
 
 

 

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNING FÖR ANMÄLAN OM SJÄLVSTÄNDIG 
YRKESUTÖVNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

ANMÄLAN OM VERKSAMHET SOM SJÄLVSTÄNDIG YRKESUTÖVARE  

Innan en självständig yrkesutövare börjar tillhandahålla sådana hälso- och sjukvårdstjänster 
som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård ska yrkesutövaren lämna en skriftlig 
anmälan om verksamheten till Ålands landskapsregering.  

En utredning om praktisk erfarenhet för en legitimerad läkare eller en legitimerad tandläkare 
ska bifogas anmälan. 

Anmälan om att verksamheten upphört ska göras till landskapsregeringen inom 30 dagar 
efter det att tillhandahållandet av tjänsterna upphörde.  

9 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005)  

 SJÄLVSTÄNDIG YRKESUTÖVARE:  

Med självständig yrkesutövare avses en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården som avses i 2 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (legitimerad yrkesutbildad person, yrkesutbildad person som beviljats tillstånd, 
yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning) och som självständigt utövar sitt yrke.  

BEHANDLINGEN AV ANMÄLAN HOS LANDSKAPSREGERINGEN:  

I ett riksomfattande register över tillhandahållare av privat service för regionförvaltningsverket 
in information om de producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster och självständiga 
yrkesutövare som är verksamma i områdets kommuner. Den registrerade har rätt att 
kontrollera sina registeruppgifter hos landskapsregeringen. Närmare upplysningar om 
registret kan fås av landskapsregeringen.  

Anmälningsblanketter finns i elektronisk form på landskapsregeringens webbplats  
www.regeringen.ax eller kan fås från hälso- och sjukvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering.
Anmälan kan fyllas i elektroniskt, men den ska lämnas in till landskapsregeringen försedd med 
underskrift.  

Registreringen av anmälan är avgiftsbelagd. Registreringsavgiften baserar sig på statsrådets 
förordning om avgifter till landskapsregeringen. 

JOURNALHANDLINGAR: 

Journalhandlingarna utgör i personuppgiftslagen (523/1999) avsedda personregister. 
Ansvarig för förandet av registren är den självständige yrkesutövare i vars verksamhet 
registren har uppstått. Till anmälan ska fogas en utredning om de centrala principerna för 
förandet av patientregistret samt en kopia av den registerbeskrivning som förutsätts i 10 § i 
personuppgiftslagen (523/1999). 

Om upprättande av journalhandlingar och deras förvaring har getts noggrannare 
bestämmelser och anvisningar i 12 § i lagen om patientens ställning och rättigheter 
(653/2000), i social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande av 
journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård 
(99/2001) och i ministeriets handbok (Handböcker 2001:3, se www.stm.fi). 

En självständig yrkesutövare kan i allmänhet föra ett eget patientregister, men 
journalhandlingarna kan med patientens samtycke också införas i till exempel läkarstationens 
register eller i ett patientregister som förs gemensamt av själständiga yrkesutövare. Om 
patientregistren förs gemensamt, ska ansvaret för registerföringen överenskommas.  
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Då en yrkesutövare enligt uppdragsavtal tillhandahåller en annan serviceproducent hälso- 
eller sjukvårdstjänster, ska också ansvaren för registerföringen fastställas i avtalsvillkoren. 
Då tjänster produceras t.ex. för kommunens räkning, är det kommunen som är registerförare.  

Anvisningar för registerföraren och om uppgörande av registerbeskrivningen finns på 
dataombudsmannens webbplats www.tietosuoja.fi samt i handboken ”Upprättande av 
journalhandlingar och förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård” 
(Handböcker 2001:3). 

Då verksamheten upphör meddelar yrkesutövaren landskapsregeringen hur 
journalhandlingarna förvaras efter det att verksamheten har upphört.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH UPPLYSNINGAR: 

De självständiga yrkesutövarna ska årligen lämna landskapsregeringen en 
verksamhetsberättelse. I berättelsen ska ges upplysningar om serviceverksamheten samt 
nämnas de ändringar som har skett beträffande lokaliteterna och verksamheten.  

10 § i lagen om privat hälso- och sjukvård § (689/2005)  

Verksamhetsberättelsen görs för varje kalenderår före utgången av februari påföljande år på 
en blankett som har fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Landskapsregeringen 
sänder blanketter för verksamhetsberättelsen med infyllnadsanvisningar till de självständiga 
yrkesutövare som har gjort en anmälan om sin verksamhet.  

De självständiga yrkesutövarna ger också i samband med inlämnandet av 
verksamhetsberättelsen upplysningar om ändringar i lokaliteterna och verksamheten. 

Uppgifterna statistikförs på riksnivå vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården (STAKES). 

Rättsskyddscentralen för hälsovården och landskapsregeringen har rätt att av självständiga 
serviceproducenter avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som de behöver för att 
kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter, om inte något annat följer av tystnadsplikten. 

REGISTER ÖVER TILLHANDAHÅLLARE AV PRIVAT SERVICE:  

Rättskyddscentralen för hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggning av 
anmälningsärenden samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans 
driva ett riksomfattande informationssystem.  

14 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005)    

Landskapsregeringen för in uppgifterna från de självständiga yrkesutövarnas anmälningar i 
registret över tillhandahållare av privat service.  

Uppgifterna om självständiga yrkesutövare och enskilda personer avförs ur registret fem år 
efter det att den som antecknats i registret har upphört med sin verksamhet som självständig 
yrkesutövare eller som ansvarig för förandet av register.  

Folkpensionsanstalten och Stakes kan använda uppgifterna i registret för skötseln av sina 
lagstadgade uppgifter. 

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan dessutom underhålla en offentlig databas över 
producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster och självständiga yrkesutövare.  

Enligt 14 b § 3 mom. i lagen om privat hälso- och sjukvård får en självständig yrkesutövare 
förbjuda att hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras. Förbudet kan 
antecknas på anmälningsblanketten eller meddelas till landskapsregeringen på annat sätt. 
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