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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården kompletteras med bestämmelser som 
gäller uppgifter som förs in i centralregistret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården och utlämnande av dessa 
uppgifter. 

Det föreslås att vissa centrala uppgifter i 
centralregistret över yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården ska bilda en all-
mänt tillgänglig informationstjänst som fun-
gerar med hjälp av en webbläsare. Avsikten 
med en informationstjänst som är allmänt 
tillgänglig är att göra det lättare att ta del av 
information om behörigheten hos yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården. 

I den offentliga informationstjänsten ska 
enligt förslaget finnas uppgift om den yrkes-
utbildade personens namn, registernummer 
och födelseår samt information om den yr-
kesutbildade personens behörighet. Av tjäns-
ten ska det bl.a. framgå om den yrkesutbilda-
de personens rätt att utöva yrke har begrän-
sats samt innehållet i en eventuell begräns-
ning. 

I propositionen föreslås också att det ska 
föreskrivas i lag om nummer för yrkesutbil-
dad person och användningen av denna iden-
tifikationskod. Denna identifikationskod ska 
utfärdas av Rättsskyddscentralen för hälso-
vården. Den ska i princip utfärdas samtidigt 

som Rättsskyddscentralen beviljar en läkare 
eller tandläkare rätt att utöva yrke eller till-
stånd att utöva yrke. Läkare och tandläkare 
samt medicine och odontologie studerande 
ska enligt förslaget vara skyldiga att använda 
sin identifikationskod på recept och andra 
handlingar i anslutning till de förmåner som 
Folkpensionsanstalten verkställer. Dessutom 
föreslås att det föreskrivs om till vem uppgif-
ter om identifikationskod kan lämnas ut. 

I propositionen föreslås vidare att det i la-
gen ska föreskrivas om en teknisk identifika-
tionskod, som ska benämnas registernummer 
och som ska ges alla yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården och föras in i 
centralregistret över yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. Registernumret 
behövs bl.a. vid identitetskontroll av yrkes-
utbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den i samband med e-tjänster och i vissa and-
ra situationer där en yrkesutbildad person 
måste identifieras. Dessutom föreslås att det i 
lagen tas in bestämmelser som gör det möj-
ligt att i centralregistret föra in vissa uppgif-
ter om medicine, odontologie och farmacie 
studerande. Enligt förslaget ska det föreskri-
vas att universiteten är skyldiga att lämna de 
uppgifter som ska föras in i registret till 
Rättsskyddscentralen för hälsovården. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

————— 



 RP 105/2008 rd 
  

 

2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ........................................................1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...............................................................................................2 

ALLMÄN MOTIVERING.......................................................................................................3 
1. Nuläge ...........................................................................................................................3 

1.1. Lagstiftning och praxis...................................................................................3 
Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 
utlämnande av uppgifter ur registret .........................................................................3 
Den allmänna lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter ........................4 
Sjukförsäkringsnummer..............................................................................................5 
Medicine, odontologie och farmacie studerandes ställning ......................................6 
1.2. Lagstiftningen i andra länder ........................................................................7 
Norge..............................................................................................................................7 
Sverige ...........................................................................................................................8 
Danmark........................................................................................................................8 
Storbritannien...............................................................................................................9 
Estland...........................................................................................................................9 
1.3. Bedömning av nuläget ..................................................................................10 

2. Målsättning och de viktigaste förslagen...................................................................11 
3. Propositionens konsekvenser ....................................................................................13 

3.1. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ........................................13 
3.2. Effekter på myndigheternas verksamhet och förfaringssätt ....................13 
3.3. Samhälleliga konsekvenser ..........................................................................14 

4. Beredningen av propositionen ..................................................................................15 

DETALJMOTIVERING........................................................................................................16 
1. Lagförslag...................................................................................................................16 
2. Ikraftträdande............................................................................................................20 
3. Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning..........................................20 

LAGFÖRSLAG ......................................................................................................................22 
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården...................................................................................................................22 

BILAGA...................................................................................................................................25 

PARALLELLTEXTER..........................................................................................................25 
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården...................................................................................................................25 

 

 
 



 RP 105/2008 rd 
  

 

3

ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Centralregistret över yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården och utlämnande 
av uppgifter ur registret 

I lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/1994) föreskrivs 
om styrning och tillsyn över yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården. Det 
främsta syftet med tillsynen är att upprätthål-
la och främja patientsäkerheten och säker-
ställa kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjäns-
terna. Rättsskyddscentralen för hälsovården 
beviljar enligt lagens 2 kap. rätt att utöva 
yrke som legitimerad yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården eller tillstånd att 
utöva yrke samt för in yrkesutbildade perso-
ner med skyddad yrkesbeteckning i registret. 
Genom förhandsinspektion säkerställs bl.a. 
att en yrkesutbildad person har den utbild-
ning och annan behörighet som yrkesutöv-
ningen förutsätter. År 2006 fattades 6 803 
beslut om legitimering av yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och 
7 251 personer med skyddad yrkesbeteck-
ning fördes in i registret. För närvarande 
finns det 17 yrkeskategorier som kräver legi-
timering och 22 yrkesbeteckningar som är 
skyddade. Närmare bestämmelser om yrkes-
beteckningarna finns i 1 § (642/2005) i för-
ordningen om yrkesutbildade personer. 

För att kunna utöva tillsyn för Rättsskydds-
centralen för hälsovården ett centralregister 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården (nedan registret över yrkes-
utbildade personer) som vid utgången av 
2006 innehöll uppgifter om ca 335 000 yr-
kesutbildade personer. Bestämmelserna om 
vilka uppgifter som ska föras in i registret 
över yrkesutbildade personer finns i 24 a § i 
lagen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården. Enligt paragrafens 
2 mom. 1 punkten är uppgifterna som förs in 
registret namn, personbeteckning, hemadress, 
rätt att utöva yrke och begränsning eller från-
tagande av denna rätt, tillstånd att utöva yrke 
och återkallelse av detta tillstånd eller rätt att 

använda yrkesbeteckning för yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården och för-
bud att använda denna samt uppgift om den 
utbildning som rätten eller tillståndet att ut-
öva yrke eller använda den skyddade yrkes-
beteckningen grundar sig på. Person- och 
adressuppgifterna uppdateras med uppgifter 
som fås från befolkningsdatasystemet. 

Enligt den nämnda paragrafens 2 mom. 
2 punkten förs också uppgifter om avgöran-
den av Rättsskyddscentralen för hälsovården 
eller länsstyrelsen som innehåller konstate-
randen om felaktigheter, försummelser eller 
klandervärt förfarande in i registret. Med det-
ta avses i praktiken anmärkningar som getts 
inom ramen för den administrativa styrning-
en. Vidare införs uppgifter om varningar, bö-
tes- och fängelsestraff samt avsättning eller 
avstängning från tjänsteutövning. I fråga om 
läkare och tandläkare införs enligt 3 punkten 
uppgift om rätt att vara verksam som specia-
list och specialtandläkare och om den utbild-
ning som detta grundar sig på. 

Enligt 24 a § 4 mom. i lagen om yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården 
införs i registret vid behov också uppgifter 
om arbetsplatsen för en yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården samt uppgift om 
att den yrkesutbildade personen har reserve-
rats för förberedelserna för undantagsförhål-
landen enligt beredskapslagen (1080/1991). I 
praktiken finns uppgifter om arbetsplatsen 
endast när det gäller läkare. Dessa uppgifter 
baserar sig på den enkät som Finlands Läkar-
förbund årligen genomför bland sina med-
lemmar. Uppgifterna är därför inte täckande 
och inte heller alltid uppdaterade. Uppgiften 
om att en yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården verkar som självständig yr-
kesutövare har sedan 1.1.2006 i stället för i 
registret över yrkesutbildade personer förts in 
i det register över tillhandahållare av privat 
service som avses i 14 a § i lagen om privat 
hälso- och sjukvård (152/1990) och som upp-
rätthålls av Rättsskyddscentralen för hälso-
vården och länsstyrelserna tillsammans. 

Enligt 24 a § 3 mom. i lagen om yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården 
utplånas uppgifterna i registret över yrkesut-
bildade personer ur registret i regel tio år ef-
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ter att Rättsskyddscentralen för hälsovården 
har fått uppgift om att den registrerade har 
avlidit. Uppgifter om varningar, bötes- eller 
fängelsestraff, avsättning eller avstängning 
från tjänsteutövning utplånas dock då tio år 
har förflutit från det beslutet eller avgörandet 
meddelades, om inte längre tid för utplånan-
de av anteckningen bestäms i matrikellagen 
(1010/1989). En uppgift om straff ska utplå-
nas också när straffbarheten för den gärning 
för vilken straffet har dömts ut har blivit 
upphävd. 

På utlämnande av uppgifter ur registret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården tillämpas lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
till den del som det inte bestäms något annat 
i 24 b § i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna i 
registret är i princip offentliga. Sekretessbe-
lagda är närmast p.g.a. de yrkesutbildade 
personernas säkerhet uppgifter om hem-
kommun och adress, om straff som dömts ut 
av domstol samt uppgifter om förberedelser 
för undantagsförhållanden. Utöver vad som 
föreskrivs i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet om utlämnande av sek-
retessbelagda uppgifter, får uppgifter om 
straff lämnas ut till länsstyrelsen och Europe-
iska unionen och till myndigheter i EES-
stater för skötseln av deras tillsynsuppgifter, 
samt till myndigheter och verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården för bedömning 
av lämpligheten vid sökande av anställning. 
Uppgifter om förberedelser för undantags-
förhållanden får lämnas ut till social- och 
hälsovårdsministeriet.  

Enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet får personupp-
gifter ur en myndighets personregister, om 
inte något annat särskilt bestäms i lag, läm-
nas ut i form av en kopia eller en utskrift el-
ler i elektronisk form, om mottagaren enligt 
bestämmelserna om skydd för personuppgif-
ter har rätt att registrera och använda sådana 
personuppgifter. Bl.a. i fråga om utlämnande 
av de yrkesutbildade personernas personbe-
teckningar och sådana känsliga uppgifter 
som avses i personuppgiftslagen (523/1999) 
och som finns i registret över yrkesutbildade 
personer ska de begräsningar som följer av 
personuppgiftslagen beaktas. 

Utlämnande av sådana uppgifter i registret 
över yrkesutbildade personer som är offentli-
ga med stöd av lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet begränsas dessutom 
när det gäller massutlämnande till vissa delar 
av bestämmelserna i 24 b § 3 mom. i lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården. Uppgifter om varningar som ut-
färdats av Rättsskyddscentralen för hälsovår-
den och länsstyrelsen samt om varning och 
avstängning från tjänsteutövning som har 
samband med tjänsteutövningen får alltså, 
förutsatt att det inte gäller en enskild registre-
rad person, lämnas ut endast för vetenskaplig 
forskning, statistikföring och myndighetsut-
redningar eller för att en myndighet ska kun-
na sköta sina lagstadgade uppgifter eller för 
verksamhet som hänför sig till hälso- och 
sjukvård. Uppgifterna får lämnas ut till verk-
samhetsenheter för hälso- och sjukvården, 
apotek och sammanslutningar i hälso- och 
sjukvårdsbranschen. I vissa situationer kan 
uppgifter dock lämnas ut ur registret i större 
omfattning än vad som föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, i 
och med att de registrerades namn och adress 
samt uppgifter om gällande rätt och tillstånd 
att utöva yrke och om utbildning får lämnas 
ut för utsändande av information i anknyt-
ning till den registrerades yrke, även om mot-
tagaren enligt bestämmelserna om skydd för 
personuppgifter inte har den rätt att registrera 
och använda personuppgifterna som avses i 
16 § 3 mom. i den nämnda lagen. 

 
Den allmänna lagstiftningen om behandling-
en av personuppgifter 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens privatliv, heder och hemfrid trygga-
de. Närmare bestämmelser om skydd för per-
sonuppgifter utfärdas genom lag. Den sist-
nämnda bestämmelsen hänvisar till behovet 
att genom lagstiftningen trygga individens 
rättssäkerhet och integritetsskydd i samband 
med registrering, användning och annan be-
handling av personuppgifter. 

Personuppgiftslagen är den allmänna lag 
som tillämpas på behandlingen av person-
uppgifter. Den tillämpas också vid sidan av 
lagen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården på registret över yrkesut-
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bildade personer. Med behandling av person-
uppgifter avses enligt definitionen i 3 § 
2 mom. i personuppgiftslagen insamling, re-
gistrering, organisering, användning, över-
sändande, utlämnande, lagring, ändring, sam-
körning, blockering, utplåning och förstöring 
av personuppgifter samt andra åtgärder som 
vidtas i fråga om personuppgifterna. 

I personuppgiftslagen föreskrivs bl.a. om 
allmänna principer för behandlingen av per-
sonuppgifter, så som planeringen av behand-
lingen av personuppgifter, ändamålsbunden-
het och principer som gäller uppgifternas art. 
Behandlingen av personuppgifter ska enligt 
6 § vara sakligt motiverad med hänsyn till 
den registeransvariges verksamhet. De än-
damål för vilka personuppgifter behandlas 
ska anges innan personuppgifter börjar in-
samlas eller ordnas som ett personregister. 
Ändamålet med behandlingen skall precise-
ras så att av det framgår för vilka av den re-
gisteransvariges funktioner personuppgifter 
behandlas. Personuppgifter får enligt lagens 
7 § användas eller i övrigt behandlas endast 
på ett sätt som inte strider mot ändamålet 
med den registeransvariges behandling av 
uppgifter. De personuppgifter som behandlas 
ska enligt lagens 9 § vara behövliga med 
hänsyn till det angivna ändamålet med be-
handlingen, och den registeransvarige ska se 
till att oriktiga, ofullständiga eller föråldrade 
personuppgifter inte behandlas. När den sist-
nämnda skyldigheten bedöms ska ändamålet 
med behandlingen och vilken betydelse den 
har för den registrerades integritetsskydd be-
aktas. 

I 8 § i personuppgiftslagen föreskrivs om 
allmänna förutsättningar för behandling av 
personuppgifter. Den primära förutsättningen 
är den registrerades entydiga samtycke. Men 
behandling av personuppgifter kan komma i 
fråga också på vissa andra grunder, bl.a. om 
det har bestämts om behandlingen i lag eller 
om behandlingen föranleds av ett uppdrag el-
ler en skyldighet som anvisas den registeran-
svarige i lag eller som påförts honom med 
stöd av lag. 

Genom personuppgiftslagen ändrades lag-
stiftningen om behandlingen av personupp-
gifter så att den motsvarar Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 95/46/EG (nedan da-
tasekretessdirektiv) om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av så-
dana uppgifter. Enligt direktivet får med-
lemsstaterna i Europeiska unionen inte hind-
ra överföring av personuppgifter till en annan 
medlemsstat p.g.a. orsaker som ansluter sig 
till skydd av enskilda. Däremot ska med-
lemsstaterna övervaka överföringen av per-
sonuppgifter till tredje land. Bestämmelserna 
om utlämnande och annan överföring av per-
sonuppgifter till länder utanför Europeiska 
unionen eller Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet finns i 5 kap. i personuppgifts-
lagen. Överföring är enligt lagens 22 § i 
princip tillåtet endast om staten i fråga tryg-
gar en tillräcklig dataskyddsnivå. Även om 
detta villkor inte uppfylls, kan uppgifter 
överföras på de villkor som anges i 23 §. Eu-
ropeiska gemenskapernas domstol har i en 
dom den 6 november 2003 (C-101/01) ansett 
att det vid utläggning av personuppgifter på 
internet inte föreligger någon överföring av 
uppgifter till tredje land i den mening som 
avses i artikel 25 i datasekretessdirektivet, 
även om uppgifterna blir åtkomliga för alla 
som kopplar upp sig på internet, inklusive 
personer i tredje land. 

Enligt artikel 8.7 i datasekretessdirektivet 
ska medlemsstaterna bestämma på vilka vill-
kor ett identifikationsnummer eller något an-
nat vedertaget sätt för identifiering får be-
handlas. Utgående från denna bestämmelse 
infördes bestämmelserna om behandling av 
personbeteckning i 13 § i personuppgiftsla-
gen. 

 
Sjukförsäkringsnummer  

Folkpensionsanstalten har i anslutning till 
genomförandet av sjukförsäkringslagstift-
ningen sedan 1964 beviljat läkare och sedan 
1986 tandläkare ett sjukförsäkringsnummer. 
Det finns emellertid inga bestämmelser om 
beviljandet eller användningen av sjukförsäk-
ringsnummer. Sjukförsäkringsnumren är nu-
mera sexsiffriga tal som skapas med hjälp av 
en formel så att de innehåller ett kontroll-
tecken. Läkares sjukförsäkringsnummer bör-
jar med 1, 2 eller 3 och tandläkares med 6. 
Sjukförsäkringsnumret är en teknisk identifi-
kationskod som entydigt identifierar läkare 
och tandläkare. 
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Rättsskyddscentralen för hälsovården är 
enligt 19 kap. 4 § 3 mom. i sjukförsäkrings-
lagen (1224/2004) skyldig att för verkställig-
heten av förmåner enligt sjukförsäkringsla-
gen lämna Folkpensionsanstalten de i 24 a § 
2 mom. 1 och 3 punkten i lagen om yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården 
nämnda uppgifterna ur centralregistret över 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården samt ändringar i dem som gäller 
bl.a. läkare och tandläkare. Uppgifterna över-
förs elektroniskt från Rättsskyddscentralen 
för hälsovården till Folkpensionsanstalten. 
Sjukförsäkringsnummer ges till personer som 
avlagt medicine licentiatexamen och odonto-
logie licentiatexamen när Folkpensionsan-
stalten från Rättsskyddscentralen har fått 
uppgiften att Rättsskyddscentralen har bevil-
jat en läkare eller tandläkare rätt att utöva lä-
kar- eller tandläkaryrket som legitimerad yr-
kesutbildad person under ledning och tillsyn 
av en legitimerad yrkesutbildad person med 
rätt att självständigt utöva yrket i fråga. 
Numret beviljas automatiskt när uppgiften 
om rätt att utöva yrke har överförts till Folk-
pensionsanstaltens register. Folkpensionsan-
stalten har också sett till att namnstämpeln 
med sjukförsäkringsnumret har levererats till 
läkare och tandläkare. 

Sjukförsäkringsnumret används bl.a. vid 
förskrivningen av läkemedel, i utredningar 
som gäller läkararvoden, i läkarutlåtanden 
och läkarintyg samt remisser till vård och 
undersökning. Utöver i ärenden som gäller 
förmåner enligt sjukförsäkringslagstiftning-
en, används det också i samband med andra 
förmåner som Folkpensionsanstalten admini-
strerar. Det är viktigt att läkare och tandläka-
re kan identifieras entydigt och enkelt när 
stora mängder ansökningar ska behandlas. 
T.ex. 2006 behandlade Folkpensionsanstalten 
32,8 miljoner läkemedelsförskrivningar som 
grundade sig på apotekens redovisningar, och 
betalade 3,5 miljoner ersättningar för läkar-
arvoden, 2,8 miljoner tandvårdsersättningar 
och 1,3 miljoner ersättningar som grundade 
sig på remisser till vård och undersökningar. 
Läkare och tandläkare måste också kunna 
identifieras bl.a. i apoteken som expedierar 
läkemedel och vid tillsynen över läkemedels-
förskrivningen. Det är inte möjligt att använ-
da personbeteckningen i dessa situationer. 

Folkpensionsanstalten har lämnat ut sjuk-
försäkringsnummer som den har beviljat till 
apotek och myndigheter som behöver dem i 
sin verksamhet. Sådana myndigheter är 
Rättsskyddscentralen för hälsovården, forsk-
nings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården och Läkemedelsverket. Ef-
tersom sjukförsäkringsnumret inte nämns i 
24 a § i lagen om yrkesutbildade personer i 
hälso- och sjukvården, har numret inte regi-
strerats i registret över yrkesutbildade perso-
ner vid Rättsskyddscentralen för hälsovår-
den. 

 
Medicine, odontologie och farmacie stude-
randes ställning  

Enligt 2 § 3 mom. i lagen om yrkesutbilda-
de personer inom hälso- och sjukvården kan 
även den som studerar för ifrågavarande yrke 
vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad 
persons uppgifter så som föreskrivs genom 
förordning. På en sådan studerande tillämpas 
då i tillämpliga delar vad som föreskrivs i la-
gen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården. 

Närmare bestämmelser om studerandes rätt 
att vara verksamma i legitimerade yrkesut-
bildade personers uppgifter finns i 3 § i för-
ordningen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (564/1994). En medi-
cine studerande som med godkänt resultat 
har genomfört minst de studier som avses i 
statsrådets förordning om universitetsexami-
na (794/2004) och som hör till de fem första 
studieåren, och som på grundval av de 
genomförda studierna har tillräckliga förut-
sättningar för att sköta uppgiften, kan enligt 
3 § 1 mom. i nämnda förordning tillfälligt 
vara verksam i läkaruppgifter, inbegripet 
jourtjänstgöring, vid en verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 punkten i la-
gen om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) eller vid en verksamhetsenhet 
inom socialvården enligt 24 § i social-
vårdslagen (710/1982) under ledning och till-
syn av en legitimerad yrkesutbildad person 
som har rätt att självständigt utöva läkaryr-
ket. En medicine studerande som med god-
känt resultat genomfört minst de studier som 
avses i förordningen enligt 1 mom. och som 
hör till de fyra första studieåren och de stu-
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dieperioder som ingår i grundutbildningen 
för läkare inom det specialområde som den 
studerande ska vara verksam på, och som på 
basis av de genomförda studierna har till-
räckliga förutsättningar för att sköta uppgif-
ten i fråga, kan enligt 2 mom. vara verksam i 
läkaruppgifter under ledning och tillsyn av en 
legitimerad yrkesutbildad person som har rätt 
att självständigt utöva läkaryrket vid en verk-
samhetsenhet för specialiserad sjukvård eller 
bäddavdelningen vid en hälsovårdscentral. 
En förutsättning för att få vara verksam i 
uppgiften som jourhavande läkare är dessut-
om att den studerande står under omedelbar 
ledning och tillsyn av en legitimerad yrkes-
utbildad person som har rätt att självständigt 
utöva läkaryrket. 

På motsvarande sätt får en odontologie stu-
derande som med godkänt resultat genomfört 
minst de studier som avses i statsrådets för-
ordning om universitetsexamina och som hör 
till de fyra första studieåren, och som på 
grundval av de genomförda studierna har till-
räckliga förutsättningar att sköta uppgiften, 
enligt 3 a § i förordningen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården tillfäl-
ligt vara verksam i tandläkaruppgifter vid en 
verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvård 
enligt 3 § 1 mom. under ledning och tillsyn 
av en legitimerad yrkesutbildad person som 
har rätt att självständigt utöva tandläkaryrket. 

Den som studerar medicin eller odontologi 
utomlands har enligt 3 b § i förordningen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården rätt att vara verksamma i legiti-
merade yrkesutbildade personers uppgifter 
som nämns i 3 eller 3 a § efter att med god-
känt resultat ha genomfört minst de studier 
som hör till de fem första studieåren, eller 
enligt omständigheten avsedda i 3 § 2 mom.,  
fyra första studieåren inom läkar- eller tand-
läkarutbildningen samt av Rättsskyddscentra-
len för hälsovården eventuellt föreskrivna 
övriga studier och praktiska övningar. 

Sådana tillfälligt i läkar- eller tandläkar-
uppgifter verksamma medicine och odonto-
logie studerande som avses ovan har bl.a. rätt 
att ordinera läkemedel från apotek. Rätten att 
förskriva läkemedel gäller enligt 3 § 3 mom. 
och 4 § 3 mom. i social- och hälsovårdsmini-
steriets förordning om förskrivning av läke-
medel (726/2003) dock endast de patienter 

som de studerande sköter när de är tillfälligt 
verksamma i dessa uppgifter. 

Den som i Finland studerar till provisor el-
ler farmaceut eller som i utlandet studerar för 
ett motsvarande yrke och som med godkänt 
resultat har genomfört de allmänna studier 
och ämnesstudier som universitetet fastställt, 
och som på grundval av de genomförda stu-
dierna har tillräckliga förutsättningar för att 
sköta uppgiften, kan när den fullgör den 
praktik som hör till studierna eller efter en 
fullgjord första praktikperiod enligt 3 c § i 
förordningen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården tillfälligt vara 
verksam i farmaceutuppgifter vid ett apotek, 
ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral 
under ledning och tillsyn av en legitimerad 
farmaceut eller provisor. Enligt nuvarande lä-
roplan fullgör personer som studerar till pro-
visor eller farmaceut en del av den praktik 
som hör till studierna redan under slutet av 
det andra studieåret varefter de genomför de 
allmänna studier och ämnesstudier som ingår 
i examen. 

Enligt 3 e § i förordningen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården får 
dock ovan nämnda studerande inte tillfälligt 
vara verksamma i legitimerade yrkesutbilda-
de personers uppgifter när mer än tio år har 
förflutit från det att studierna inleddes. 

Eftersom en studerande jämställs med en 
legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården endast när han eller hon är 
verksam i en legitimerad yrkesutbildad per-
sons uppgifter i en sådan verksamhetsenhet 
som avses i 3 § 1 mom. i förordningen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården, har uppgifter om studerande inte 
förts in i registret över yrkesutbildade perso-
ner, med undantag för situationer där man 
har varit tvungen att vidta tillsynsåtgärder 
gentemot en studerande i enlighet med lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården på grund av den verksamhet som 
nämns ovan. 

 
1.2. Lagstiftningen i andra länder 

Norge 

Om tillsynen över hälso- och sjukvårdsper-
sonal föreskrivs i Norge i lagen om hälso- 
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och sjukvårdspersonal (Lov om helseperso-
nell m.v., 2.7.1999/64). Med helsepersonell 
avses för det första personer som är auktori-
serade enligt 48 § i den nämnda lagen (27 
yrkesgrupper) och personer som har erhållit 
tillstånd enligt lagens 49 §. Tillstånd kan bl.a. 
beviljas personer som har avlagt en utländsk 
examen som omfattas av ett ömsesidigt avtal 
om erkännande av yrkeskvalifikationer. Auk-
torisation och tillstånd beviljas av den centra-
la myndigheten för social- och hälsovården, 
Sosial- och helsedirektoratet, och i praktiken 
av Statens autorisasjonskontor for helseper-
sonell, SAFH. För det andra avses med hel-
sepersonell även andra sådana personer inom 
hälso- och sjukvården och på apotek som 
genomför åtgärder i förebyggande, diagnosti-
serande, vårdande, friskvårdande eller reha-
biliterande syfte, samt hälso- och sjukvårds-
studerande när de genomför sådana åtgärder i 
samband med sina studier. 

Statens autorisasjonskontor for helseperso-
nell för register över personer inom hälso- 
och sjukvården som har beviljats auktorisa-
tion eller tillstånd. Uppgifterna i registret är 
också tillgängliga på internet. Det är alltså 
möjligt att ta del av uppgifterna om en regi-
strerad persons namn, registernummer, auk-
torisation eller tillstånd, rätt att förskriva lä-
kemedel, begränsningar av auktorisationen, 
tillståndet eller rätten att förskriva läkemedel, 
samt i fråga om läkare, tandläkare och opti-
ker också deras eventuella specialistområde. 
Om en persons legitimation eller tillstånd 
återkallas utplånas uppgifterna i registret. In-
formationssökningen sker antingen med per-
sonens personnummer eller registernummer. 

 
Sverige 

Tillsynen över hälso- och sjukvårdsperso-
nal regleras i Sverige av lagen om yrkesverk-
samhet på hälso- och sjukvårdens område 
(1998:531). Definitionen på hälso- och sjuk-
vårdspersonal i lagens 1 kap. 4 § är vid i och 
med att begreppet bl.a. omfattar yrkesgrup-
per som har legitimation (21 grupper), perso-
nal som är verksam vid sjukhus och andra 
vårdinrättningar och medverkar i hälso- och 
sjukvård av patienter, samt personer som an-
nars biträder legitimerade yrkesutövare vid 
hälso- och sjukvård. 

Socialstyrelsen för ett register över hälso- 
och sjukvårdspersonal, som det föreskrivs 
om i förordningen om register över hälso- 
och sjukvårdspersonal (2006:196). Utöver 
förordningen tillämpas personuppgiftslagen 
(1998:204) på behandlingen av personupp-
gifterna i registret. Enligt förordningens 6 § 
motsvarar de uppgifter som får föras in i re-
gistret i stort de uppgifter som i Finland förs 
in i registret över yrkesutbildade personer. 
Bl.a. registreras förskrivarkoden, som är en 
motsvarighet till vårt sjukförsäkringsnum-
mer. 

Personuppgifterna i registret får enligt 4 
och 5 § i förordningen behandlas för att föra 
en aktuell förteckning över hälso- och sjuk-
vårdspersonal samt för att utöva tillsyn av 
hälso- och sjukvården och dess personal. 
Uppgifternas får dessutom lämnas ut till ett 
receptregister som det föreskrivs om i lagen 
om receptregister (1996:1156), i syfte att ta 
fram underlag om tillgång och efterfrågan på 
hälso- och sjukvårdspersonal, till Apoteket 
Aktiebolag för kontroll av förskrivares iden-
titet och behörighet, för kontroll av identitet 
och behörighet i samband med tjänstetillsätt-
ning av legitimerad hälso- och sjukvårdsper-
sonal samt till andra ändamål i enlighet med 
vad som föreskrivs. Uppgifterna får enligt 
förordningens 7 § lämnas ut för ovan nämnda 
ändamål också i elektronisk form. I Sverige 
är uppgifterna i registret tills vidare inte till-
gängliga på internet, men en arbetsgrupp har 
tillsatts för att utreda frågan. 

 
Danmark 

I Danmark trädde en ny lag om auktorisa-
tion av hälso- och sjukvårdspersonal och 
verksamhet inom hälso- och sjukvård (Lov 
om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, 22.5.2006/451) i 
kraft fr.o.m. ingången av 2007. Lagen ersät-
ter flera olika lagar som gällde enstaka yr-
kesgrupper inom hälso- och sjukvården. Det 
finns 15 auktoriserade yrkesgrupper. Aukto-
risation beviljas av Sundhedsstyrelsen som 
enligt lagen utövar tillsyn av hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Sundhedsstyrelsen för enligt 
lagens 2 § 1 mom. register över auktoriserad 
personal. Enligt samma paragrafs 4 mom. 
kan Sundhedsstyrelsen utfärda bestämmelser 
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om publicering av beviljade auktorisationer. 
Sundhedsstyrelsen ska dessutom enligt la-
gens 13 § publicera uppgift om temporär och 
slutgiltig återkallelse av auktorisation och 
begränsning av rätt att utöva yrke. Det är 
möjligt att från och med början av år 2008 få 
uppgifter ur det danska registret över hälso- 
och sjukvårdspersonal via internet. 

 
Storbritannien 

I Storbritannien har man i lagstiftningen 
om yrkesutövning gett registreringen och till-
synen av hälso- och sjukvårdspersonal i upp-
gift till yrkesutövarnas egna organisationer. 
Det finns ca 20 reglerade yrken inom hälso- 
och sjukvården.  

Sedan 1983 ansvarar ett medicinskt råd 
(General Medical Council) för tillsynen av 
läkarnas yrkesutövning med stöd av den lag 
som gäller läkare (General Medical Act). 
Rådet för register över läkarna och övervakar 
deras verksamhet. Om en läkare förlorar rät-
ten att utöva sitt yrke, avförs han eller hon ur 
registret. Uppgifterna i registret är tillgängli-
ga också på internet. Det är möjligt att ta del 
av uppgifterna om läkarens registernummer, 
namn, datum för examen, eventuella specia-
lisering och registerstatus (t.ex. om registre-
ringen är tidsbegränsad) och tillsynsåtgärder. 
Som sökkriterier fungerar registernummer, 
namn och kön. 

 Sjukskötares, barnmorskors och hälsovår-
dares yrkesutövning övervakas av ett råd för 
sjuk- och hälsovårdpersonal och barnmorskor 
(Nursing and Midwifery Council), som också 
för register över yrkesutövarna. Också upp-
gifterna i detta register är tillgängliga på in-
ternet. Uppgifterna är sökbara med yrkesut-
övarens PIN-kod eller namn. Det är möjligt 
att få registeruppgifterna om sjukskötarens, 
barnmorskans eller hälsovårdarens namn, rätt 
att utöva yrke inklusive eventuell specialist-
kompetens, registreringens giltighetstid och i 
vilket område yrkesutövaren är verksam. 

 
Estland 

Republiken Estlands regering har utfärdat 
en förordning om inrättande och förande av 
ett register över hälso- och sjukvårdspersonal 
som trädde i kraft den 1 februari 2002 (Ter-

vishoiutöötajate riikliku registri asutamine ja 
registri pidamine põhimäärus, RT I 2002, 
5,16). Registret förs av Hälsovårdsstyrelsen 
(Tervishoiuamet). I förordningen avser häl-
so- och sjukvårdspersonal läkare, tandläkare, 
sjukskötare och barnmorskor. Registreringen 
innebär att dessa har rätt att tillhandahålla 
hälsovårdstjänster inom det område som an-
ges i deras kompetensbevis och registre-
ringsbevis. Syftet med registreringen är en-
ligt förordningens 2 § att skydda användarna 
av hälsovårdstjänster genom att kontrollera 
och övervaka kompetensen hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen samt att producera in-
formation som de statliga myndigheterna be-
höver för styrningen och organiseringen av 
hälso- och sjukvården. Till registret hör för-
utom uppgifterna i en databas som förs med 
hjälp av automatisk databehandling, också de 
uppgifter på papper som uppgifterna i data-
basen baserar sig på och andra uppgifter som 
hänför sig till beviljande av rätt att utöva 
yrke. 

Enligt förordningens 7 § förs följande upp-
gifter om yrkesutövaren in i registret: namn, 
personnummer eller födelsedatum om per-
sonnummer saknas, kön, kontaktuppgifter, 
yrke, specialistområde, examensbevis och 
examensbevisets nummer, läroanstalt som ut-
färdat beviset och datum för utfärdandet, ar-
betsplats och arbetsplatsens kontaktuppgifter, 
tillståndets giltighetstid, identitetsbevis och 
identitetsbevisets nummer, Hälsostyrelsens 
beslut om registrering och beslut om eventu-
ell återkallelse av registrering, samt register-
nummer. Yrkesutövarna är skyldiga att an-
mäla ändringar som gäller uppgifterna i re-
gistret inom 30 dagar till Hälsostyrelsen. 

Enligt förordningens 12 § är uppgifterna i 
registret tillgängliga via registrets webbsidor. 
Vid utlämnande av uppgifter ska dock lagen 
om offentliga uppgifter (Avaliku teabe sea-
dus, RT I 2000, 92, 597), databaslagen 
(Andmekogude seadus, RT I 1997, 28, 423) 
och lagen om skydd för personuppgifter (Isi-
kuandmete kaitse seadus, RT I 2003, 26, 
158) iakttas. Enligt förordningens 16 § är det 
inte möjligt att via webbsidan ta del av upp-
gifter som överförts till registrets arkiv, även 
om de finns i elektronisk form. Sådana upp-
gifter är t.ex. uppgifter om personer som 
funnits i registret som förs med hjälp av au-
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tomatisk databehandling, men som inte läng-
re är relevanta. 

Uppgifterna i registret kan sökas med 
webbläsare med den registrerades namn, re-
gisternummer och specialistområde. Som 
första sökresultat visas namn och register-
nummer. Via registernumret är det möjligt att 
ta del av personens yrkestitel, specialistom-
råde och arbetsplats/arbetsplatser. 

 
 

1.3. Bedömning av nuläget 

Det finns flera instanser som har olika be-
hov av uppgifterna om yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården i registret 
över yrkesutbildade personer. Med undantag 
för Folkpensionsanstalten grundar sig infor-
mationstjänsten på förfrågningar som fram-
ställs till Rättsskyddscentralen för hälsovår-
den per telefon, e-post eller post. Bl.a. statli-
ga om kommunala myndigheter, verksam-
hetsenheter inom hälso- och sjukvården, apo-
teken och fackorganisationer och sam-
manslutningar i hälso- och sjukvårdsbran-
schen behöver uppgifter som finns i registret 
i sin verksamhet. Också enskilda medborgare 
söker information om yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården både före 
och efter att de anlitar vissa hälsovårdstjäns-
ter. 

Utöver genom att svara på de frågor som 
riktas till centralen har Rättsskyddscentralen 
för hälsovården försökt svara på behovet av 
information om yrkesutbildade person inom 
hälso- och sjukvården bl.a. genom att publi-
cera förteckningar över yrkesutbildade per-
soner. Centralen har publicerat förteckningar 
över sammanlagt 15 olika yrkesgrupper. I 
förteckningarna publiceras namn, födelseår, 
uppgifter om rätt att utöva yrke eller om 
skyddad yrkesbeteckning samt uppgifter an-
tingen om den yrkesutbildade personens ar-
betsplats med kontaktuppgifter eller hem-
kommun. Publiceringen av förteckningarna 
är en arbetskrävande uppgift och med tanke 
på Rättsskyddscentralens resurser är det var-
ken möjligt att publicera nya förteckningar 
varje år eller att publicera fullständiga för-
teckningar över alla yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. 

Rättsskyddscentralen för hälsovårdens nu-

varande sätt att producera information om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården är varken effektiva eller ekono-
miska. Den allmänna utvecklingstrenden 
bl.a. inom den offentliga förvaltningen är att 
producera tjänster i elektronisk form. Detta 
ökar behovet att på motsvarande sätt som i 
några andra länder producera information om 
yrkesutbildade personer så att den är allmänt 
tillgänglig i form av webbläsarbaserade elek-
troniska tjänster. 

Identifikationskoden för läkemedelsför-
skrivare som numera baserar sig på sjukför-
säkringsnumret behövs också i fortsättningen 
som en särskild teknisk identifikationskod 
för läkare och tandläkare. En sådan här iden-
tifikationskod kan anses vara ett sådant iden-
tifikationsnummer som avses i artikel 8.7 i 
dataskyddsdirektivet och som det enligt 
samma bestämmelse ska föreskrivas om sär-
skilt. Eftersom det är Rättsskyddscentralen 
för hälsovården som beviljar läkare och tand-
läkare rätt att utöva yrke som legitimerad yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den eller tillstånd att utöva yrke, vore det än-
damålsenligt att Rättsskyddscentralen också 
beviljar numret för den yrkesutbildade per-
sonen i samband med legitimationen eller 
tillståndet. 

Medicine studerande och odontologie stu-
derande som har genomfört minst de studier 
som hör till de fyra första studieåren, har när 
de är tillfälligt verksamma vid en verksam-
hetsenhet för hälso- och sjukvård eller en 
verksamhetsenhet inom socialvården t.ex. 
rätt att ordinera läkemedel från apotek till de 
patienter som de sköter vid verksamhetsen-
heten. Denna rätt gäller enligt lagen om elek-
troniska recept också elektronisk förskriv-
ning, vilket förutsätter att studerande beviljas 
det nummer för yrkesutbildad person som 
krävs för detta. 

I registret över yrkesutbildade personer an-
vänds för närvarande de yrkesutbildade per-
sonernas personbeteckning som identifika-
tionskod. Utländska medborgare har inte all-
tid en personbeteckning och det kan orsaka 
problem vid den elektroniska överföringen 
av data mellan datasystemen. T.ex. sker da-
taöverföringen mellan registret över yrkesut-
bildade personer och registret över privata 
tjänsteproducenter elektroniskt. 
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I lagen om elektronisk behandling av kli-
entuppgifter inom social- och hälsovården 
(159/2007) konstateras att Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården administrerar certifi-
kattjänsten för registeransvariga, tillhanda-
hållarna av hälso- och sjukvårdstjänster samt 
de personer och datatekniska enheter som 
deltar i tillhandahållandet av deras tjänster. 
Certifikattjänsten omfattar de certifikat som 
behövs vid identifiering och verifiering samt 
elektronisk signering och tjänster i anslutning 
till dem. Enligt lagen om elektroniska recept 
(61/2007) svarar Rättsskyddscentralen för 
hälsovården på motsvarande sätt för certifi-
kattjänsten. Certifieringen av yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården kom-
mer att grunda sig på uppgifterna i registret 
över yrkesutbildade personer. För att det ska 
vara möjligt att skapa yrkescertifikat krävs 
att alla yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården har en teknisk identifika-
tionskod. 

Farmacie studerande har enligt lagen om 
elektroniska recept inte rätt att expediera 
elektroniska recept annat än under tillsyn av 
en provisor eller farmaceut. De kan dock 
hämta recept från receptcentret och behöver 
därför en teknisk identifikationskod. För att 
det ska vara möjligt att skapa certifikaten 
måste det också finnas uppgifter förutom om 
medicine studerande och odontologie stude-
rande även om farmacie studerande i registret 
över yrkesutbildade personer. 

 
 

2.  Målsättning och de vikt igaste  
förs lagen  

Målet för propositionen är att i synnerhet 
göra det lättare att få information om behö-
righeten hos yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården genom att göra det 
möjligt att av en del av uppgifterna i registret 
över yrkesutbildade personer skapa en webb-
läsarbaserad offentlig informationstjänst. In-
rättandet av en allmänt tillgänglig databas 
förutsätter bestämmelser i lag, eftersom pub-
licering av personuppgifter på internet rätts-
ligt sett är utlämnande av uppgifterna på 
elektronisk väg, och eftersom alla allmänna 
villkor för utlämnande av uppgifter enligt la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-

samhet och personuppgiftslagen i så fall inte 
uppfylls. 

Tjänsten på det allmänna nätet ska innehål-
la den yrkesutbildade personens namn, regis-
ternummer och födelseår samt information 
om den yrkesutbildade personens behörighet. 
Med behörighet avses i praktiken det yrke 
inom hälso- och sjukvård som den yrkesut-
bildade personer har beviljats rätt eller till-
stånd att utöva eller den skyddade yrkesbe-
teckning som personen som har införts i re-
gistret över yrkesutbildade personer har rätt 
att använda. Av uppgifterna i databasen ska i 
fråga om läkare och tandläkare också framgå 
eventuell rätt att vara verksam som specialist 
och specialtandläkare, eftersom en sådan rätt 
beviljas separat. Uppgiften om behörighet 
innehåller också information om begränsning 
av rätten att utöva yrke. 

Databasen ska innehålla de ovan nämnda 
uppgifterna om alla sådana levande yrkesut-
bildade personer i registret över yrkesutbil-
dade personer som inte har fråntagits rätten 
till yrkesutövning eller som inte fått sitt till-
stånd att utöva yrket återkallat eller som inte 
förbjudits att använda en skyddad yrkesbe-
teckning för yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården. I fråga om yrkesgrup-
per inom hälso- och sjukvården som förutsät-
ter legitimation eller tillstånd ska alltså data-
basen innehålla uppgifter om alla de yrkesut-
bildade personer som har rätt att utöva dessa 
yrken. Eftersom rätten att använda yrkesbe-
teckning för en yrkesutbildad person med 
skyddad yrkesbeteckning i regel inte kräver 
att personen förs in i registret över yrkesut-
bildade personer, är det däremot i fråga om 
yrkesutbildade personer med skyddad yrkes-
beteckning inte möjligt att av uppgifterna i 
den allmänt tillgängliga databasen dra slut-
satsen att endast de personer som är införda i 
databasen har rätt att vara verksamma som 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården. Ett undantag utgör de yrkesutbil-
dade personer för vilka gäller att ett villkor 
för användningen av en skyddad yrkesbe-
teckning för en yrkesutbildad person är att 
Rättsskyddscentralen för hälsovården har 
godkänt utbildningen. Sådana är bl.a. yrkes-
beteckningar utbildad massör, kiropraktor, 
naprapat och osteopat, psykoterapeut samt 
yrkesbeteckningar med förleden ”sjukhus” 
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(sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhus-
kemist, sjukhusmikrobiolog och sjukhuscell-
biolog). 

Ovan nämnda uppgifter om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården ska en-
ligt förslaget vara tillgängliga för alla privat-
personer och organisationer. Informations-
tjänsten ska i synnerhet tjäna medborgarnas 
behov av information om yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården. Medbor-
garna ska kunna använda tjänsten t.ex. när de 
innan de anlitar hälso- och sjukvårdstjänster 
vill kontrollera att den som tillhandahåller 
den tjänst som de tänker anlita verkligen är 
en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården som omfattas av myndigheternas 
tillsyn. På motsvarande ska man av uppgif-
terna i databasen kunna få information om 
eventuella begränsningar av den yrkesutbil-
dade personens rätt att utöva yrke. Databasen 
ska också tjäna användarnas behov av rätts-
skydd när det gäller hälso- och sjukvårds-
tjänster, t.ex. så att en patient som är miss-
nöjd med den vård som tillhandahållits av en 
yrkesutbildad person kan få information om 
den yrkesutbildade personens behörighet 
med hjälp av databasen. 

Förutom enskilda medborgare kommer da-
tabasen också att tjäna behovet av informa-
tion hos olika myndigheter och aktörer inom 
hälso- och sjukvården. Verksamhetsenheter-
na inom hälso- och sjukvården kan t.ex. an-
vända uppgifterna i anställningssituationer 
för att kontrollera sökandenas behörighet, 
apoteken när de kontrollerar en läkares eller 
tandläkares förskrivningsrätt och organisa-
tioner och andra sammanslutningar inom häl-
so- och sjukvårdsbranschen för sitt behov av 
information. 

I propositionen föreslås vidare att det i la-
gen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården ska tas in uttryckliga be-
stämmelser om identifikationskod, som ges 
till läkare och tandläkare och användningen 
av det. I stället för av Folkpensionsanstalten 
ska identifikationskod enligt förslaget utfär-
das av Rättsskyddscentralen för hälsovården. 
Sjukförsäkringsnumret ges i regel samtidigt 
som Rättsskyddscentralen beviljar en läkare 
eller tandläkare rätt att utöva yrke eller till-
stånd att utöva yrke. Rättsskyddscentralen 
kommer i så fall att kunna använda numret 

för den yrkesutbildade personen genast efter 
det att rätten eller tillståndet att utöva yrke 
har beviljats. Sjukförsäkringsnumret ska fö-
ras in i registret över yrkesutbildade perso-
ner. Folkpensionsanstalten ska sluta utfärda 
sjukförsäkringsnummer och börja använda 
det nummer som utfärdas av Rättsskyddscen-
tralen. Folkpensionsanstalten får numret för 
den yrkesutbildade personen samtidigt som 
uppgifterna om rätt att utöva yrke. De sjuk-
försäkringsnummer som Folkpensionsanstal-
ten redan har beviljat behöver inte förnyas, 
utan de förs endast in i registret över yrkes-
utbildade personer när lagen träder i kraft. 

Läkare och tandläkare ska enligt förslaget 
vara skyldiga att använda identifikationskod 
när de skriver recept och andra handlingar 
som ansluter sig till de förmåner som Folk-
pensionsanstalten verkställer. Dessutom före-
slås att det i lagen föreskrivs om till vem 
uppgiften om en läkares eller en tandläkares 
nummer för en yrkesutbildad person kan 
lämnas ut. Enligt förslaget ska sjukförsäk-
ringsnummer endast lämnas ut till andra 
myndigheter för skötseln av uppgifter som i 
lag ålagts dem, till apotek och för vetenskap-
lig forskning, statistikföring och myndig-
hetsutredningar. 

Alla yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården ska få en teknisk identifika-
tionskod, ett registernummer som ska föras 
in i registret över yrkesutbildade personer. 
Identifikationskoden behövs för att skapa 
certifikat för yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården, men den kan också 
användas t.ex. för identifiering av sådana yr-
kesutbildade personer som saknar personbe-
teckning. Registernumret kan också använ-
das som identifikationskod för yrkesutbilda-
de personer på motsvarande sätt som det li-
censnummer som används i många stater, 
t.ex. på bevis över en yrkesutbildad persons 
rätt att utöva yrke som ges till myndigheterna 
i en annan stat. 

De ovan nämnda identifikationskoderna, 
numret för den identifikationskod och regis-
ternumret ska kunna skapas också för sådana 
medicine och odontologie studerande som 
tillfälligt kan anställas vid en verksamhets-
enhet inom hälso- och sjukvården eller soci-
alvården för att sköta en läkares eller tandlä-
kares uppgifter, samt på motsvarande sätt re-
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gisternummer för farmacie studerande som 
kan anställas tillfälligt vid ett apotek för att 
sköta en farmaceuts uppgifter. Det ska därför 
vara möjligt att föra in uppgifter i registret 
över yrkesutbildade personer också när det 
gäller medicine och odontologie studerande 
som har genomfört minst de studier som hör 
till de fyra första studieåren, samt för perso-
ner som studerar till provisor eller farmaceut 
och har genomfört studierna före praktikpe-
rioden. Av praktiska skäl är det inte möjligt 
att genomföra registreringen så att uppgifter-
na om studerande finns i registret endast när 
de sköter en läkares, tandläkares eller farma-
ceuts uppgifter. Registreringen av studerande 
gör det också möjligt för t.ex. verksamhets-
enheterna inom hälso- och sjukvården att 
kontrollera att en studerande som vill vara 
verksam i läkar- eller tandläkaruppgifter har 
avlagt de studier som krävs för detta. På mot-
svarande sätt kan apoteken med hjälp av re-
gistret över yrkesutbildade personer kontrol-
lera att en farmacie studerande som vill vara 
verksam i en farmaceuts uppgifter har avlagt 
de studier som krävs. Av ovan nämnda skäl 
föreslås att det i lagen om yrkesutbildade 
personer inom sjuk- och hälsovården tas in 
en bestämmelse enligt vilken det i registret 
över yrkesutbildade personer ska vara möj-
ligt att föra in uppgifter om ovan nämnda 
studerandes namn, personbeteckning, regis-
ternummer och när studierna inleddes samt 
om genomförande av ovan nämnda studier. 
Samtidigt föreslås att det föreskrivs om en 
skyldighet för universiteten att meddela stu-
derandenas namn, personbeteckning och 
uppgifterna om när studierna inleddes samt 
om genomförande av ovan nämnda studier 
till Rättsskyddscentralen för hälsovården. 

 
3.  Proposi t ionens konsekvenser   

3.1. Ekonomiska konsekvenser  

Att skapa den allmänt tillgängliga databa-
sen av registret för yrkesutbildade personer 
kräver nyanskaffningar av utrustning och 
programvara. Vid genomförandet ska sär-
skild uppmärksamhet fästas vid datasäkerhe-
ten. Kostnaderna för anskaffning av utrust-
ning och programvara uppskattas uppgå till 
ca 100 000 euro. Dessa kostnader täcks ge-

nom Rättsskyddscentralens för hälsovården 
anslag för verksamhetsutgifter. Kostnaderna 
för upprätthållandet av databasen uppskattas 
till ca 40 000 euro per år. Avsikten är att 
kostnaderna för underhåll ska täckas genom 
registreringsavgifter. En registreringsavgift 
ska även tas ut av studerande som anmälts till 
registret över yrkesutbildade personer. I och 
med reformen stiger nuvarande registrerings-
avgifter för registret över yrkesutbildade per-
soner för läkare, tandläkare och studerande 
inom dessa områden med cirka 50 % från 
68 euro till 100 euro. Förhöjningen beror i 
huvudsak på det merarbete och kostnader 
som administrationen av identifikationskod 
medfört. 

Sjukförsäkringsnumret har etablerats på 
bred basis vid identifiering av läkare och 
tandläkare. Folkpensionsanstalten har hittills 
levererat den första namnstämpeln med sjuk-
försäkringsnummer utan avgift, men senare, 
t.ex. när en stämpel tappats bort eller en ny 
behövs p.g.a. namnändring eller specialise-
ring, har en avgift motsvarande kostnaderna 
tagits ut av läkaren eller tandläkaren. År 
2006 tillverkades och levererades ca 650 nya 
stämplar och de direkta kostnaderna för detta 
var drygt 7 000 euro. Årligen används ca 
100 arbetstimmar på Folkpensionsanstalten 
för utfärdandet av sjukförsäkringsnumren 
och hanteringen av stämpelbeställningarna. 
Dessutom har Finlands Läkarförbund som 
medlemsservice levererat stämplar till sina 
läkarmedlemmar. 

Det är möjligt att i stor utsträckning avstå 
från användning av stämpel vid övergång till 
ett elektroniskt receptsystem. 

I propositionen utgår man från att när en 
läkare eller tandläkare behöver annan än en 
elektronisk identifikationskod, betalar denne 
själv de kostnader anskaffningen av en stäm-
pel medför. 

 
3.2. Effekter på myndigheternas verk-

samhet och förfaringssätt 

Reformen har inga effekter på myndighe-
ternas inbördes uppgifter och befogenhetsre-
lationer. Rättsskyddscentralen för hälsovår-
den har också fram till nu ansvarat för upp-
rätthållandet av centralregistret för yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården. 
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Att utfärda nummer för yrkesutbildad per-
son i samband med beviljandet av rätt att ut-
öva yrke eller tillstånd för att utöva yrke för 
läkare och tandläkare förenklar och rationali-
serar myndigheternas arbetsprocesser. 

Medicine, odontologie eller farmacie stude-
rande införs i registret över yrkesutbildade 
personer på basis av universitetets anmälan. I 
samband med att Rättsskyddscentralen för 
hälsovården inför medicine eller odontologie 
studeranden i registret ska den samtidigt kon-
trollera den studerandes behörighet att tillfäl-
ligt sköta en läkares eller tandläkares uppgif-
ter. Detta kommer att öka patientsäkerheten. 

Avsikten är att Rättsskyddscentralen för 
hälsovården och universiteten avtalar närma-
re om tidpunkt och sätt att lämna register-
uppgifter om medicine, odontologie eller 
farmacie studerande. 

Att skapa den allmänt tillgängliga informa-
tionstjänsten inom registret över yrkesutbil-
dade personer kräver att uppgifterna är rikti-
ga. Eftersom registret över yrkesutbildade 
personer skapats under en lång tid och på ba-
sis av ifrågavarande gällande lagstiftning, 
finns i de uppgifter som sparats i det vid jäm-
förelse mellan uppgifter som sparats under 
olika tider brister och inkonsekvenser som 
måste åtgärdas innan uppgifterna kan utläm-
nas via en webbläsare. Granskningsarbetet 
och nödvändiga ändringar i databasen för re-
gistret över yrkesutbildade personer uppskat-
tas kräva en arbetsinsats på cirka ett per-
sonarbetsår. Arbetet görs som tjänstearbete 
genom att omallokera Rättsskyddscentralen 
för hälsovårdens personalresurser. Reformen 
kräver dessutom att både yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården och mer 
omfattande till ansvariga för utbildningen av 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården, övriga aktörer inom social- och 
hälsovården och användare av hälso- och 
sjukvårdstjänster. Informeringen kan skötas 
genom att utnyttja branschorganisationer, 
fackpublikationer samt Rättsskyddscentralen 
för hälsovårdens webbplats. 

 
3.3. Samhälleliga konsekvenser 

I den föreslagna, öppna internetbaserade 
allmänt tillgängliga informationstjänsten ska 
inkluderas uppgifter om personer som ge-

nomgått utbildning för yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna 
ska enbart gälla de allra centralaste aktuella 
uppgifterna i registret över yrkesutbildade 
personer som behövs för bedömning av yr-
keskompetensen inom hälso- och sjukvården: 
namn, registernummer, födelseår och yrkes-
kompetens. Personen kan inte själv bestäm-
ma om att inkludera sina uppgifter i den öpp-
na databasen när informationen finns i cen-
tralregistret över yrkesutbildade personer. 
Därmed ska uppgifter över en person som 
genomgått utbildning för yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården ingå i in-
formationstjänsten oavsett huruvida han eller 
hon verkar i detta yrke. Från offentlig an-
vändning ska dock avlägsnas uppgifter om 
den yrkesutbildade personen inom hälso- och 
sjukvården som har avlidit eller vars rätt att 
utöva yrke har raderats. 

För att garantera integritetsskyddet ska 
uppgifter i den allmänt tillgängliga informa-
tionstjänsten kunna sökas endast genom per-
sonens namn eller registernummer. 

Den föreslagna databasen förbättrar i syn-
nerhet medborgarnas möjlighet att få infor-
mation om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården och om deras behörig-
het. T.ex. kan en person som ska anlita vissa 
hälso- och sjukvårdstjänster på förhand på ett 
enkelt sätt försäkra sig om att den som till-
handahåller tjänsten verkligen är en sådan 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården som omfattas av myndigheternas till-
syn. I praktiken orsakar i synnerhet yrkesbe-
teckningar som används av yrkesutövare av 
s.k. manuell terapi ovisshet och förväxlingar. 
Det är t.ex. svårt för allmänheten att uppfatta 
skillnaden mellan kiropraktor och utbildad 
kiropraktor. 

 En allmänt tillgänglig databas tjänar klien-
ters behov också när det gäller deras rätts-
skydd. En patient som är missnöjd med sin 
vård kan t.ex. få information om den aktuella 
yrkesutbildade personens eller de aktuella 
yrkesutbildade personernas yrkeskvalifika-
tioner. 

Till följd av att användningen av registret 
över yrkesutbildade personer i den offentliga 
informationstjänsten är avgiftsfri har med-
borgarna jämlika möjligheter att använda re-
gisteruppgifter. 
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Också den föreslagna identifikationskod 
och registernummer och införandet av medi-
cine, odontologie och farmacie studerande i 
registret över yrkesutbildade personer tjänar 
hälso- och sjukvårdsaktörernas behov av in-
formation. Apoteken använder oftast sjukför-
säkringsnumret i sina kontakter när förskri-
varen av ett läkemedel behöver identifieras, 
och i och med att personens nummer för yr-
kesutbildad person som ersätter sjukförsäk-
ringsnumret ska antecknas i registret över yr-
kesutbildade personer, kommer de att få in-
formationen mycket snabbare. Registreringen 
av medicine och odontologie studerande som 
har genomfört de studier som hör till de fyra 
första åren, och farmacie studerande som har 
genomfört de studier som krävs förbättrar 
verksamhetsenheternas och apotekens möj-
ligheter att få information när de överväger 
att anställa en studerande för att tillfälligt 
sköta en läkares, tandläkares eller farmaceuts 
uppgifter. 

När ovan nämnda uppgifter om studerande 
som arbetar med rättigheter för en yrkesut-
bildad person finns tillgängliga även i den of-
fentliga informationstjänsten i centralre-
gistret minskar antalet förfrågningar riktade 
till Rättsskyddscentralen för hälsovården och 
möjliggör vid behov tillgång till tjänsten. 

Den offentliga informationstjänsten förbätt-
rar också olika myndigheters och hälso- och 
sjukvårdsaktörers tillgång till information om 
de yrkesutbildade personernas behörighet 
och behörighetens giltighetstid. T.ex. en 
verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvår-
den kan bl.a. försäkra sig om att en yrkesut-
bildad person som söker anställning vid 
verksamhetsenheten inte har begränsad rätt 
att utöva yrket. På motsvarande sätt kan apo-
teken med hjälp av uppgifterna i databasen 
kontrollera att den som förskrivit ett läkeme-
del som ska expedieras har rätt att förskriva 
det aktuella läkemedlet. 
 
 
 

4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsoministeriet i samar-
bete med företrädare för Rättsskyddscentra-
len för hälsovården och Dataombudsmannens 
byrå. 

Om förslaget har begärts utlåtanden av ju-
stitieministeriet, Dataombudsmannens byrå, 
Folkpensionsanstalten, forsknings- och ut-
vecklingscentralen för social- och hälsovår-
den, Läkemedelsverket, Utvecklingscentralen 
för läkemedelsbehandling, Befolkningsregis-
tercentralen, Statistikcentralen, länsstyrelser-
nas social- och hälsoavdelningar, universitet, 
Helsingfors och Kuopio Universitetsapotek 
samt sjukhusapotek vid universitetssjukhu-
sen, yrkesorganisationer inom branschen, 
Finlands Kommunförbund och Finlands Pati-
entförbund. Cirka 30 utlåtanden gavs. Enligt 
utlåtandena är det ändamålsenligt att bevilja 
identifikationskod och registernummer av 
Rättsskyddscentralen för hälsovården som en 
av ibruktagandet av ett system med certifi-
kattjänst. I huvudsak stöder de instanser som 
givit utlåtanden även inrättande av ett offent-
ligt register, fastän det ansågs i vissa utlåtan-
den att integritetsskyddet kräver att antalet 
uppgifter i den allmänna databasen minskas. 
Dataombudsmannen ansåg i sitt utlåtande att 
sökning ur ett offentligt register endast ska 
vara möjligt med enstaka sökningar. Särskilt 
de instanser som företräder läkemedelsbran-
schen framförde i sina utlåtanden hot med 
anknytning till förfalskning av läkemedelsre-
cept. Finlands Kommunförbund föreslog för 
övervägande att ett offentligt register även 
ska innehålla uppgifter om studerande när 
uppgiften finns tillgänglig i centralregistret 
över yrkesutbildade personer. 

På grundval av utlåtandena har innehållet i 
den allmänna databasen i centralregistret 
över yrkesutbildade personer minskats och 
inkluderande av uppgifter i registret över 
medicine och odontologie samt farmacie stu-
derande möjliggjorts. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag  

22 a §. Identifikationskod. I paragrafen fö-
reskrivs om beviljande av en särskild identi-
fikationskod för läkare och tandläkare och 
om hur den ska användas och hur den bildas.  

Identifikationskod ska enligt 1 mom. utfär-
das av Rättsskyddscentralen för hälsovården. 
Den etablerade benämningen på motsvarande 
identifikationskod som för närvarande utfär-
das av Folkpensionsanstalten är sjukförsäk-
ringsnummer, även om numret också an-
vänds i andra handlingar som gäller förmåner 
som Folkpensionsanstalten verkställer än de 
som gäller förmåner enligt sjukförsäkringsla-
gen. 

Rättsskyddscentralen för hälsovården ska 
enligt huvudregeln utfärda identifikationskod 
samtidigt som den beviljar en läkare eller 
tandläkare den rätt eller det tillstånd att utöva 
yrke som avses i 2 kap. i lagen om yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården. 
I situationer där en medborgare i en stat som 
hör till Europeiska unionen eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller en per-
son som i huvudsak har genomgått sin ut-
bildning i en stat som hör till Europeiska 
unionen eller Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet temporärt och sporadiskt utövar 
läkar- eller tandläkaryrket i Finland, ges 
identifikationskod när läkaren eller tandläka-
ren gör en förhandsanmälan om tillhandahål-
lande av tjänster till Rättsskyddscentralen för 
hälsovården. 

 Eftersom identifikationskod är viktigt för 
identifieringen av läkare och tandläkare, fö-
reslås att läkare och tandläkare ska vara 
skyldiga att använda nummer för yrkesutbil-
dad person när de skriver recept och andra 
handlingar som anknyter till de förmåner 
som verkställs av Folkpensionsanstalten så 
som intyg och utlåtanden samt remisser till 
vård och undersökningar. P.g.a. den före-
slagna skyldigheten ska bestämmelserna om 
identifikationskod ingå i lagens 4 kap. om lä-
kares och tandläkares särskilda rättigheter 
och skyldigheter. 

Identifikationskod är enligt paragrafens 
2 mom. en datamängd som består av siffror 

och ett kontrolltecken. Det skapas maskinellt 
enligt en bestämd formel och kontrollregel. 
Det nummer som på detta sätt bildas innehål-
ler inga andra identifieringsuppgifter med 
anknytning till personen, t.ex. personbeteck-
ningen eller namnet eller någon del av dem. 
Det föreslås att det uttryckligen ska nämnas i 
bestämmelsen att identifikationskod inte in-
nehåller några identifieringsuppgifter som 
anknyter till personen. 

24 a §. Innehållet i centralregistret över 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården. I paragrafens 2 och 3 mom. före-
slås att det görs de ändringar som ansluter till 
att uppgifterna om registernummer och iden-
tifikationskod samt vissa uppgifter om medi-
cine, odontologie och farmacie studerande 
ska föras in i registret över yrkesutbildade 
personer. 

Eftersom medicine, odontologie och far-
macie studerande jämställs med yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
endast när de är tillfälligt verksamma i läkar-, 
tandläkar- eller farmaceutuppgifter stryks 
”yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården” i det inledande stycket i 2 mom. 

Det föreslås att 1 punkten i momentet 
kompletteras så att också registernummer 
nämns som en uppgift som ska föras in i re-
gistret. Registernumret är en teknisk identifi-
kationskod som skapas maskinellt och som 
inte innehåller några identifieringsuppgifter 
som anknyter till personen. Identifikations-
koden behövs bl.a. för identitetskontrollen i 
samband med elektronisk behandling av pa-
tientuppgifter och i vissa andra situationer 
där en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården behöver identifieras. Rätts-
skyddscentralen för hälsovården ska ge ett 
registernummer till alla yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården som redan 
finns i registret över yrkesutbildade personer 
och när yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården antecknas i registret. I och 
med att registernummer och identifikations-
kod utfärdas samtidigt garanterar det att des-
sa två nummer inte är sinsemellan motstridi-
ga. Punkten kompletteras dessutom så att det 
uttryckligen framgår att de uppgifter som av-
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ses i punkten gäller yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. 

I 2 punkten görs endast en teknisk ändring 
som beror på att en ny punkt som det redo-
görs för nedan fogas till momentet. 

Det föreslås att 3 punkten i momentet, som 
gäller antecknande i registret av uppgifter om 
rätt att vara verksam som specialist eller spe-
cialtandläkare och om den utbildning som 
denna rätt grundar sig på, kompletteras så att 
det konstateras att identifikationskod som en-
ligt lagens 22 a § har getts en läkare eller 
tandläkare också ska antecknas i registret. 

Vidare föreslås att det fogas en ny 4 punkt 
till momentet. I denna punkt föreskrivs om 
vilka uppgifter om medicine, odontologie 
och farmacie studerande som ska föras in i 
registret. I registret införs namn, personbe-
teckning, registernummer och uppgift om när 
studierna har inletts samt om genomförda 
studier i fråga om medicine, odontologie el-
ler farmacie studerande som har genomfört 
de studier som det föreskrivs om genom för-
ordning av statsrådet. Med hänvisningen till 
författningar som utfärdats medstöd av denna 
lag avses i praktiken bestämmelserna i 3 §, 
3 a—3 d § i statsrådets förordning om yrkes-
utbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den. Registreringen gäller alltså medicine 
och odontologie studerande samt farmacie 
studerande som har genomfört de studier som 
krävs för inledande av arbete eller praktik 
varom det föreskrivs i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
och genom förordning av statsrådet som ut-
färdats med stöd av den.  

Uppgiften om när studierna har inletts be-
hövs därför att studerande enligt 3 c § i för-
ordningen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården inte får vara tillfälligt 
verksamma i legitimerade yrkesutbildade 
personers uppgifter när mer än tio år har för-
flutit från det att studierna inleddes. 

I propositionen avses att det, utöver de 
uppgifter som nämns i den föreslagna punk-
ten, också i fortsättningen ska vara möjligt att 
i fråga om medicine, odontologie och farma-
cie studerande anteckna uppgifter som gäller 
deras verksamhet i uppgiften som legitime-
rad läkare, tandläkare eller farmaceut. Detta 
avser i praktiken sådana uppgifter om påfölj-
der på grund av felaktigheter, försummelser 

eller klandervärt förfarande som avses i 
2 punkten. Det ska också vara möjligt att på 
grundval av 3 punkten anteckna det nummer 
för yrkesutbildad person som beviljats medi-
cine och odontologie studerande i registret. 
Identifikationskod som beviljats en studeran-
de ska inte ändras efter att studeranden avlagt 
examen och erhållit rätt eller tillstånd att ut-
öva läkar- eller tandläkaryrket. 

Det föreslås att paragrafens 3 mom. kom-
pletteras med en bestämmelse om när de 
uppgifter som nämns i 2 mom. 4 punkten ska 
utplånas. Enligt förslaget är huvudregeln att 
uppgifterna ska utplånas då personen har be-
viljats rätt att utöva läkar-, tandläkar-, provi-
sors- eller farmaceutyrket som legitimerad 
yrkesutbildad person. I detta fall omfattas re-
gistreringen av hans eller hennes uppgifter av 
vad som föreskrivs i 2 mom. om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården. 
Uppgifterna ska dock utplånas ur aktivre-
gistret senast då tio år har förflutit sedan stu-
dierna inleddes. Detta är motiverat därför att 
en studerande då inte längre kan vara tillfäl-
ligt verksam i en legitimerad yrkesutbildad 
persons uppgifter. 

När det är fråga om en yrkesutövare som är 
lagligen etablerad i en EU- eller EES-stat och 
i Finland temporärt eller sporadiskt kan till-
handahålla tjänster inom ramen för yrket i 
fråga som avses i 9 § i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
ska uppgiften utplånas ur registret två år från 
det att tillhanda hållandet av tjänster av av-
slutats. 

24 b §. Utlämnande av uppgifter ur cen-
tralregistret över yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. I paragrafens 
3 mom. första meningen föreskrivs om möj-
ligheten att lämna ut vissa uppgifter ur cen-
tralregistret över yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården i större omfatt-
ning än vad som föreskrivs i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet, som är 
den allmänna lag som reglerar utlämnandet 
av uppgifter. I momentets följande mening 
begränsas däremot utlämnandet av vissa 
uppgifter i jämförelse med vad som är möj-
ligt enligt den nämnda lagen när det gäller ut-
lämnande av uppgifter för fler än en enskild 
registrerad person. 

Även om det enbart av identifikationskod 
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inte går att sluta sig till vem det gäller, identi-
fierar det dock tillsammans med namnet per-
sonen i fråga. Det kan också förekomma att 
någon annan än innehavaren försöker använ-
da numret t.ex. på förfalskade recept. Därför 
föreslås att utlämnandet av uppgift om identi-
fikationskod begränsas så att dessa nummer 
endast kan lämnas ut till myndigheter för 
skötseln av uppgifter som de enligt lag ska 
sköta, till apoteken och för vetenskaplig 
forskning, statistikföring eller myndighetsut-
redningar. I fråga om myndighetsverksamhet 
är det i praktiken nödvändigt att lämna ut 
identifikationskod framförallt till Läkeme-
delsverket, som i egenskap av tillsynsmyn-
dighet när det gäller narkotika bl.a. ansvarar 
för tillverkningen av de narkotikareceptblan-
ketter som avses i social- och hälsovårdsmi-
nisteriets förordning om förskrivning av lä-
kemedel. Det kan också vara nödvändigt att 
lämna ut identifikationskod t.ex. i samband 
med antecknandet av de uppgifter som enligt 
lag skall finnas i de register som avses i la-
gen om riksomfattande personregister för 
hälsovården (556/1989) och förordningen 
med samma namn (774/1989) och som förs 
av Läkemedelsverket och Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälso-
vården. 

Enligt förslaget ska det föreskrivas om det-
ta i ett nytt 4 mom. och nuvarande 4 mom. 
blir 5 mom. Den senare meningen i paragra-
fens gällande 3 mom. flyttas samtidigt av för-
fattningstekniska skäl och blir första mening 
i det nya 4 mom. 

24 c §. Centralregistrets allmänt tillgängli-
ga informationstjänst. I paragrafens 1 mom. 
föreskrivs enligt förslaget att Rättsskydds-
centralen för hälsovården, utöver att lämna ut 
de uppgifter som avses i lagens 24 b §, via ett 
allmänt datanät kan lämna ut vissa uppgifter i 
centralregistret över yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården, nämligen en yr-
kesutbildad persons namn, registernummer, 
födelseår och behörighet. De uppgifter som 
insamlas på detta sätt ska kallas centralre-
gistrets allmänt tillgängliga informations-
tjänst. Syftet med informationstjänsten är att 
förbättra medborgarnas och olika instansers 
möjligheter att få information om behörighe-
ten hos yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården. 

I registret över yrkesutbildade personer 
finns för närvarande uppgifter om ca 335 000 
personer och antalet registrerade ökar årligen 
med över 10 000 personer. Detta innebär att 
endast namnet på en person inte är tillräckligt 
för fastställande av de yrkesutbildade perso-
nernas identitet. På grund av datasekretessen 
är det inte möjligt att lämna ut personbeteck-
ningar till en öppen informationstjänst. Möj-
ligheterna att identifiera uppgifter om de yr-
kesutbildade personer som finns den offent-
liga informationstjänsten ska därför underlät-
tas genom uppgifterna om personens regis-
ternummer och födelseår. Personens regis-
ternummer är till hjälp vid identifieringen när 
den som använder informationstjänsten redan 
känner till det från en annan källa. Också fö-
delseåret är till hjälp vid identifieringen. 
Uppgiften om den yrkesutbildade personens 
arbetsplats kunde vara en effektiv hjälp vid 
identifieringen t.ex. ur hälso- och sjukvårds-
klienternas synvinkel. Uppgiften om arbets-
plats kan inte heller anses omfattas av skyd-
det för privatlivet. Uppgiften om arbetsplats 
antecknas i registret över yrkesutbildade per-
soner dock endast när det gäller läkare, och 
det är inte heller möjligt att uppdatera upp-
giften tillräckligt ofta för att den ska kunna 
lämnas ut via den föreslagna informations-
tjänsten. I registret över yrkesutbildade per-
soner finns också uppgift om den yrkesutbil-
dade personens hemkommun. Om uppgiften 
om hemkommun eller län läggs ut som sådan 
på internet kan det betyda att det blir lättare 
att missbruka informationen, och dessutom 
kan detta äventyra skyddet för de registrera-
des privatliv. 

I fråga om behörigheten hos legitimerade 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården ska det framgå av databasen vil-
ken yrkesbeteckning legitimationen gäller, 
t.ex. om en person är legitimerad läkare, legi-
timerad fysioterapeut eller legitimerad psy-
kolog. När det gäller läkare och tandläkare 
ska också rätt att vara verksam som specialist 
eller specialtandläkare framgå. I fråga om 
medborgare i stater utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet som har genom-
gått sin utbildning utanför EU eller EES-
området ska innehållet i de tillstånd som de 
beviljats med stöd av 13 § i lagen om yrkes-
utbildade personer inom hälso- och sjukvår-
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den framgå i den allmänt tillgängliga databa-
sen. På motsvarande sätt ska det i fråga om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården med rätt att använda en skyddad 
yrkesbeteckning framgå vilken yrkesbeteck-
ning de har rätt att använda, t.ex. att en per-
son är närvårdare, psykoterapeut eller utbil-
dad kiropraktor. 

Ifall en yrkesutbildad persons rätt eller till-
stånd att utöva yrke har begränsats ska detta 
och innehållet i begränsningen framgå av den 
allmänt tillgängliga databasen, eftersom in-
formationen är viktig t.ex. för dem som an-
vänder hälso- och sjukvårdstjänster, verk-
samhetsenheterna inom hälso- och sjukvår-
den och apoteken. Däremot ska det inte 
framgå uttryckligen av den allmänt tillgäng-
liga databasen om en person fråntagits rätten 
att utöva yrket, om tillståndet att utöva yrket 
har återkallats eller om en person har förbju-
dits att använda en skyddad yrkesbeteckning 
för en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården, utan i sådana situationer ska per-
sonens samtliga uppgifter utplånas ur re-
gistret. Uppgiften ska också utplånas ur re-
gistret då två år har förflutit från det att det 
temporära eller sporadiska tillhandahållande 
av hälso- och sjukvårdstjänster som avses i 
9 § i lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården har avslutats. 

Vid beredningen av propositionen över-
vägde man om en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården som finns registret 
över yrkesutbildade personer borde ha möj-
lighet att påverka offentliggörandet av sina 
uppgifter på internet så som föreslås i propo-
sitionen, t.ex. så att de yrkesutbildade perso-
nerna skulle ha rätt att förbjuda att deras 
uppgifter läggs ut i den offentliga informa-
tionstjänsten. Det skulle dock betyda att upp-
gifterna i databasen inte blir täckande, och att 
det när uppgifter saknas därför inte skulle 
vara möjligt att dra slutsatsen att en person 
har fråntagits rättigheterna att utöva yrket, så 
som det blir möjligt att göra med en databas 
som täcker alla yrkesutbildade personer med 
rätt att utöva yrke i fråga om de personer som 
hör till yrkesgrupper som det krävs legitime-
ring eller tillstånd för, samt personer som hör 
till yrkesgrupper med en skyddad yrkesbe-
teckning som får användas om Rättsskydds-
centralen för hälsovården har godkänt utbild-

ningen för personen i fråga. Det är också 
sannolikt att personer vars rätt att utöva yrke 
har begränsats skulle förbjuda att deras upp-
gifter läggs ut i en allmänt tillgänglig databas 
för att hindra att detta blir känt. I propositio-
nen har man därför kommit fram till att den 
allmänt tillgängliga databasen ska täcka alla 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården som finns i registret över yrkes-
utbildade personer, med undantag för ovan 
nämnda personer. 

Därutöver ska centralregistrets allmänt till-
gängliga databas innehålla uppgifter om de 
medicine, odontologie och farmacie stude-
rande som har rätt att tillfälligt vara verk-
samma i läkar-, tandläkar- eller farmaceut-
uppgifter vid en verksamhetsenhet inom häl-
so- och sjukvården eller socialvården. Det 
har ansetts behövligt att inhämta uppgifter 
om studerande ur den offentliga databasen 
med tanke på hälso- och sjukvårdens och pa-
tienternas behov av uppgifter. I fråga om stu-
derandena ska databasen innehålla uppgift 
om det är fråga om medicine, odontologie el-
ler farmacie studerande samt uppgift om stu-
derandens registernummer, födelseår och år 
då studierna inledes. En bestämmelse om 
detta ingår i 2 mom. I paragrafen. 

Avsikten är att uppgifter i databasen endast 
ska kunna sökas i form av enskilda sökningar 
med antingen en registrerad persons namn el-
ler registernummer som sökningsgrund. 

I databasen ska inte ingå uppgifter om döda 
yrkesutbildade personer. När en person avli-
der utplånas uppgifterna i databasen genast 
efter det att Rättsskyddscentralen för hälso-
vården har mottagit uppgiften från befolk-
ningsdatasystemet. Det förslås att skyldighe-
ten att utplåna uppgifterna vid dödsfall 
nämns uttryckligen i paragrafens 3 mom. 

40 a §. Meddelande av uppgifter om medi-
cine, odontologie och farmacie studerande. 
För att säkerställa att de uppgifter om medi-
cine, odontologie och farmacie studerande 
som enligt 24 § 2 mom. 4 punkten i förslaget 
ska föras in i registret över yrkesutbildade 
personer är så tillförlitliga som möjligt, före-
slås det att det till lagen fogas en paragraf en-
ligt vilken universiteten är skyldiga att med-
dela uppgifterna som gäller dessa studerande 
till Rättsskyddscentralen för hälsovården. 
Med hänvisningen till en förordning av stats-
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rådet avses i praktiken bestämmelserna i 3, 
3 a och 3 c § i förordningen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården. 
Anmälningsskyldigheten ska alltså gälla me-
dicine och odontologie studerande som har 
genomfört minst de studier som hör till de 
fyra första studieåren och personer som stu-
derar till farmaceut eller provisor som har 
med godkänt vitsord genomfört de studier 
som krävs för att inleda en praktikperiod, och 
uppgifterna ska omfatta deras namn, person-
beteckning och tidpunkten när studierna in-
leddes. 

 
2.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst, likväl så att delen som gäller det 
offentliga registret ska tas i bruk så snart som 
det är ekonomiskt möjligt, tidigast vid in-
gången av 2010. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Eftersom det inte är motiverat att läkare 
och tandläkare som har beviljats sjukförsäk-
ringsnummer av Folkpensionsanstalten får en 
identifikationskod, föreslås en övergångsbe-
stämmelse enligt vilken dessa läkare och 
tandläkare ska anses ha identifikationskod 
som avses i lagens 22 a §. I övergångsbe-
stämmelsen konstateras vidare att Rätts-
skyddscentralen för hälsovården ska anteck-
na de sjukförsäkringsnummer som beviljats 
av Folkpensionsanstalten i registret över yr-
kesutbildade personer. 

 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Enligt grundlagens 10 § 1 mom. utfärdas 
närmare bestämmelser om skydd för person-
uppgifter genom lag. Individens rättssäkerhet 
och integritetsskydd vid registrering, an-
vändning och annan behandling av person-
uppgifter ska i enlighet med denna bestäm-
melse tryggas genom lag. Riksdagens grund-
lagsutskott har i flera utlåtanden konstaterat 
att sådana viktiga frågor som bör regleras i 
enlighet med bestämmelsen om grund-
läggande fri- och rättigheter och skydd för 

personuppgifter åtminstone är frågan om syf-
tet med registreringen, innehållet i de per-
sonuppgifter som registreras, vilka använd-
ningsändamål som är tillåtna, inklusive frå-
gan om uppgifterna kan lämnas ut och deras 
förvaringstid i personregistret, samt den regi-
strerades rättssäkerhet och hur täckande och 
detaljerad regleringen i lag av dessa frågor 
är. 

I regeringens proposition föreslås bl.a. att 
det i lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården tas in bestämmelser 
som gör det möjligt att av en del av uppgif-
terna i registret över yrkesutbildade personer 
skapa en offentlig informationstjänst som är 
webbläsarbaserad. Om personuppgifter läggs 
ut på internet betyder det att uppgifterna 
lämnas ut elektroniskt. Eftersom det är fråga 
om uppgifter som finns i ett register som förs 
av en myndighet tillämpas bestämmelserna i 
16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet på utlämnande av 
uppgifter. I bestämmelserna är villkoret för 
utlämnande av personuppgifter, "om inte nå-
got annat bestäms i lag", att mottagaren en-
ligt bestämmelserna om skydd för person-
uppgifter har rätt att registrera och använda 
sådana personuppgifter. När uppgifter läm-
nas ut via internet kan den registeransvarige 
däremot inte längre ha kontroll över använd-
ningen av uppgifterna och det är inte heller 
möjligt att ta reda på för vilket syfte motta-
garna använder uppgifterna. Det innebär att 
det villkor som ställs i bestämmelsen inte 
uppfylls. Att lämna ut uppgifter via internet 
är i denna situation möjligt endast om de be-
rörda personerna ger sitt samtycke eller om 
det bestäms i lag om utlämnandet. Eftersom 
det i praktiken inte är möjligt att be om de 
yrkesutbildade personernas samtycke till ut-
lämnande av uppgifter ur registret över yr-
kesutbildade personer i och med att det gäller 
ett så stort antal personer, föreslås att det ska 
bestämmas i lag om detta. 

I de föreslagna bestämmelserna anges i de-
talj vilka uppgifter som ska lämnas ut. Ut-
lämnandet gäller endast de mest centrala 
uppgifter som behövs för en bedömning av 
behörigheten hos de yrkesutbildade perso-
nerna. Inga uppgifter som kan anses vara 
sekretessbelagda lämnas ut via databasen. I 
databasen ska inte heller finnas uppgifter om 



 RP 105/2008 rd 
  

 

21

avlidna yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården. 

Eftersom det är fråga om uppgifter som 
finns i registret över yrkesutbildade personer 
bestäms förvaringstiden för uppgifterna en-
ligt 24 a § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården. En död 
yrkesutbildad persons uppgifter ska dock ut-
plånas ur databasen genast efter det att Rätts-
skyddscentralen för hälsovården har fått 
uppgiften om dödsfallet genom befolknings-
datasystemet. 

Personer som söker uppgifter i den allmänt 
tillgängliga databasen ska inte registreras. 

Registrering av personer som söker uppgif-
ter är inte behövligt för övervakning av an-
vändningen av registret bl.a. därför att man i 
en allmänt tillgänglig databas inte kan söka 
information annars än i form av enskilda sök-
ningar, med personens namn eller register-
nummer. 

I propositionen föreslås bl.a. att det ska fö-
reskrivas i lag om identifikationskod som ges 
till läkare och tandläkare. Identifikationskod 
kan anses vara ett sådant identifikations-
nummer som avses i artikel 8.7 i datasekre-
tessdirektivet. Att det bestäms i lag om iden-
tifikationskod stämmer alltså överens med 
datasekretessdirektivets bestämmelse att 
medlemsstaterna ska bestämma på vilka vill-
kor ett sådant identifikationsnummer får be-
handlas. I lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården fastställs också 
detaljerat i vilka situationer identifikations-
kod ska användas och i vilka situationer det 
kan lämnas ut. 

Enligt 123 § 1 mom. i grundlagen har uni-
versiteten självstyrelse enligt vad som när-
mare bestäms genom lag. Enligt detaljmoti-
veringen i regeringens proposition i anslut-
ning till stiftandet av grundlagen (RP 1/1998) 

avses med självstyrelse i detta sammanhang 
framförallt att beslutet om universitetens in-
terna administration fattas av universitetens 
egna myndigheter med de begränsningar som 
bestäms i lag, och inte av statens allmänna 
förvaltningsmyndigheter. Detta motsvarar 
grundlagsutskottets etablerade tolkning av 
77 § 1 mom. i regeringsformen. I fråga om 
kravet på reglering i lag är utgångspunkten 
för tolkningen enligt samma detaljmotivering 
grundlagsutskottets ställningstagande i fråga 
om tolkningen av den bestämmelse i 77 § 
2 mom. i regeringsformen som lyder "nya 
stadganden angående grunderna för universi-
tetets organisation utfärdas genom lag". En-
ligt motiveringen ska det alltså bestämmas i 
lag om frågor som är viktiga för universite-
tens förvaltning, organisation och verksam-
het. 

Den skyldighet som universiteten enligt 
förslaget ska ha att lämna uppgifterna om 
medicine, odontologie och farmacie stude-
randes namn, personbeteckning och tidpunk-
ten för studiernas början till Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården, kan inte anses vara en 
sådan fråga som är viktig för universitetens 
förvaltning, organisation och verksamhet. 
Det ska dock föreskrivas i lag om skyldighe-
ten. Det är nödvändigt att lämnandet av upp-
gifterna sker centraliserat så att uppgifterna 
om nämnda studerade som enligt förslaget 
ska föras in i registret är så tillförlitliga som 
möjligt. 

Med stöd av vad som anförts ovan anser 
regeringen att den i propositionen föreslagna 
lagen kan stiftas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

(559/1994) 24 a § 2 och 3 mom. samt 24 b § 3 mom., sådana de lyder, 24 a § 2 mom. i lagarna 
1030/2000 och 690/2005 samt 24 a § 3 mom. och 24 b § 3 mom. i nämnda lag 1030/2000, 
samt  

fogas till lagen en ny 22 a §, till 24 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1030/2000 och i lag 
1200/2007, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen nya 24 c 
och 40 a § som följer:  

 
22 a §  

Identifikationskod 

Rättsskyddscentralen för hälsovården ger 
läkare och tandläkare en identifikationskod 
som ska användas vid förskrivning av läke-
medel och upprättande av andra handlingar i 
anslutning till de förmåner som Folkpen-
sionsanstalten verkställer. 

En identifikationskod är en av siffror och 
ett kontrolltecken bestående datamängd som 
inte innehåller identifieringsuppgifter som 
anknyter till personen. 

 
24 a § 

Innehållet i centralregistret över yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 

— — — — — — — — — — — — — —  
I registret införs följande uppgifter: 
1) i fråga om en yrkesutbildad person inom 

hälso- och sjukvården namn, personbeteck-
ning, registernummer, hemadress, uppgift om 
rätt att utöva yrke och begränsning eller från-
tagande av denna rätt, tillstånd att utöva yrke 
och återkallelse av detta tillstånd eller rätt att 
använda yrkesbeteckning för yrkesutbildad 

person inom hälso- och sjukvården och för-
bud att använda denna samt uppgift om den 
utbildning som rätten eller tillståndet att ut-
öva yrke eller använda den skyddade yrkes-
beteckningen grundar sig på, 

2) avgöranden av Rättsskyddscentralen för 
hälsovården eller länsstyrelsen som innehål-
ler konstateranden av felaktigheter, försum-
melser eller klandervärt förfarande i den yr-
kesutbildade personens yrkesutövning samt 
uppgifter om varningar, bötes- eller fängelse-
straff, avsättning eller avstängning från tjäns-
teutövning som har samband med yrkesutöv-
ningen; 

3) identifikationskod samt uppgift om rätt 
att vara verksam som specialist och special-
tandläkare och om den utbildning som denna 
rätt grundar sig på; 

4) namn, personbeteckning, registernum-
mer och uppgift om när studierna har inletts 
och om genomförda studier i fråga om medi-
cine, odontologie eller farmacie studerande 
som har genomfört de studier som det före-
skrivs om i denna lag eller genom förordning 
av statsrådet som utfärdats med stöd av den. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punkten 
utplånas ur registret tio år efter det att Rätts-
skyddscentralen för hälsovården har fått 
uppgift om att den registrerade har avlidit el-
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ler två år efter det att det temporära eller spo-
radiska tillhandahållande av tjänster inom 
hälso- och sjukvården som avses i 9 § i lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården har upphört. En sådan anteckning 
i registret som avses i 2 mom. 2 punkten ut-
plånas då tio år har förflutit från det att beslu-
tet eller avgörandet meddelades, om inte 
längre tid för utplånande av anteckningen be-
stäms i matrikellagen (1010/1989). En upp-
gift om straff ska utplånas också när straff-
barheten för den gärning för vilken straffet 
har dömts ut har blivit upphävd. De uppgifter 
som avses i 2 mom. 4 punkten utplånas då 
personen har beviljats rätt att utöva läkar-, 
tandläkar-, provisors- eller farmaceutyrket 
som legitimerad yrkesutbildad person, dock 
senast då tio år har förflutit sedan studierna 
inleddes. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
24 b § 

Utlämnande av uppgifter ur centralregistret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 

och sjukvården 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver det som bestäms i lagen om offent-

lighet i myndigheternas verksamhet får 
Rättsskyddscentralen för hälsovården ur cen-
tralregistret lämna ut namn och kontaktin-
formation, uppgifter om gällande rätt och 
tillstånd att utöva yrke och om utbildning för 
en i registret införd person för sändande av 
information i anknytning till den registrera-
des yrke. Uppgifterna får lämnas ut i form av 
en kopia eller elektroniskt. 

Med avvikelse från det som bestäms i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet får i 24 a § 2 mom. 2 punkten avsed-
da uppgifter om avgöranden av Rättsskydds-
centralen för hälsovården eller länsstyrelsen 
eller om varning eller avstängning från tjäns-
teutövning som har samband med yrkesutöv-
ningen, förutsatt att det inte gäller en enskild 
registrerad person, lämnas ut endast för ve-
tenskaplig forskning, statistikföring och 
myndighetsutredningar eller för handhavande 
av en uppgift som i lag ålagts en myndighet 
eller för verksamhet som i samband med häl-
so- och sjukvård till verksamhetsenheter för 

hälso- och sjukvården, apotek och sam-
manslutningar i hälso- och sjukvårdsbran-
schen. Med avvikelse från det som bestäms i 
nämnda lag får i 22 a § avsedda identifika-
tionskod endast lämnas ut till en myndighet 
för skötseln av en uppgift som i lag ålagts 
myndigheten, till apotek samt för vetenskap-
lig forskning, statistikföring eller myndig-
hetsutredningar.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 c § 

Offentlig informationstjänst 

Rättsskyddscentralen för hälsovården får 
genom ett allmänt datanät ur centralregistret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården (offentlig informationstjänst) 
lämna ut uppgift om en yrkesutbildad per-
sons namn, registernummer, födelseår och 
om personens behörighet. 

Den offentliga informationstjänsten kan 
dessutom innehålla uppgift om namn, regis-
ternummer och födelseår och uppgift om när 
studierna inletts i fråga om medicine, odonto-
logie och farmacie studerande som har rätt 
att vara verksamma i en legitimerad yrkesut-
bildad persons uppgifter. 

Så snart Rättsskyddscentralen för hälsovår-
den har mottagit uppgift om att en yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården har 
avlidit ska den utplåna uppgifterna om per-
sonen i den offentliga informationstjänsten. 
 

40 a § 

Meddelande av uppgifter om medicine, odon-
tologie och farmacie studerande 

Universitet med undervisning i medicin, 
odontologi och farmaci ska lämna Rätts-
skyddscentralen för hälsovården uppgift om 
namn och personbeteckning och uppgift om 
när studierna har inletts och om genomförda 
studier i fråga om sådana medicine, odonto-
logie och farmacie studerande som har ge-
nomfört de studier som det föreskrivs om i 
denna lag och genom förordning av statsrådet 
som utfärdats med stöd av den. 

——— 
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Denna lag träder i kraft den                 20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Det sjukförsäkringsnummer som som 
Folkpensionsanstalten har utfärdat för en yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-

den innan före lagens ikraftträdande är iden-
tifikationskod som avses i 22 a §. Rätts-
skyddscentralen för hälsovården ska anteck-
na sjukförsäkringsnumren i centralregistret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården.  

————— 

Helsingfors den 29 augusti 2008 

 
Republikens President  

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Omsorgsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag  
om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

(559/1994) 24 a § 2 och 3 mom. samt 24 b § 3 mom., sådana de lyder, 24 a § 2 mom. i lagarna 
1030/2000 och 690/2005 samt 24 a § 3 mom. och 24 b § 3 mom. i nämnda lag 1030/2000, 
samt  

fogas till lagen en ny 22 a §, till 24 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1030/2000 och i lag 
1200/2007, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen nya 24 c 
och 40 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 
 22 a §  

Identifikationskod 

Rättsskyddscentralen för hälsovården ger 
läkare och tandläkare en identifikationskod 
som ska användas vid förskrivning av läke-
medel och upprättande av andra handling-
ar i anslutning till de förmåner som Folk-
pensionsanstalten verkställer.  

En identifikationskod är en av siffror och 
ett kontrolltecken bestående datamängd 
som inte innehåller identifieringsuppgifter 
som anknyter till personen. 
 

 
24 a § 

Innehållet i centralregistret över yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvår-

den 

— — — — — — — — — — — — — —  
I registret införs följande uppgifter om 

yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården: 

1) namn, personbeteckning, hemadress, 
rätt att utöva yrke och begränsning eller 
fråntagande av denna rätt, tillstånd att utöva 
yrke och återkallelse av detta tillstånd eller 
rätt att använda yrkesbeteckning för yrkes-
utbildad person inom hälso- och sjukvården 

24 a § 

Innehållet i centralregistret över yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvår-

den 

— — — — — — — — — — — — — —  
I registret införs följande uppgifter: 
 
 
1) i fråga om en yrkesutbildad person 

inom hälso- och sjukvården namn, person-
beteckning, registernummer, hemadress, 
uppgift om rätt att utöva yrke och begräns-
ning eller fråntagande av denna rätt, till-
stånd att utöva yrke och återkallelse av det-
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och förbud att använda denna samt uppgift 
om den utbildning som rätten eller tillstån-
det att utöva yrke eller använda den skyd-
dade yrkesbeteckningen grundar sig på, 

 
 
 
2) avgöranden av rättsskyddscentralen för 

hälsovården eller länsstyrelsen som innehål-
ler konstateranden av felaktigheter, för-
summelser eller klandervärt förfarande i 
den yrkesutbildade personens yrkesutöv-
ning samt uppgifter om varningar, bötes- el-
ler fängelsestraff, avsättning eller avstäng-
ning från tjänsteutövning som har samband 
med yrkesutövningen, samt 

3) uppgift om rätt att vara verksam som 
specialist och specialtandläkare och om den 
utbildning som denna rätt grundar sig på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punk-

ten utplånas ur registret tio år efter att rätts-
skyddscentralen för hälsovården har fått 
uppgift om att den registrerade har avlidit. 
En sådan anteckning i registret som avses i 
2 mom. 2 punkten utplånas då tio år har för-
flutit från det beslutet eller avgörandet 
meddelades, om inte längre tid för utplå-
nande av anteckningen bestäms i matrikel-
lagen (1010/1989). En uppgift om straff 
skall utplånas även när straffbarheten för 
den gärning för vilken straffet har dömts ut 
har blivit upphävd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ta tillstånd eller rätt att använda yrkesbe-
teckning för yrkesutbildad person inom häl-
so- och sjukvården och förbud att använda 
denna samt uppgift om den utbildning som 
rätten eller tillståndet att utöva yrke eller 
använda den skyddade yrkesbeteckningen 
grundar sig på,  

2) avgöranden av Rättsskyddscentralen 
för hälsovården eller länsstyrelsen som in-
nehåller konstateranden av felaktigheter, 
försummelser eller klandervärt förfarande i 
den yrkesutbildade personens yrkesutöv-
ning samt uppgifter om varningar, bötes- el-
ler fängelsestraff, avsättning eller avstäng-
ning från tjänsteutövning som har samband 
med yrkesutövningen,  

3) identifikationskod samt uppgift om rätt 
att vara verksam som specialist och special-
tandläkare och om den utbildning som den-
na rätt grundar sig på, 

4) namn, personbeteckning, registernum-
mer och uppgift om när studierna har in-
letts och om genomförda studier i fråga om 
medicine, odontologie eller farmacie stude-
rande som har genomfört de studier som 
det föreskrivs om i denna lag eller genom 
förordning av statsrådet som utfärdats med 
stöd av den 

De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punk-
ten utplånas ur registret tio år efter det att 
Rättsskyddscentralen för hälsovården har 
fått uppgift om att den registrerade har avli-
dit eller två år efter det att det temporära 
eller sporadiska tillhandahållande av tjäns-
ter inom hälso- och sjukvården som avses i 
9 § i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården har upphört. 
En sådan anteckning i registret som avses i 
2 mom. 2 punkten utplånas då tio år har för-
flutit från det att beslutet eller avgörandet 
meddelades, om inte längre tid för utplå-
nande av anteckningen bestäms i matrikel-
lagen (1010/1989). En uppgift om straff ska 
utplånas också när straffbarheten för den 
gärning för vilken straffet har dömts ut har 
blivit upphävd. De uppgifter som avses i 
2 mom. 4 punkten utplånas då personen har 
beviljats rätt att utöva läkar-, tandläkar-, 
provisors- eller farmaceutyrket som legiti-
merad yrkesutbildad person, dock senast då 
tio år har förflutit sedan studierna inleddes. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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24 b § 

Utlämnande av uppgifter ur centralregistret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 

och sjukvården 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver det som bestäms i lagen om of-

fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
rättsskyddscentralen för hälsovården ur cen-
tralregistret lämna ut, i form av en kopia el-
ler i elektronisk form, namn och kontaktin-
formation, uppgifter om gällande rätt och 
tillstånd att utöva yrke och om utbildning 
för en i registret införd person för utsän-
dande av information i anknytning till den 
registrerades yrke. Med avvikelse från det 
som bestäms i nämnda lag får i 24 a § 
2 mom. 2 punkten i denna lag avsedda upp-
gifter om avgöranden av rättsskyddscentra-
len för hälsovården eller länsstyrelsen eller 
om varning eller avstängning från tjänsteut-
övning som har samband med yrkesutöv-
ningen, förutsatt att det inte gäller en en-
skild registrerad person, lämnas ut endast 
för vetenskaplig forskning, statistikföring 
och myndighetsutredningar eller för hand-
havande av en uppgift som i lag ålagts 
myndighet eller för verksamhet som hänför 
sig till hälso- och sjukvård till verksamhet 
enheter för hälso- och sjukvården, apotek 
och sammanslutningar i hälso- och sjuk-
vårdsbranschen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
24 b § 

Utlämnande av uppgifter ur centralregistret 
över yrkesutbildade personer inom hälso- 

och sjukvården 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver det som bestäms i lagen om of-

fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
Rättsskyddscentralen för hälsovården ur 
centralregistret lämna ut namn och kontakt-
information, uppgifter om gällande rätt och 
tillstånd att utöva yrke och om utbildning 
för en i registret införd person för sändande 
av information i anknytning till den regi-
strerades yrke. Uppgifterna får lämnas ut i 
form av en kopia eller elektroniskt. 

Med avvikelse från det som bestäms i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet får i 24 a § 2 mom. 2 punkten av-
sedda uppgifter om avgöranden av Rätts-
skyddscentralen för hälsovården eller läns-
styrelsen eller om varning eller avstängning 
från tjänsteutövning som har samband med 
yrkesutövningen, förutsatt att det inte gäller 
en enskild registrerad person, lämnas ut en-
dast för vetenskaplig forskning, statistikfö-
ring och myndighetsutredningar eller för 
handhavande av en uppgift som i lag ålagts 
en myndighet eller för verksamhet i sam-
band med hälso- och sjukvård till verksam-
hetsenheter för hälso- och sjukvården, apo-
tek och sammanslutningar i hälso- och 
sjukvårdsbranschen.  

Med avvikelse från det som bestäms i 
nämnda lag får i 22 a § avsedda identifika-
tionskod endast lämnas ut till en myndighet 
för skötseln av en uppgift som i lag ålagts 
myndigheten, till apotek samt för vetenskap-
lig forskning, statistikföring eller myndig-
hetsutredningar.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

24 c § 

Offentlig informationstjänst 

Rättsskyddscentralen för hälsovården får 
genom ett allmänt datanät ur centralre-
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gistret över yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (offentlig informa-
tionstjänst) lämna ut uppgift om en yrkesut-
bildad persons namn, registernummer, fö-
delseår och om personens behörighet. 

Den offentliga informationstjänsten kan 
dessutom innehålla uppgift om namn, regis-
ternummer och födelseår och uppgift om 
när studierna inletts i fråga om medicine, 
odontologie och farmacie studerande som 
har rätt att vara verksamma i en legitime-
rad yrkesutbildad persons uppgifter. 

Så snart Rättsskyddscentralen för hälso-
vården har mottagit uppgift om att en yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården har avlidit ska den utplåna uppgif-
terna om personen i den offentliga informa-
tionstjänsten. 

 
 
 40 a § 

Meddelande av uppgifter om medicine, 
odontologie och farmacie studerande 

Universitet med undervisning i medicin, 
odontologi och farmaci ska lämna Rätts-
skyddscentralen för hälsovården uppgift om 
namn och personbeteckning och uppgift om 
när studierna har inletts och om genomför-
da studier i fråga om sådana medicine, 
odontologie och farmacie studerande som 
har genomfört de studier som det föreskrivs 
om i denna lag och genom förordning av 
statsrådet som utfärdats med stöd av den. 

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Det sjukförsäkringsnummer som som 
Folkpensionsanstalten har utfärdat för en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården innan före lagens ikraftträdande är 
identifikationskod som avses i 22 a §. Rätts-
skyddscentralen för hälsovården ska an-
teckna sjukförsäkringsnumren i central-
registret över yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården. 

——— 
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