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Tillsynen i Finland

 39 yrkesgrupper
 17 legitimerade
 22 med skyddad yrkesbeteckning

 Centralregister över yrkesutbildade 
personer inom hälso-och sjukvården 
 (över 380 000 yrkesutbildade personer)
 Den offentliga informationstjänsten 

JulkiTerhikki
 Lag om yrkesutbildade personer inom 

hälso- och sjukvården
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Tillsynspåföljder i Finland
Administrativ styrning
 Fästande av uppmärksamhet
 Anmärkning

 Tillsynsnämndens åtgärder: 
 Skriftlig varning
 Begränsning av rättigheter
 Återkallelse av legitimation eller skyddad 

yrkesbeteckning
 Återställning av rättigheter

 Antalet deslegitimationer har ökat (speciellt 
vårdpersonal) 
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Hur blir vi medvetna om osaklig 
yrkesutövning?

Anmälningar från:
- patienter eller anhöriga
- arbetsgivare
- apoteker
- polis
- andra nationella / internationella myndigheter osv.

Egen initiativ av tillsynsmyndigheten
Information via media
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Hur blir vi medvetna om personens 
yrkesutövning i flera nordiska länder?

Information om yrkesutövning i andra länder kommer 
fram i utredningsprocessen

- granskning av rättigheter (listor, e-mail, IMI)
- beslut och annan information från andra länder

Rutininformation från andra nordiska länder
- nya deslegitimationer och inskränkningar av 
rättigheter

- kumulativa listor 2 x /år
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Utbyte av information i nuläget

 Enligt den nordiska överenskomsten
 Återkallelse av rättigheter
 Återställning av rättigheter
 Begränsning av rättigheter

 Skickas efter varje beslut
 Rutinlistor 2 gånger om året
 Individuell information vid behov
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Nordiskt samarbete fungerar väl

Gemensamt syfte mellan myndigheterna 
(flexibel utbyte av information, patientsäkerhet)

Informationen tillgänglig

Den nordiska överenskomsten underlättar och 
effektiverar saksbehandlingen i sekundärländerna.



26.5.2011 8

Utmaningar i samarbetet

Når informationen rätt mål i rätt tid?
- Rutininformation är nödvändig
- Mer individuell information behövs när risken är  
större (t. ex. relationer till annat land, stora 
patientsäkerhetsrisker)

Ländernas olika lagstiftningar och åtgärder
Nationella lagstiftningen begränsar utbytet
Klara kontaktuppgifter behövs
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