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Begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition till riksdagen om
ändring av hälso- och sjukvårdslagen och
vissa andra lagar (skärpning av vårdgarantin för primärvård)
Social- och hälsovårdsministeriet bereder en ändring av hälso- och sjukvårdslagen för att påskynda
tillgången till vård och skärpa den så kallade vårdgarantin för öppenvård och mun- och tandvård som ges
i samband med primärvård.
Social- och hälsovårdsministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna utlåtande om det bifogade
utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
Tillgången till primärvård har i åratal varit en av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvårdssystemet i
Finland. I internationell jämförelse är väntetiderna till vård och tidsfristerna i den gällande lagstiftningen
tämligen långa. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering föreskrivs
det om en skärpning av vårdgarantin för primärvård. Det här är en del av den innehållsmässiga reformen
av hälso- och sjukvårdstjänsterna.
Som bäst pågår en strukturell reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Ansvaret för
organiseringen av tjänsterna överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Målen med reformen är
att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga jämlika och högklassiga social- och hälsovårdstjänster
för alla finländare, förbättra tjänsternas tillgänglighet, trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft samt
svara på de utmaningar som de samhälleliga förändringarna medför och dämpa kostnadsökningen.
Samtidigt pågår en innehållsmässig reform av tjänsterna, vilket regeringen stöder med betydande
statsunderstöd för utvecklingsarbete och styrning som riktas till välfärdsområdena. Med hjälp av
programmet Framtidens social- och hälsocentral och Finlands program för hållbar utveckling, som
finansieras genom EU:s återhämtningsplan, utvecklas tillgången till social- och hälsovårdstjänster 2022–
2025 samt avvecklas vård-, service- och rehabiliteringsskulden. Den strukturella och den innehållsmässiga
reformen av social- och hälsovården stöder varandra.
Den här begäran om utlåtande gäller utkastet till en regeringsproposition som syftar till att skärpa
tidsfristerna för tillgång till vård. Inom den öppenvård som ges i samband med primärvård förkortas
tidsfristen för när icke-brådskande undersökning eller behandling ska ges från tre månader till sju dagar
efter det att en bedömning av vårdbehovet har gjorts. Tidsfristen på sju dygn gäller vårdhändelser som
har samband med insjuknande, skada, försvåring av långtidssjukdom, uppkomst av nya symtom eller
nedsatt funktionsförmåga. I lagen föreskrivs det också om tillgång till vård när tjänsten inte omfattas av
denna tidsfrist. Inom mun- och tandvården förkortas tidsfristen för att få vård från sex månader till tre
månader.
Skärpningen av vårdgarantin träder i kraft den 1 april 2023. Bestämmelserna om tillgång till vård ska också
gälla studerandehälsovården för högskolestuderande och hälso- och sjukvården för fångar. Det föreslås
inga ändringar i tidsfristen för vårdgarantin för specialiserad sjukvård.
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Vi hoppas att ni i ert utlåtande framför era synpunkter på innehållet i, genomförandet av och
konsekvenserna av de föreslagna bestämmelserna. Motiveringen till propositionen samt
konsekvensbedömningen kommer att kompletteras och preciseras utifrån remissvaren.
Vi ber er i första hand svara genom tjänsten utlåtande.fi. För att göra det lättare att lämna utlåtandet ställer
vi specifika frågor. Ni får gärna motivera era svar. Dessutom har ni möjlighet att ge fritt formulerade
kommentarer och lägga fram specifika förslag till lagändringar. Ni kan lämna utlåtandet på finska eller
svenska. Alternativt kan ni lämna in ett helt fritt formulerat utlåtande. De utlåtanden som avges beaktas
vid den slutliga beredningen av propositionen.
Länk till svensk version:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=09006b65-16fd-4825-b87b358bdfaf909a&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f
Ett skriftligt utlåtande kan också sändas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi
Ange ärendenummer VN/12948/2019 i meddelandet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om ni skickar det via den digitala
utlåtandetjänsten.
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 4 januari 2022 kl. 16.00.
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats
(https://stm.fi/hanke?tunnus=STM074:00/2019 ). När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas
endast de svar som har kommit in inom utsatt tid.
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande:
Medicinalråd Tapani Hämäläinen, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 065,
fornamn.efternamn@gov.fi
Regeringsråd Merituuli Mähkä, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 575,
fornamn.efternamn@gov.fi
Frågor som gäller de tekniska egenskaperna hos begäran om utlåtande: Vappu Kananen, administrativ
medarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 307, fornamn.efternamn@gov.fi
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Utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och
vissa andra lagar, 17.11.2021
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Arbets- och näringsministeriet
Undervisinings- och kulturministeriet
Försvarsministeriet
Utrikesministeriet
Finansministeriet
Inrikesministeriet
Justitieombudsmannens kansli
Justitiekanslersämbetet
Regionförvaltningsverken
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Folkpensionsanstalten
Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
Arbetshälsoinstitutet
Försvarsmakten
Brottspåföljdsmyndigheten
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Konkurrens- och konsumentverket
Sametinget
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE
Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE
Delegationen för romska ärenden RONK
Statens ekonomiska forskningscentral VATT
DigiFinland Oy
Sairaanhoitopiirien johtajat ry
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto
Sosiaalijohto -Socialledning ry
Sosiaalialan osaamiskeskukset
Det finlandssvenska kompetenscentret
Universitet med medicinsk fakultet
UNIFI
Yrkeshögskolor med utblidning inom social- och hälsovården
ARENE
Studenternas hälsovårdsstiftelse
Duodecim
Finlands tandläkarförbund
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
Finlands läkarförbund
Suomen sairaanhoitajaliitto
Tehy ry
Suomen Fysioterapeutit ry
Finlands Ergoterapeutförbund r.f. — TOI
Finlands Talterapeutförbund rf
Finlands Munhygienistförbund FMHF rf
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry
Finlands Hälsovårdarförbund rf
Finlands Psykologförbund rf
Akava
Fackförbundet Pro
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Förbundet för den offentliga sektorn pch välfärdsområdena JHL
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
STTK
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Finlands Patientförbund rf
Pensionärsförbundens intresseorganisation rf
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Centralförbundet för de gamlas väl ry
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Handikappforum rf
Centralförbundet för Mental hälsa
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Minnesförbundet
Närståendevårdarnas förbund
Människorättscentret
Förbundet för mänskliga rättigheter
Centralförbundet för Barnskydd
Hjärnförbundet
Finlands Neuroförbund
Epilepsiförbundet
Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf
Svenska Finlands Folkting SFF
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
Kuntoutussäätiö
Konsumentförbundet rf
Finlands Studentkårers Förbund FSF rf
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
Finlands Gymnasistförbund
SAKKI ry - Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto
Skol- och studenthälsöföreningen i Finland rf
Nationell studentkår i Finland - OSKU ry
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS sr
Finlands Näringsliv
Välmåendebranschen HALI
Lääkäripalveluyritykset LPY
Företagarna i Finland
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry
Ålands hälso- och sjukvård
Ålands landskapsregering

