Kodsystemets namn

Identifikator

Förklaring

Exempelvärden (ej
täckande)

Ägaren

Bastyp som beskriver
begränsningsgrunden eller objektet i begränsningsdata
och som
preciseras med egentliga
begränsningskoder enligt
begränsningens innehåll
- detta kodsystem får inte
användas för
programmatiskt
genomförande av
begränsningen
Rajoitusperusteiden
kohdentuminen

1.2.246.537.6.147.2008

Genom kodklassifikationen
Valvira Rajoitusperusteiden
kohdentuminen beskrivs
i roll- och attributtjänst
grundkaraktären hos
begränsningsgrunden

10    Förskrivning av
läkemedel
20    Hantering av
läkemedel
30    Under tillsyn
40    Arbetsställe/
typ av arbete
50    Åtgärd
60    Verksamhetsobjekt/metod
70    Yrkesställning–
studerande
80    Yrkesställning–
tillstånd att vara
verksam-rätt
90    Annat
förbud/annan
begränsning

Valvira

eller -objektet för de
yrkesutbildade
personernasbegränsningsdata
som preciseras
med kompletterande
tilläggskoder enligt
begränsningens innehåll.
Sähköinen
lääkemääräysHuumausaine / PKV
lääkemääräys

Klassifikationens siffra
anger om det är fråga om ett
1.2.246.537.5.40118.2006
narkotikum eller ett HCIläkemedel

H    Narkotika
P    HCI-läkemedel
Z    HCI-läkemedel,
psykotropiskt ämne

Kela

Preparatklasser som
begränsningsgrunderna i de
yrkesutbildade personernas
begränsningsdata är
inriktade på

Lääkkeethoitovalmisteetlaitteet ja tarvikkeet

1.2.246.537.6.141.2008

Genom kodklassifikationen
Valvira – Lääkkeethoitovalmisteet-laitteet ja
tarvikkeet beskrivs i rolloch attributtjänst de
preparatklasser som
begränsningsgrunderna i de
yrkesutbildade personernas

10    Alkohol
20    Samtliga
läkemedel
30    Vårdpreparat
40    Produkter och
utrustning
80    Annan produkt

Valvira

begränsningsdata
är inriktade på.

Klassifikationssystem för
läkemedel, används
ATC Luokitus

1.2.246.537.6.32.2007
vid begränsningar som gäller
läkemedel

Begränsningar som gäller
arbetsställe eller typ av
arbete
Genom kodklassifikationen
Valvira –
Työskentelypaikkatyöskentelytapa beskrivs i
roll- och attributtjänst
Työskentelypaikkatyöskentelytapa

1.2.246.537.6.142.2008

de preciseringar i
begränsningsgrunderna för
de yrkesutbildade
personernas
begränsningsdata som
hänför sig till
arbetsställe eller typ av
arbete.

N06BX03    Piracetam
N06BX04    Deanol
N06BX05    Fipexid
N06BX06    Citikolin
N06BX07   
Oxiracetam
N06BX08   
Pirisudanol
Fimea
N06BX09  
Linopirdin
N06BX10    Nizofenon
N06BX11   
Aniracetam
N06BX12   
Acetylcarnitin
N06BX13    Idebenon
10    Ej inom offentlig
hälso- och sjukvård
20    Ej inom privat
hälso- och sjukvård
30    Ej inom offentlig
socialvård
40    Ej inom privat
socialvård
50    Ej på apotek
60    Ej annanstans än
vid namngiven
Valvira
verksamhetsenhet
70    Annat förbjudet
arbetsställe
80    Ej som
självständig
yrkesutövare
90    Ej utan
anställningsförhållande
95    Annan förbjuden
typ av arbete

Begränsningar som gäller
förskrivning eller hantering
av läkemedel
Genom kodklassifikationen
Valvira – Lääkkeen
määräämistapa-käsittely
beskrivs närmare i roll- och
Lääkkeen
määräämistapakäsittely

1.2.246.537.6.143.2008

attributtjänst de
begränsningar som gäller
förskrivning eller hantering
av läkemedel och som
preciserar
begränsningsgrunderna för
de yrkesutbildade

10    Pro auctore recept
20    Recept för eget
bruk
30    Hantering av
läkemedel
80    Annan

Valvira

personernas
begränsningsdata.

Toimenpideluokitus

1.2.246.537.6.2.2007

Åtgärder som utförs av
yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården

NAR20    Extirpation
av mjukdelstumör i
ryggen eller halsen
NAR40    Extensiv
extirpation av
mjukdelstumör i
ryggen eller halsen
NAR99    Annan
operation för tumör i
ryggen eller halsen

THL

Rutiner, åtgärder och
metoder som grunderna för
de yrkesutbildade
personernas
begränsningsdata särskilt är
inriktade på

Toimintatapatoiminnan kohteet

1.2.246.537.6.144.2008

Genom kodklassifikationen
Valvira - Toimintatapatoiminnan kohteet beskrivs i
roll- och attributtjänst

10    Förbud att vårda
minderåriga patienter
40    Annat
Valvira
verksamhetsobjekt
60    Annan
åtgärd/metod

de funktioner, åtgärder och
metoder som
begränsningsgrunderna i de
yrkesutbildade personernas
begränsningsdata
särskilt är inriktade på.
Yrkesställning, under tillsyn
Genom kodklassifikationen
Valvira - Ammattiasema –
valvonnanalaisuus beskrivs i
roll- och
Ammattiasemavalvonnanalaisuus

1.2.246.537.6.145.2008

attributtjänst de
begränsningar som hänför
sig till studier eller
yrkesställning och som
begränsningsgrunderna i de
yrkesutbildade personernas
begränsningdata är inriktade
på.

10    Förbud att arbeta
på annat sätt än under
ledning
och tillsyn av annan
yrkesutbildad person
12    Förbud att arbeta
på annat sätt än under
direkt ledning
Valvira
och tillsyn av annan
yrkesutbildad person
15    Förbud att arbeta
på annat sätt än under
ledning
och tillsyn av utnämnd
yrkesutbildad person

Genom kodklassifikationen
Valvira - Muu kielto tai
rajoitus beskrivs i roll- och
attributtjänst de förbud

Muu kielto tai rajoitus 1.2.246.537.6.146.2008

och begränsningar som
begränsningsgrunderna för
de yrkesutbildade
personernas
begränsningsdata är

10    Annat
förbud/annan
begränsning

Valvira

inriktade på och
som inte har beskrivits i
andra namngivna
kodklassifikationer med
preciserade begränsningar.
Utbildnings- och
examensdata som gäller
yrkesställningen av de
yrkesutbildade
Koulutusluokitus

1.2.246.537.6.148

76111 läkarexamen

personerna inom social- och
76411-777
Valvira
hälsovården och som är
införda
provisorsutbildning i utlandet
i centralregistret över
yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården
Yrkesrättigheter som gäller
yrkesställningen av de
yrkesutbildade personerna

Ammattioikeusluokitus 1.2.246.537.6.140

inom social- och hälsovården
och som är införda i
centralregistret

001 legitimerad läkare
100 legitimerad
sjukskötare
707 tillstånd att vara
verksam som optiker
901 medicine

över yrkesutbildade personer
studerande, 5 år
inom hälso- och sjukvården

Valvira

