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Till den som utför bedömningen 
 
 
 
 

Utredning av yrkeskunskaper och -färdigheter hos en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården 
 

1. Instruktionens syfte 

Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) 25 § 2 mom. kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården (Valvira) för övervakningen av ändamålsenligheten i en yr-
kesutbildad persons yrkesutövning vid behov beordra utredning av yrkes-
kunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården. Utredningen består i allmänhet av en bedömning av per-
sonens praktiska yrkesfärdigheter och ett teoretiskt förhör. I särskilda fall 
kan bedömningen göras enbart på basen av ett teoretiskt förhör eller upp-
visande av praktiska färdigheter. Denna utredning är en del av den reak-
tiva tillsynen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 
hör inte till tillståndsförvaltiningen som bedömer de yrkesmässiga färdig-
heterna hos en yrkesutbildad person t.ex. då han/hon blir legitimerad eller 
erhåller tillstånd att utöva yrket. 
 
Syftet med denna instruktion är att harmonisera förfarandet vid utredning 
av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården då Valvira ålagt personen att genomgå en ut-
redning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna. 
 

2. Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

2.1. Allmänt 

 
Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avser 
att befrämja patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna inom hälso- 
och sjukvården. 
 
Om tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
stadgas i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994). Enligt lagens 24 § 2 mom. styr och övervakar Valvira på riks-
nivå de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården. Region-
förvaltningsverken styr och övervakar de yrkesutbildade personerna inom 
hälso- och sjukvården inom sina respektive verksamhetsområden. 
 

2.2. Allmänna förutsättningar för utövning av yrket och lagstadgade säkrande åtgärder 

Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården förutsätter bl.a. tillräckliga 
yrkeskunskaper och -färdigheter. Ifall förutsättningarna för yrkesverksam-
het visar sig vara otillräckliga kan Valvira vidta säkrande åtgärder. Detta i 
avsikt att trygga patientsäkerheten och förebygga risksituationer. 
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Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 26 § 
kan Valvira bl.a. frånta en legitimerad yrkesutbildad person rätten att utöva 
yrket eller begränsa den. Valvira kan förbjuda en yrkesutbildad person 
med skyddad yrkesbeteckning att använda en författningsenlig yrkesbe-
teckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Valvira 
kan frånta den rätt att utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad person 
t.ex. då personen utför sådana uppgifter för vilka hans eller hennes utbild-
ning eller yrkesskicklighet kan anses otillräcklig eller hans eller hennes 
verksamhetsmöjligheter begränsade. Enligt lagens 28 § kan Valvira be-
sluta om i 26 § stadgad åtgärd också då en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel eller 
nedsatt funktionsförmåga eller någon annan motsvarande orsak eller på 
grund av på annat sätt med fog konstaterad brist på yrkesskicklighet är 
oförmögen att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården. 
 
Begränsning, förlust och återställande av rätten att utöva yrket samt disci-
plinära åtgärder för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
behandlas och avgörs vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovårdens tillsynsnämnd frånsett fall då den yrkesutbildade personen själv 
anhåller om begränsning eller fråntagande av rätten att utöva yrket. 
 

3. Utredning av yrkeskunskaper och -färdigheter 

3.1. Utredningsmöjligheter 

Inom tillsynen är det väsentligt att tillsynsmyndigheten kan utreda för-
mågan hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att verka i 
sitt yrke. Valvira har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser av 
myndigheter få uppgifter och utredningar som behövs för tillsynsuppgiften 
(lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 
669/2008, 6 § och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 40 §). Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är 
skyldiga att ge Valvira de utredningar, förklaringar och anmälningar som 
Valvira begär (lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den 19 § 2 mom.). 
 
För utredning av den yrkesutbildade persons yrkeskunskaper och -
färdigheter kan Valvira införskaffa bl.a. följande utredningar: 

 
• patientjournaler som den yrkesutbildade personen inom hälso- 

och sjukvården uppgjort om sina patienter i verksamhetsenheter 
inom hälso- och socialvården 

• arbetsgivares utlåtanden 
• övriga handlingar från andra myndigheter och samfund (t.ex. ut-

bildningsenheter) 
• utlåtanden av Valviras sakkunniga  
 
Utredningarna ovan är inte alltid tillräckliga för bedömning yrkeskunskaper 
och -färdigheter. I en sådan situation är det möjligt att ålägga personen att 
utföra provarbete, ge ett arbetsprov eller genomgå förhör för utredande av 
hans eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper (utredning av yr-
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keskunnigheten). Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården 25 § 2 mom. kan Valvira beordra den yrkesutbildade per-
sonen till en sådan utredning om det finns grundad anledning att anta att 
den yrkesutbildade personen har bristfällig yrkesskicklighet eller yrkes-
kunskap. 
 
Om utredningen ger anledning att anta att bristerna i en yrkesutbildad per-
sons yrkesutövande orsakas av sjukdom, missbruk av rusmedel eller mot-
svarande orsak, ålägger Valvira i allmänhet personen att först genomgå 
en hälsoundersökning, vanligen på ett offentligt sjukhus. Om man i perso-
nens hälsotillstånd inte kan konstatera sådant som skulle förklara brister-
na i yrkesverksamheten, kan Valvira ännu ålägga den yrkesutbildade per-
sonen att genomgå utredning av hans/hennes yrkeskunskaper och -
färdigheter. 
 
Om den yrkesutbildade personen vägrar en utredning av yrkeskunskaper 
och -färdigheter kan Valvira förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person 
att utöva yrket eller återta tillståndet att utöva yrket eller förbjuda en yr-
kesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda en i förord-
ning stadgad yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården (lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
25 § 5 mom). 
 
Enligt promemorian från arbetsgruppen som år 2005 under ledning av 
undervisningsministeriet dryftade bedömningen av yrkeskunskaperna och 
-färdigheterna hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 
kan alla universitet som ger allmänläkar- och specialistläkarutbildning ut-
föra bedömningen. Vid prövning av teoretiska kunskaper och färdigheter 
hos allmänläkare kan man tillämpa delar av tentamen som personer från 
länder utanför EES-området ska avlägga vid Tammerfors universitet för att 
få rätt att utöva yrket. Vid prövning av teoretiska kunskaper och färdighet-
er hos specialistläkare kan man tillämpa delar av den riksomfattande spe-
cialistläkartentamen. Enligt promemorian bedöms den praktiska yrkes-
skickligheten hos både allmän- och specialistläkare individuellt vid det uni-
versitet med vilket man avtalat om bedömningen. Bedömningen genom-
förs i behövlig omfattning i samarbete med hälso- och sjukvården. 
 
Enligt promemorian deltar alla universitet som ger tandläkar- och specia-
listtandläkarutbildning i bedömningen av dessa yrkesgrupper. Vid testning 
av de teoretiska kunskaperna och färdigheterna hos tandläkare kan man 
tillämpa delar av den tentamen som personer från länder utanför EES-
området ska avlägga för att få rätt att utöva yrket. För att testa de teore-
tiska kunskaperna och färdigheterna hos specialisttandläkare kan man till 
tillämpa delar av den riksomfattande specialistläkartentamen. Enligt pro-
memorian bedöms den praktiska yrkesskickligheten hos både tand- och 
specialisttandläkare individuellt vid det universitet med vilket man avtalat 
om bedömningen. Bedömningen genomförs i nödvändig omfattning i 
samarbete med hälso- och sjukvården. 
 
Enligt promemorian skall rapporten över bedömningsskedet tillräckligt klart 
beskriva personens eventuella behov av tilläggsutbildning.  
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Även om grundprinciperna för utredningen av yrkeskunskaper och -
färdigheter avtalats endast för läkare och tandläkare, kan dessa principer 
tillämpas också på andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården. Samtliga läroanstalter och utbildningsenheter för examen i yrken 
inom hälso- och sjukvården kan på Valviras begäran ta ansvar för utred-
ning av yrkeskunskaper och -färdigheter. 
 

3.2. Bedömningen av yrkeskunskaper och -färdigheter och dess betydelse 

Då man funnit brister i personens yrkeskunskaper och –färdigheter bör 
man bedöma deras betydelse för yrkesutövningen i förhållande till yrket 
och personens faktiska arbetsuppgifter. Yrken och arbetsuppgifter inom 
hälso- och sjukvården förutsätter olika grader av självständigt beslutsfat-
tande och ansvarstagande och vissa kan kräva snabba reaktioner och åt-
gärder. 
 
Utredning av yrkeskunnigheten görs främst för att kunna bedöma den risk 
som brister i den yrkesbildade personens yrkesskicklighet eller andra fak-
torer med anknytning till yrkesskickligheten utgör för patientsäkerheten. 
Utredningen förutsätts grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingå-
ende bedömning. Då man planerar omfattningen och genomförandet av 
bedömningen bör man beakta, att då Valvira beordrar prövning av en yr-
kesutbildad persons yrkesskicklighet, har Valvira i allmänhet tillgång till ett 
relativt omfattande material om personens yrkesverksamhet. Inhämtade 
utredningar har gett Valvira grundad anledning att misstänka att brister i 
personens yrkesskicklighet kan eller har kunnat äventyra patientsäkerhet-
en. Patientsäkerheten och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna 
förutsätter att bedömningen blir tillräckligt omfattande, grundlig och rätt rik-
tad, så att Valvira kan bedöma om den yrkesutbildade personens verk-
samhet varit sakenligt och tryggat patientsäkerheten. 
 
Valvira avgör huruvida den yrkesutbildade personen på ett sätt som avses 
i lagen blivit helt eller delvis oförmögen att utöva sitt yrke. Bedömningen 
grundar sig på utredning av den yrkesutbildade personens yrkeskunskap-
er och -färdigheter, personens yrkesverksamhet samt på en utredning av 
arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och arbetsprestationer. Valvira är inte 
bunden av den bedömande enhetens utlåtande, men i praktiken har det 
dock stor betydelse för Valviras avgörande. Att ingripa i rätten att utöva ett 
yrke är ett ingrepp i den i grundlagsskyddade rätten att skaffa sig sin för-
sörjning med arbete, yrke eller näring som han eller hon valt. Därför kan 
man inte inkräkta på en persons rätt att utöva sitt yrke mer än vad som är 
nödvändigt för att trygga patientsäkerheten och kvaliteten på hälso- och 
sjukvårdstjänsterna. 
 

4. Bedömningens utförande 

4.1. Den bedömda yrkesutbildade personens och bedömarens ställning 

Om en yrkesutbildad person trots Valviras beordran inte söker sig till ut-
redning av yrkeskunnandet eller avbryter den, kan han eller hon inte 
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tvingas till detta, men vägran har betydelse då Valvira fattar sitt beslut om 
personens rätt att utöva yrket. 
 
Den som gör bedömningen och ger sitt utlåtande gör detta i egenskap av 
sakkunnig. Sakkunnig ska hålla sig neutral, och får inte börja driva den 
bedömda personens, Valviras eller någon annan parts intresse eller sak. 
 

4.2. Utredningens planläggning 

Valvira tillställer den yrkesutbildade personen beslutet som ålägger honom 
eller henne att genomgå utredning av yrkeskunnandet. Den yrkesutbil-
dade personen ska förete beslutet med alla bilagor till den ansvariga för 
bedömningen. I beslutet eller dess bilagor definieras hurudana brister eller 
missförhållanden man observerat i yrkesutövandet hos den person som 
ska bedömas. I beslutet kan också definieras vilka omständigheter bedö-
maren önskas fästa uppmärksamhet vid samt i huvuddrag hur bedöm-
ningen önskas bli genomförd. För att få en tillräckligt täckande och tillförlit-
lig bedömning behövs i allmänhet både ett teoretiskt förhör och en indivi-
duellt planerad arbetsprövning eller ett arbetsprov. Valviras beslut kan 
också innehålla mera ingående anvisningar eller villkor om bedömnings-
metoderna. Beslutet kan också innehålla andra förutsättningar för bedöm-
ningen, bedömningsplatsen eller bedömaren. 
 
Med Valviras beslut om utredning av yrkeskunnighet följer i allmänhet 
handlingar som gäller den yrkesutbildade personens yrkesverksamhet. 
Beslutet och dess bilagor kan innehålla sekretessbelagd information bl.a. 
enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Där-
för måste man handskas omsorgsfullt med handlingarna. För att förhindra 
missbruk är bilagorna till beslutet vanligen försedda med Valviras stämpel. 
Den enhet som utför bedömningen ska förutsätta att alla i beslutet upp-
räknade bilagor ställs till dess förfogande. Den som planerar att göra 
undersökningen bör sätta sig in i beslutet och dess bilagor. Bedömningen 
ska inte inledas innan den ansvariga för bedömningen har fått alla bilagor 
som Valvira angett i sitt beslut. 
 
Valviras beslut anger tidpunkten för när utredningen senast ska vara ge-
nomförd. Vid planeringen av utredningen av yrkeskunnandet ska den fö-
reskrivna tidsgränsen beaktas. Om bedömningen inte kan genomföras 
inom utsatt tid, ska tidsplanen diskuteras med Valviras föredragande. Ut-
redning av yrkesskickligheten är betydelsefull för den yrkesutbildade per-
sonens rättsskydd, och därför ska man sträva efter att göra utredningen 
så fort som möjligt. 
 
Den yrkesutbildade personen har rätt att överklaga Valviras beslut om ut-
redning av yrkeskunnandet till förvaltningsdomstol. Trots besväret ska be-
slutet verkställas omedelbart om inte besvärsmyndigheten särskilt har för-
bjudit verkställigheten. Ändringssökande hindrar således i regel inte ut-
redningen. 
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4.3. Inledandet av bedömningen  

Den ansvariga för enheten som utför bedömningen ska meddela Valvira 
när bedömningen inleds, hur lång tid den beräknas ta samt vem som an-
svarar för bedömningen. 
 
Den yrkesutbildade personen ska informeras före genomförandet av ut-
redningen eller i anslutning till den hurudan bedömningen är. 
 

4.4. Rätt att insamla uppgifter 

Under bedömningens gång kan den som utför bedömningen vid behov be 
om nya utredningar. Tilläggsutredning förutsätter dock den bedömdas 
samtycke. Uppgifter kan begäras t.ex. från arbetsplatser. Bedömaren kan 
också föreslå att Valvira införskaffar tilläggsutredning. Därvid krävs inte 
den bedömda personens samtycke. 
 

4.5. Bedömningens omfattning och genomförande 

Bedömningens omfattning och längd avgörs individuellt. I avsnittet om ut-
låtandet (kapitel 5) tas också ställning till bedömningens omfattning. 
 
Efter utredningen av yrkeskunnandet beordrar Valvira inte den yrkesutbil-
dade personen att delta i utbildning. Personen kan, om han eller hon så 
önskar, själv avhjälpa kunskapsbrister bl.a. genom att söka sig till utbild-
ning. 
 
För att trygga patientsäkerheten har Valvira redan innan beordrandet om 
utredning av yrkeskunnigheten, kunnat bli tvunget att t.ex. begränsa per-
sonens rätt att arbeta som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den. För att begränsa de olägenheter som begränsningar i rätten att utöva 
yrket medför, ska planeringen för bedömningen och själva bedömningen 
utföras så fort som möjligt. I regel bör bedömningen utföras inom några 
veckor till en månad. Om det är uppenbart att bedömningen inte kan göras 
inom så kort tid, ska man överlägga om detta med Valvira. 
 
Om bedömningen av någon anledning blir avbruten, ska den ansvariga 
personen meddela om detta till Valvira. Till meddelandet ska bifogas den 
ansvariga personens utredning dittills och om eventuella slutsatser som 
dragits från dem. 
 

4.6. Kostnader 

Utredningens kostnader betalas ur statens medel. En specificerad faktura 
sänds till Valvira. Valvira ersätter inte kostnader för eventuell tilläggsut-
bildning. 
 
Enligt promemorian från arbetsgruppen som år 2005 under ledning av 
undervisningsministeriet dryftade bedömningen av yrkeskunskaperna och 
-färdigheterna hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 
står Valvira för de faktiska kostnader som utredningen medför. Kostnader-
na för bedömningen av de teoretiska kunskaperna och färdigheterna hos 
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läkare och tandläkare fastställs enligt överenskommelse varvid man följer 
de författningsenliga avgifter som gäller för läkare och tandläkare från län-
der utanför ESS-området.  
 
För bedömningen av kliniska färdigheter kan kostnaderna beräknas enligt 
timarvodet för personlig växelverkan. Enligt promemorian avtalades be-
räkningsgrunden till 50 % av timarvodet för en avdelningsöverläkare. 
Kostnader för lokaler, proteser, redskap eller andra motsvarande poster är 
emellertid inte godtagbara. Enligt promemorian finns inga överenskomna 
allmänna riktlinjer om kostnaderna för bedömning av teoretiska färdigheter 
hos specialistläkare och specialisttandläkare. P.g.a. skillnader mellan de 
olika specialiteter föreslås för bedömning av kliniska färdigheter att timar-
vodet skulle utgöra 25–50 % av timarvodet för en specialistläkare. Alterna-
tivt föreslås kostnaden vara 50 % av månadslönen för en specialistläkare. 
Valvira ger vid behov råd i frågor som gäller kostnaderna. 
 
Fakturan skickas inte till Valvira tillsammans med utlåtandet, utan separat 
som nätfaktura efter utlåtandet. Inget annat material får sändas med faktu-
ran. Faktureringsuppgifterna är: 
 
Adress för nätfaktura/EDI-kod: 003715670576 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 
FO-nummer:  1567057-6 
Momsnummer:  FI15670576 
E-faktureringsoperatör: Itella Information Oy 
Signum   003710948874 
 
Använd den föredragande tjänstemannens namn och diarienumret som 
beställningsreferens på fakturorna (dessa framgår ur Valviras skriftliga 
beordrande), 
 

5. Utlåtandet  

5.1. Allmänt 

Utgående från bedömningen avges ett utlåtande till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården. Dess omfattning avgörs individu-
ellt. Utlåtandet ska stöda sig på en tillräckligt omfattande och grundlig ut-
redning. Syftet med utlåtandet om den bedömda personens yrkeskun-
skaper och -färdigheter är att ge en objektiv bild av yrkeskunnandet och 
särskilt bedöma förmågan att arbeta som yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården i uppgifter som motsvarar personens yrke. 
 
Utlåtandet ska skrivas på förståeligt högspråk och främmande ord ska 
undvikas. Om sådana används ska texten ange deras finsk- eller svensk-
språkiga motsvarighet eller en förklaring. Utlåtandet med slutsatser får inte 
stöda sig enbart på upplysningar som erhållits av den bedömda och Val-
vira, utan i huvudsak på upplysningar som avgivaren inhämtat under be-
dömningen och på observationer under bedömningens gång. 
 
Utlåtandet ska innehålla allt som är väsentligt för slutsatserna. Förutom 
uppgifterna och deras betydelse för slutsatserna ska man ange varifrån 
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och av vem uppgifterna inhämtats. Om personens uppfattning om sitt yr-
keskunnande avviker från den som bedömaren bildat av bedömningen, 
skall detta behandlas ingående i utlåtandet. I sitt beslut beaktar Valvira 
samtliga utredningar om den yrkesutbildade personen och är inte bundet 
av de slutsatser som presenteras i utlåtandet. 
 
Utlåtandet skickas utan dröjsmål direkt till Valvira. Den bedömda personen 
får en egen kopia av bedömaren. 
 
Konfidentiella handlingar i anslutning till Valviras beslut, såsom avskrifter 
av patientjournaler, kan förstöras eller med den bedömdas samtycke 
skickas med utlåtandet tillbaka till Valvira. Om de konfidentiella dokumen-
ten inte skickas till Valvira, ska handlingarna överlämnas till personen 
själv, som ansvarar för att de förvaras eller förstörs på behörigt sätt. Val-
vira ber att bedömaren i sitt utlåtande anger om de konfidentiella bifogade 
handlingarna har skickats till Valvira, förstörts eller överlämnats till den 
bedömda personen. 
 
Det giltiga beslutet om den bedömda personens yrkeskunnande ska av-
ges inom den tid som Valvira fastställt. 
 
Om utbildningsenhetens ansvariga person inte själv utfört bedömningen 
eller deltagit i den, ska han eller hon bifoga sitt eget utlåtande till bedöma-
rens utlåtande. 
 

5.2. Utlåtandets disposition 

Valvira ber att utlåtandets disposition är som följer: 
 
1) inledning 
 
2) förhandsuppgifter 
 
3) utredning om genomförandet av bedömningen och om dess resultat 
 
4) sammanfattning och slutsatser 
 
5) underskrift/er 
 

5.2.1. Inledning 

Utlåtandet riktas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den. 
 
Inledningen skall uppge när och om vilken person Valvira beordrat utred-
ning av yrkeskunnandet, samt var och när bedömningen utförts. 
 
Sättet på vilket personens identitet fastställts ska uppges. 
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5.2.2. Förhandsuppgifter 

 
Uppgifter som framgår av Valviras beslut och bifogade handlingar 
 
I början uppges i huvuddrag de omständigheter enligt vilka Valvira ålagt 
den yrkesutbildade personen inom hälsovården, att undergå utredning av 
yrkeskunnandet. Dessutom ska den som utför bedömningen redogöra för 
uppgifter i Valviras beslut och till det bifogade handlingar som är väsent-
liga för bedömningen. 
 
Uppgifter som erhållits av den bedömda personen 
 
Uppgifter som den bedömda gett om sitt yrkeskunnande och sin arbetser-
farenhet ges i huvuddrag. 
 
Utredningar som införskaffats under bedömningen 
 
Uppgifternas källa ska anges. Särskilt noga skall man redogöra för uppgif-
ter om personens yrkesutövning. Kända brister, problem och andra miss-
förhållanden i den bedömda personens yrkesutövning ska beskrivas till 
den del som de har inverkat eller kan komma att inverka på yrkesutöv-
ningen. 
 

5.2.3. Bedömningens förlopp och resultat 

I utlåtandet redogörs för hur bedömningen blivit utförd, dess förlopp och 
tid, observationer som gjorts under bedömningsprocessen samt hur per-
sonen presterat. 
 
Teoretiska kunskaper 
 
Vid behov uppgörs ett teoretiskt förhör som anpassats uttryckligen för per-
sonen under bedömning. Förhöret bör vara fokuserat på sådana missför-
hållanden som observerats i personens yrkesverksamhet. Förhörets om-
fattning dikteras av de behov som utredningen av personens yrkeskun-
nande förutsätter. I utlåtandet presenteras resultaten av alla förhör som 
den bedömda personen genomgått. 
 
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid huruvida den bedömda yrkesutbil-
dade personens teoretiska kunskaper motsvarar hans eller hennes utbild-
ning och erfarenhet, samt vad man skäligen kan förutsätta av en yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar i yrket. Dessutom 
beskrivs eventuella brister som observerats i yrkeskunskaperna och i syn-
nerhet deras betydelse för patientsäkerheten. 
 
Praktiskt yrkeskunnande 
 
I denna punkt beskrivs observationer om den bedömda personens prak-
tiska yrkesskicklighet, liksom personens yrkesmässiga inställning till pati-
enterna, arbetskamraterna och den som utför bedömningen. 
 



 Anvisning 3/2014 12 (13) 
 
 Dnr 1606/06.00.00.05/2014 
 4.3.2014 
 
 
 

Valvira PB 210, 00531 Helsingfors Telefon 0295 209 111 www.valvira.fi 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors Telefax 0295 209 700 kirjaamo@valvira.fi 
 Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi 

För bedömning av risken för patientsäkerheten är det viktigt att fästa upp-
märksamhet vid brister som observerats i den bedömda personens tidi-
gare yrkesverksamhet, personens inställning till dessa brister och perso-
nens förmåga att bedöma sina färdigheter och förutsättningar att utföra 
sina arbetsuppgifter. Man kan även behöva beakta bl.a. språkkunskaper 
som förutsätts i det praktiska arbetet, övriga kommunikations- och interak-
tiva färdigheter samt personens omdömesförmåga i att anlita konsultat-
ionshjälp. 
 
I utlåtandet beskrivs eventuella observationer som personalen gjort under 
arbetsprövningen eller arbetsprovet. Observationerna kan gälla t.ex. den 
bedömda personens allmänna yrkesprestationer och beteende i olika situ-
ationer. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid huruvida den bedömda 
yrkesutbildade personens praktiska yrkesskicklighet motsvarar hans eller 
hennes utbildning och erfarenhet samt den nivå som man skäligen kan 
förutsätta av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som ar-
betar i yrket. Man ska beskriva omfattningen och inriktningen av eventu-
ella brister och särskilt deras betydelse för vården och patientsäkerheten. 
 

5.2.4. Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningen inleds med ett sammandrag av de centrala iakttagel-
serna under bedömningen: yrkeskunskapernas och -färdigheternas nivå 
samt hur de motsvarar den bedömdas utbildningsbakgrund och arbetser-
farenhet, eventuella brister i yrkesskickligheten och övriga observationer 
och iakttagelser. 
 
Därefter ges en sammanfattning av grundade ställningstaganden till de 
väsentliga frågorna. I synnerhet bör man ta ställning till hur observerade 
faktorer inverkar på personens förutsättningar för att klara uppgifter för en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, antingen självständigt 
eller under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården. Dessutom bedöms den risk som personens yrkes-
verksamhet kan medföra för patientsäkerheten. Vid behov bedöms vilka 
uppgifter personen kan utföra utan att patientsäkerheten blir äventyrad. 
 
Den som utför bedömningen ger en grundad och specificerad uppfattning 
om den bedömda personens yrkeskunnande samt huruvida personen kan 
utöva yrket utan att riskera patientsäkerheten. Man bör bedöma om brister 
i den bedömdas yrkeskunskaper och -färdigheter utgör en eventuell pati-
entsäkerhetsrisk som är bestående, tillfällig eller sporadisk. Om patientsä-
kerhetsrisken förekommer under särskilda omständigheter, såsom t.ex. till 
joursituationer, ska detta nämnas separat. 
 
I gränsfall där man kan dra mer än en slutsats, ska utlåtandet presentera 
alternativen med motiveringar. 
 
Om det p.g.a. den bedömda personens vägran eller annars bristfälliga 
uppgifter inte går att bedöma den yrkesverksamma personens yrkeskun-
nande och förutsättningar för att verka i yrket, bör detta nämnas i utlåtan-
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det. Utlåtandet borde då, om möjligt ta ställning till behovet av komplette-
rande utredningar och deras metoder. 
 
I utlåtandet bedöms huruvida den bedömda personen i fortsättningen be-
höver vidareutbildning eller motsvarande komplettering av sina yrkeskun-
skaper och -färdigheter. Om vidareutbildning l. dyl. anses nödvändig, an-
tecknas i utlåtandet en mer ingående utredning av vad den borde omfatta. 
Eventuella arrangemang för tilläggsutbildning som redan överenskommits 
ska också antecknas i utlåtandet. 
 

5.2.5. Underskrift 

Utlåtandet dateras, undertecknas och förses med namnförtydligande 
jämte upplysningar om den bedömande personens utbildning, tjänsteställ-
ning och kontaktinformation. 


