskrivs det dessutom att det inte får tas ut någon avgift 
för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet. 

Frågan måste även betraktas utifrån sjukförsäkringslagensperspektiv. Genom förordning av statsrå-
det (25/2013) föreskrivs det om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och 
långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 
2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent. Folkpensionsanstalten beslutar om 
de medicinska villkor för svåra och långvariga sjukdomar som ska uppfyllas för att specialersätt-
ning för läkemedel ska vara medicinskt motiverad. Folkpensionsanstalten försäkrar sig om att krite-
rierna uppfylls genom ett läkarutlåtande. För patienten är det därmed nödvändigt att med ett läkarut-
låtande påvisa sjukdom och behov av läkemedelsbehandling för att han eller hon ska kunna få spe-
cialersättning för sitt läkemedel. Enligt 3 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen ersätts såsom sjukvård såd-
ana undersökningar som en läkare utfört för konstaterande av en eventuell sjukdom eller bestäm-
mande av vård samt den vård som en läkare gett. Dessutom ersätts kostnaderna för anskaffning av 
läkarintyg eller läkarutlåtande som behövs för ansökan om förmåner enligt sjukförsäkringslagen. 

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och tillsynen 
av folkhälsoarbetet. För en jämlik behandling av klienterna behövs enhetlig praxis i fråga om utta-
get av olika avgifter. Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar att läkarintyg eller läkarutlåtan-
den som skrivs vid hälsovårdscentraler och som är nödvändiga för ansökan om specialersättning för 
läkemedelsbehandling hör till vården på det sätt som avses i lagen och förordningen om klientavgif-
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ter inom social- och hälsovården och att det därför inte får tas ut någon avgift för sådana. Riktlinjen 
inverkar inte på de läkarintyg eller läkarutlåtanden som skrivs i samband med specialiserad sjuk-
vård. 
 

Ytterligare information 

Johanna Huovinen, regeringssekreterare, tfn 02951 63433, fornamn.efternamn@stm.fi 


