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Anvisning: Behov av tillstånd för hälso- och sjukvård på boendeenheter inom
socialvården – två separata tillstånd
I regel krävs inget tillstånd att producera hälso- och sjukvårdstjänster på verksamhetsenheter
inom socialvården. Inom socialvården omfattar tillstånd/registrering för att tillhandahålla
boendeservice även vissa hälso- och sjukvårdstjänster.1 Tillstånd för hälso- och sjukvård
krävs när krävande hälso- och sjukvård tillhandahålls på en verksamhetsenhet.
1. Krävande hälsovård- och sjukvård som kräver tillstånd för hälso- och sjukvård 2
Hälso- och sjukvårdstillstånd krävs när verksamheten på en boendeenhet omfattar följande
hälso- och sjukvårdstjänster:
•

behandling med smärtpump

•

intravenös läkemedels- och vätskebehandling

•

behandling med narkotiska läkemedel som injiceras

•

substitutionsbehandling

•

avgiftsbelagd vaccinationsverksamhet som inte ingår i avtalet med kommunen om
vaccination av klienter på boendeenhet.

Hälso- och sjukvårdstillstånd krävs i situationer där hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel
hemsjukvård, också tillhandahålls klienter utanför en boendeenhet inom socialvården.
2. Terminalvården kräver inget tillstånd för hälso- och sjukvård 3
Terminalvård utgör ett undantag inom krävande hälso- och sjukvård som kräver hälso- och
sjukvårdstillstånd. Tillstånd för privat hälso- och sjukvård krävs inte för behandling med

Bygger på 21 § i socialvårdslagen (1301/2014), enligt vilken serviceboende och intensifierat
serviceboende omfattar både boende och tjänster som klienten behöver. Tjänsterna har inte
särskilt definierats. För att kvaliteten på tjänsterna på boendeserviceenheterna ska kunna
säkerställas är det dock viktigt att tjänsterna omfattar åtminstone en del av de hälso- och
sjukvårdstjänster som klienterna behöver (till exempel läkemedelsbehandling).
2 Samordningsgruppen för regionförvaltningsverken och Valvira 30.4.2020
3 Tillståndssamarbetsgruppen för social- och hälsovården 27.5.2021
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narkotiska läkemedel som injiceras på en socialvårdsenhet under terminalvården. Enheten
ska ha en sådan yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården som är utbildad i
läkemedelsbehandling och som genomför läkemedelsbehandling enligt enhetens plan för
läkemedelsbehandling. Enheten ska ägna uppmärksamhet åt att personalen har tillräckliga
kunskaper samt åt personalstyrkan och personalens struktur. Vid en högkvalitativ
terminalvård är det viktigt att samarbeta med kommunens hälso- och sjukvård.
Mer information om palliativ behandling och terminalvård finns i God medicinsk praxisrekommendationen 04.10.2019 och på Valviras webbplats Vård i livets slutskede.
Mer information om hur läkemedelsbehandling genomförs finns i guiden Säker
läkemedelsbehandling.
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