
    

   

1 (16) 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelbok för servicesedel 

 

Medicinsk rehabilitering i Vasa sjukvårdsdistrikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

   

2 (16) 

 

Innehåll 
 

Tillämpningsområde ........................................................................................................................................................... 3 

Regelbok för producerande av service mot servicesedel – allmän del ............................................................................ 4 

1 Definitioner ...................................................................................................................................................................... 4 

2 Klientens ställning ............................................................................................................................................................ 5 

3 Ansökning om att få bli serviceproducent ....................................................................................................................... 5 

4 Serviceproducentens skyldigheter ................................................................................................................................... 6 

5 Sjukvårdsdistriktets skyldigheter ..................................................................................................................................... 9 

6 Beskattning .................................................................................................................................................................... 10 

7 Tillsyn och ändring av regelboken ................................................................................................................................. 10 

Servicerelaterad del – regelbokens särskilda del ............................................................................................................ 12 

8 Klienter och patienter som omfattas av systemet med servicesedlar ........................................................................... 12 

9 Tidsbegränsning för service som tillhandahålls mot servicesedel ................................................................................. 12 

10 De krav som ställs på serviceproducentens utrymmen ............................................................................................... 12 

11 Behörighetsvillkor för serviceproducentens personal ................................................................................................. 12 

12 Krav som ställs på serviceinnehåll ............................................................................................................................... 13 

13 Tilläggstjänster som klienten köper ............................................................................................................................. 13 

14 Tillställande av servicerespons till sjukvårdsdistriktet ................................................................................................. 13 

15 Handläggning, dokumentering samt arkivering av klientuppgifter ............................................................................. 14 

16 Oavhängighet hos den som beviljar servicesedlar ....................................................................................................... 14 

17 Krav som ställs på rapportering, övervakning och kvalitetshantering ......................................................................... 14 

18 Uppgifter som sjukvårdsdistriktet delger serviceproducenten ................................................................................... 14 

19 Värdet på servicesedeln och prissättning av den service som ges mot servicesedel .................................................. 14 

20 Fakturering ................................................................................................................................................................... 15 

 
 
 

 

  



    

   

3 (16) 

 

Tillämpningsområde 

 
Denna regelbok tillämpas då Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller terapitjänster inom medicinsk rehabilitering 
för den specialiserade sjukvården mot servicesedlar för invånarna i sjukvårdsdistriktets område i enlighet med 
lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). I regelboken fastställer Vasa sjukvårdsdistrikt 
de kriterier som krävs för att serviceproducenter ska godkännas som tillhandahållare av medicinska 
rehabiliteringstjänster i enlighet med 5 § i lagen om servicesedlar. Vasa sjukvårdsdistrikt ålägger att 
serviceproducenterna följer de skyldigheter och kriterier som fastställs i regelboken. 
 
Regelboken baserar sig på den allmänna modell som Sitra (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) 
utarbetat och som har redigerats utgående från de rutiner som används inom VSVD:s medicinska rehabilitering. 
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Regelbok för producerande av service mot servicesedel – allmän del 

 

1 Definitioner 

 
I den här regelboken avses med 

1. medicinska rehabiliteringstjänster fysioterapi, ergoterapi och lymfaterapi. Sjukvårdsdistriktet sörjer för 
tillhandahållandet av den medicinska rehabiliteringen. De medicinska rehabiliteringstjänsterna till sitt 
innehåll och sin omfattning ordnas så att de motsvarar behovet av rehabilitering i sjukvårdsdistriktet 
(förordning om medicinsk rehabilitering 1015/1991, 3 §) 

 
2. klient en i lag om patientens ställning och rättigheter 2 § punkt 1 avsedd patient och en i 3 § punkt 1 i 

lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) avsedd klient 
 

3. serviceproducent avses en självständig yrkesutövare eller enhet som tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdstjänster (vårdinrättning) och som Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt som serviceproducent av 
medicinska rehabiliteringstjänster mot servicesedel; 

 
4. servicesedel en av det sjukvårdsdistrikt som ansvarar för ordnandet av en social- och hälsovårdstjänst 

till mottagaren av tjänsten given utfästelse om att ersätta kostnaderna för en tjänst som tillhandahålls 
av en serviceproducent upp till det värde som sjukvårdsdistriktet fastställt på förhand. Servicesedlar är 
ett sätt att tillhandahålla sjukvårdsdistriktets lagstadgade social- och hälsovårdstjänster. Därför regleras 
klientens ställning av samma bestämmelser inom speciallagstiftningen vilka gäller även social- och 
hälsovårdstjänster som tillhandahålls på annat sätt. Den som använder servicesedlar har emellertid till 
skillnad från det som gäller för tjänster som tillhandahålls på annat sätt rätt att själv välja vilken 
serviceproducent han eller hon vill anlita bland de av sjukvårdsdistriktet godkända 
serviceproducenterna. 

 
Den som använder servicesedlar har emellertid till skillnad från det som gäller för tjänster som 
tillhandahålls på annat sätt rätt att själv välja vilken serviceproducent han eller hon vill anlita bland de 
av sjukvårdsdistriktet godkända serviceproducenterna. I systemet med servicesedlar blir 
sjukvårdsdistriktet inte avtalspart vid överenskommelse om service eftersom det är frågan om ett avtal 
som ingås mellan en klient som konsument och den aktör som producerar servicen. 

 
5. självriskandel avses den andel av priset för den av den privata serviceproducenten producerade 

servicen som den av sjukvårdsdistriktet beviljade servicesedeln inte täcker och som klienter betalar själv 
 

6. regelbok den handling, där sjukvårdsdistriktet definierar de i servicesedellagens 5 § avsedda kriterier för 
godkännande av serviceproducenter. Sjukvårdsdistriktet ålägger serviceproducenterna att ständigt följa 
regelbokens direktiv. En privat serviceproducent förbinder sig att följa villkoren i den här regelboken 
från det att serviceproducenten beviljas rätten att vara verksam som servicesedelproducent av social- 
och hälsovårdstjänster.  
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2 Klientens ställning 

Sjukvårdsdistriktet ska informera klienten om hans/hennes ställning då det gäller användningen av 
servicesedeln, servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, grunderna till och den uppskattade storleken 
på självriskandelen samt om den klientavgift som bestäms för motsvarande tjänster enligt lagen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården. 
 
När klienten valt servicesedel bör hon själv kontakta en godkänd, privat serviceproducent. Klienten har rätt att 
neka att ta emot erbjuden servicesedel, varvid sjukvårdsdistriktet bör anvisa klienten till en service som 
sjukvårdsdistriktet tillhandahåller på annat sätt.  
 
En klient som beviljats en servicesedel ingår ett avtal med serviceproducenten om anskaffning av service. På 
detta avtalsförhållande tillämpas enligt innehållet i gällande avtal de regler och rättsprinciper som bestäms i 
konsument- och avtalsrätt. Bestämmelser om hur en tvist om avtalet mellan klienten och serviceproducenten 
kan föras till konsumenttvistenämnden finns i lagen om konsumenttvistenämnden.  Vid reklamation bör 
konsumenten meddela sitt missnöje till avtalsparten, det vill säga till serviceproducenten. 
 
I frågor om klientens ställning tillämpas lagen om servicesedlar samt lagen om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter. På producerandet av service med 
servicesedel tillämpas konsumentskyddslagen. Klienten har rätt att i reklamationssituationer utnyttja rättsskydd 
för konsumenter. Påföljderna omfattar konsumentens rätt att hålla inne betalningen, avhjälpande av fel, 
prisavdrag och hävning av köpet samt skadestånd. En klient som använder servicesedel kan hänskjuta en tvist 
som gäller sitt avtalsförhållande till konsumenttvistenämnden. 
 
Enligt lag kan patienten tillgripa följande rättsskyddsmedel: patienten kan inlämna en anmärkning till den chef 
som ansvarar för hälsovårdens verksamhetsenhet samt framföra klagomål om vården eller bemötandet i 
anslutning till vården till den myndighet som övervakar hälsovården, d.v.s. regionförvaltningsverket samt 
tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Klienten kan också framföra en klagan. 
 

3 Ansökning om att få bli serviceproducent 

En serviceproducent som vill ansöka om att få bli godkänd som serviceproducent måste fylla i en 
ansökningsblankett på servicesedelportalen Palse.fi.  Ansökningar om att få bli serviceproducent kan inlämnas 
året runt. Alla sökande som uppfyller de villkor som anges i ansökningsblanketten och instruktionerna godkänns 
som serviceproducenter. De som godkänts som serviceproducenter upplyses om att de godkänts som 
serviceproducenter. Sjukvårdsdistriktet publicerar en förteckning över serviceproducenter på en 
servicesedelportal där patienten kan välja sin serviceproducent.    
 
Handlingar som ska uppvisas: 
Då en serviceproducent ansöker som att få bli serviceproducent ska producenten ställa följande skriftliga 
intyg/handlingar till sjukvårdsdistriktet:  
  

• Kopia över av regionförvaltningsmyndighet eller Valvira beviljat tillstånd att tillhandahålla social- och 
hälsovårdstjänster   

• Handelsregisterutdrag * 
• Intyg över, att serviceproducenten är registrerad i förskottsuppbördsregistret * 
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• Intyg över betalda skatter och arbetsgivares socialförsäkringsavgifter eller betalningsplan för skatteskuld 
och förfallna socialförsäkringsavgifter * 

• Intyg från försäkringsbolag om lagstadgade pensionsförsäkringar och om att 
pensionsförsäkringsavgifterna har betalats * 

• Intyg från försäkringsbolag om att det finns en giltig patientskade- eller ansvarsförsäkring samt att dessa 
försäkringsavgifter betalats * 

• Giltigt straffregister för terapeut som arbetar med barn (returneras till serviceproducenten)  
  
Intygen får inte vara äldre än tre (3) månader. Det här gäller inte i affärsverksamhetsplanen eller intyg, såvitt 
producenten finns i regionförvaltningsverkets eller Valviras register.  
  
* Efter att producenten blivit godkänd som serviceproducent ska intygen tillställas med ett års mellanrum, 
såtillvida att serviceproducenten inte registrerat sig i tjänsten Pålitlig partner på webbplatsen Tilaajavastuu, 
varifrån sjukvårdsdistriktet i realtid får uppgifter om att serviceproducenten skött sina förpliktelser. 
 

4 Serviceproducentens skyldigheter 

En producent av service inom servicesedelsystemet är serviceproducent enligt lagen om privat hälso- och 
sjukvård (152/1990). Serviceproducenten förbinder sig vid att följa de allmänna villkor som fastställs i 5 § i lagen 
om servicesedlar (569/2009). Vasa sjukvårdsdistrikt har rätt att be serviceproducenten tillställa skriftliga intyg 
eller annan dokumentering som visar att de allmänna villkoren som omnämns i denna punkt uppfylls. 
 

1) Serviceproducenten ska vara införd i förskottsuppbördsregistret 
Serviceproducenten förbinder sig vid att vara registrerad i skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister. 
 

2) Förutsättningar som ställs i speciallagstiftningen ska uppfyllas 
Serviceproducenten ska alltid uppfylla de förutsättningar som ställs i speciallagstiftningen som gäller 
serviceproducenter. I detta fall avses med speciallagstiftning särskilt lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990). 
Då det gäller en serviceproducerande enhet har uppfyllelsen av dessa förutsättningar kontrollerats i samband 
med att enheten etablerades. Etableringstillstånd beviljas av det behöriga regionförvaltningsverket (RFV) eller 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Serviceproducenter som beviljats tillstånd 
registreras i det s.k. Ysteri-registret för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården vilka 
upprätthålls av regionförvaltningsverken i samråd med Valvira.  
 

3) Minimiservicenivå 
Servicenivån på de tjänster som serviceproducenten erbjuder ska vara minst lika hög som den nivå som 
förutsätts av motsvarande verksamhet inom den offentliga sektorn. Serviceproducenten måste även se till att 
klientens rätt till en kvalitativt god hälso- och sjukvård samt socialservice förverkligas. I praktiken godkänner 
sjukvårdsdistriktet nivån på servicen i det skede då distriktet godkänner att ta med serviceproducenten i 
servicesedelsystemet och tar emot en förbindelse av serviceproducenten. Serviceproducenten förbinder sig att 
beskriva för sjukvårdsdistriktet hur serviceproducentens personal upprätthåller sin yrkeskunskap. 
 

4) Försäkringsskydd 
Serviceproducenten förbinder sig att teckna och hålla i kraft de lagstadgade försäkringar som verksamheten 
förutsätter, såsom försäkringar som fastställs i patientskadelagen samt i lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården. 
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Eventuella skador ersätts i första hand genom serviceproducentens försäkringar och i sista hand är 
serviceproducenten i enlighet med skadeståndslagen ansvarig för eventuella skador. Sjukvårdsdistriktet ansvarar 
inte för skada som serviceproducenten åsamkat klienten. Om servicen måste upprepas eller klienten är i behov 
av annan service pga. fel förorsakat av serviceproducenten ansvarar serviceproducenten för eventuella 
kostnader. 
 

5) Utrymmen 
Såväl en yrkesutövare med verksamhetslokaler som en yrkesutövare som saknar verksamhetslokaler kan 
godkännas som serviceproducent. Om yrkesutövaren har verksamhetslokaler, så anses serviceproducenten 
utgöra en enhet som tillhandahåller privata hälso- och sjukvårdstjänster (vårdinrättning).  
 
Serviceproducentens verksamhetslokaler ska ideligen uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter på ett sätt att 
enheten sörjer för klienternas säkerhet på det sätt som fastställts i lag och myndigheters föreskrifter, men även 
uppfylla de lagstadgade villkor som fastställts för godkännande av serviceproducenter. 
 
Precisare krav på verksamhetslokalerna beskrivs i regelbokens servicerelaterade del. 
 

6) Prisuppgifter och avbokning av en bokad tid 
Ifall tid bokas till service, bör serviceproducenten informera servicesedelklienten om att klienten vid avbokning 
av tiden själv står för därav uppkomna kostnader i sin helhet, dock högst 50 % av åtgärdens helhetspris, såvida 
ingen avbokning görs eller den görs för sent.  
Uppgifter om servicepriser bör vid begäran delges klienten även skriftligt. Serviceproducenten bör vara 
anträffbar per telefon under tjänstetid. 
 

7) Personal 
Klienten har rätt att bli betjänad på önskat språk antingen på svenska eller finska.  
 
Serviceproducenten förbinder sig att se till att dess personal omfattar ett tillräckligt antal personer som uppfyller 
villkoren i denna punkt. 
 

Serviceproducenten förbinder sig att ombesörja att serviceproducenten eller en person i dess ledning eller en 
person som representerar, fattar beslut eller övervakar dess verksamhet inte genom en lagakraftvunnen som 
framgår av straffregistret har dömts för något av de brott, handlingar eller försummelse enligt § 53 eller § 54 i 
lagen om offentlig upphandling. 
 

En godkänd serviceproducent har rätt att utse en ansvarig person för servicen. Serviceproducenten ansvarar 
även för underleverantörernas verksamhet i samma utsträckning som för den egna verksamheten. 
 
Precisare krav på personal beskrivs i regelbokens servicerelaterade del. 
 

8) Kundbelåtenhet och kundrespons 
Serviceproducenten förbinder sig att agera så att klienterna är nöjda.  
 

9) Rapportering till sjukvårdsdistriktet 
Serviceproducenten bör regelbundet upplysa sjukvårdsdistriktet om övervakningen av kvaliteten på de tjänster 
som serviceproducenten erbjuder samt om patientsäkerheten till den del som berör vårdtjänster. 
Serviceproducenten bör i synnerhet upplysa sjukvårdsdistriktet om reklamationer och skadeståndskrav som 
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framförts av klienter och patienter samt om orsakerna till reklamationerna och de åtgärder som vidtagits pga. 
dem.  
Serviceproducenten ska rapportera till sjukvårdsdistriktet om offentligrättsliga besvär, klagomål och 
anmälningar om vårdfel som gäller den vård som har tillhandahållits mot en servicesedel och på samma sätt 
även de avgörande som gäller de ovan nämnda fallen. 
 

10) Journalhandlingar 
I anslutning till servicehändelser som är förknippade med servicesedlar ska serviceproducenten föra patient- och 
klienthandlingar. Serviceproducenten ska vara omsorgsfull i sin behandling av information och till exempel se till 
att sekretessbelagda uppgifter behandlas korrekt. Serviceproducenten ska handskas med handlingar i enlighet 
med det som stadgas i personuppgiftslagen (523/1999) och i lagen om behandling av klientuppgifter inom social- 
och hälsovården (159/2007) samt i enlighet med övrig lagstiftning inom social- och hälsovården.  
I enlighet med personuppgiftslagen är sjukvårdsdistriktet registeransvarig för patient- och klientrelaterade 
handlingar som uppstår inom servicesedelssystemet. 
 
Serviceproducenten bör vid hanteringen av handlingarna följa direktiven gällande kommunens hantering av 
handlingar (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Serviceproducenten bör uppgöra 
dokument innehållande klient- och patientuppgifter i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen, 
patientlagen och socialvårdens klientlag på motsvarande sätt som i den egna verksamheten. Med egen 
verksamhet avses sjukvårdsdistriktets egen serviceproduktion. Om serviceproducenten i sin verksamhet uppgör 
handlingar manuellt bör sjukvårdsdistriktet sörja för att ifrågavarande handlingar vid användning av servicesedel 
överförs till det elektroniska systemet på motsvarande sätt som i samband med sjukvårdsdistriktets egna 
tjänster. 
 
Kravet på upprätthållande av ett register härrör från lagstiftningen om hälso- och sjukvården. Yrkesutbildade 
personer inom hälsovården har enligt lagen skyldighet att spara journalhandlingar. På grund av detta bör varje 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården föra register och spara en kopia på varje dokument som denna 
person tillställt sjukvårdsdistriktet för att den yrkesutbildade personen vid eventuell patientskada eller i 
samband med annan tillsyn kan förete dessa handlingar för myndigheter inom hälso- och sjukvården. 
Serviceproducenten är skyldig att spara kopiorna på dokument tillställda sjukvårdsdistriktet under lika lång 
arkiveringstid som ålagts sjukvårdsdistriktet i lag gällande förvaring av handlingar. Samma gäller för 
användarlogguppgifter. 
Klienten kan framföra en begäran att få kontrollera eller göra en rättelseyrkan angående ett fel till 
registerföraren, dvs. sjukvårdsdistriktet eller om serviceproducenten och sjukvårdsdistriktet separat kommit 
överens om det, direkt till serviceproducenten. I sista hand är det dock sjukvårdsdistriktet som avgör begäran 
om kontroll eller rättelseyrkandet. 
Eftersom det är fråga om myndighetsdokument är det alltid sjukvårdsdistriktet i egenskap som registerförare 
som avgör frågan om utlämning av uppgift. Stadgandena i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
angående utlämning av handlingar och sekretess tillämpas även då det gäller dokument som är i 
serviceproducentens besittning. Även i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 
hälsovården (159/2007) stadgas det om hantering av handlingar. 
 

11) Marknadsföring 
Serviceproducentens marknadsföring ska vara saklig, tillförlitlig och förenlig med god sed. Överord eller 
komparationsformer får inte användas. Onödig efterfrågan på hälso- eller sjukvårdstjänster får heller inte skapas 
genom marknadsföring. Annonsen ska innehålla uppgifter om mottagningsplats, mottagningstid och 
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tidsbeställningsmöjligheter. Prisannonsering ska ske jämförligt så att en klient som använder servicesedel lätt 
kan sluta sig till det totala priset på en tjänst och den andel som klienten själv ska betala. 
 
 
 

12) Lagstiftning 
Serviceproducenten ska iaktta all lagstiftning och alla myndighetsföreskrifter och anvisningar som berör 
serviceproducenten och dennas verksamhet. Serviceproducenten förbinder sig att följa gällande 
arbetsavtalslagstiftning och gällande kollektivavtal.  
 
På tjänsten tillämpas Finlands lagstiftning. 
 

13) Övriga krav som sjukvårdsdistriktet ställer 
Sjukvårdsdistriktet kan i varje enskilt fall utöver de ovan nämnda villkoren ställa även övriga krav på den 
serviceproducerande enheten. Avsikten med denna bestämmelse är att bereda sjukvårdsdistriktet flexibla 
möjligheter att beakta specialbehoven hos till exempel en viss klientgrupp. Sjukvårdsdistriktet kan kräva att 
serviceproducenten ska överskrida vissa minimivillkor till exempel i fråga om sina resurser, men ett sådant villkor 
får inte formuleras så att det gynnar en viss serviceproducent och diskriminerar andra. 
 

14) Återkallande av befullmäktigande 
Sjukvårdsdistriktet har rätt att återkalla en för serviceproducenten beviljad fullmakt att vara verksam inom 
systemet med servicesedlar och att avföra serviceproducentens namn från förteckningen över godkända 
serviceproducenter omedelbart utan uppsägningstid, om: 

• serviceproducenten inte iakttar god vård- och servicepraxis  
• serviceproducenten i sin ansökan har givit sjukvårdsdistriktet felaktig information 
• serviceproducenten trots en skriftlig uppmaning från sjukvårdsdistriktet låter bli att iaktta villkoren i 

regelboken 
• serviceproducenten har blivit betalningsoförmögen, inte har kunnat sköta sina räkningar senast på 

förfallodagen, har inlett ackordförfarande, har försatts i likvidation eller hotas av att försättas i 
likvidation 

• serviceproducenten eller någon person i ledningen hos denna har dömts som skyldig till brott som 
hänför sig till näringsverksamheten. 
 

5 Sjukvårdsdistriktets skyldigheter 

Sjukvårdsdistriktet väljer servicesedelproducenter i enlighet med lagen om servicesedlar. Sjukvårdsdistriktet bör 
ta valet av serviceproducent till behandling inom två (2) veckor från det att en serviceproducent anmält sig som 
serviceproducent. Sjukvårdsdistriktet bör fatta ett beslut om godkännande eller förkastande inom en (1) månad 
från det ögonblick då serviceproducenten tillställt alla de handlingar som är förknippade med godkännande av 
en producent som serviceproducent. 
 
Sjukvårdsdistriktet ska föra en förteckning över de serviceproducenter som det har godkänt. Uppgifter om 
serviceproducenterna, de tjänster de tillhandahåller och priset på tjänsterna ska finnas offentligt tillgängliga på 
internet och på annat lämpligt sätt. 
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Sjukvårdsdistriktet ska återkalla godkännandet av en serviceproducent och avföra serviceproducenten från 
förteckningen över serviceproducenter, om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls eller om 
serviceproducenten ber att sjukvårdsdistriktet ska återkalla godkännandet. 
 
Sjukvårdsdistriktet övervakar kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de serviceproducenter som 
sjukvårdsdistriktet godkänt som serviceproducenter för att kontrollera att serviceproducenterna uppfyller de 
minimikrav som ställts på verksamheten. Därutöver säkerställer sjukvårdsdistriktet att kvaliteten på servicen 
uppfyller de kriterier som fastställts i servicesedellagen och regelboken. 
 
Sjukvårdsdistriktet ska informera klienten om hans/hennes ställning då hon använder sig av en servicesedel, 
servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, grunderna till och den uppskattade storleken på 
självriskandelen och om den klientavgift som bestäms för motsvarande tjänster enligt lagen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården. 
 
Klient- och patienthandlingar som uppstår till följd av service som tillhandahålls mot servicesedel är 
myndighetshandlingar. Även om handlingarna är uppgjorda av serviceproducenten i samband med ett 
servicetillfälle, ansvarar sjukvårdsdistriktet i egenskap av registerförare i sista hand för deras hantering. 
Uppgifter som är väsentliga med tanke på ordnande och förverkligande av servicen ska lagras i 
sjukvårdsdistriktets egna patientdatasystem senast i det ögonblick då servicen avslutas. Serviceproducenten och 
sjukvårdsdistriktet ska även säkerställa att uppgifter som är nödvändiga för ordnande och verkställande av 
servicen överflyttas mellan parterna i olika faser av servicen. Detta möjliggör att handlingarna för varje klient och 
patient bildar en för vården och omsorgen nödvändig, obruten helhet, som beslut om vård och omsorg vilar på. 
 

6 Beskattning 

Servicesedeln är en skattefri förmån för mottagaren. För att en servicesedel ska vara skattefri förutsätts att den 
• beviljas för klart och tydligt bestämda tjänster 
• är personlig och inte kan överföras på någon annan 
• inte består av pengar som betalas direkt till klienten och som klienten själv kan besluta om hur de 

disponeras. 
 
Servicesedelns självriskandel berättigar inte klienten till hushållsavdrag i inkomstbeskattningen. 
 
Enligt 34 § i mervärdesskattelagen betalas ingen skatt på försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster. Med hälso- 
och sjukvårdstjänster avses åtgärder för att bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och 
arbetsförmåga eller för att återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om det 
är fråga om: 

• vård vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som upprätthålls av staten eller kommun  
• vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård 
• vård som ges av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedriver sin 

verksamhet med stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är registrerad. 

7 Tillsyn och ändring av regelboken 

Sjukvårdsdistriktet och serviceproducenten utser till namnet eller ställningen en eller flera personer som 
kontaktpersoner och ansvarspersoner för fullföljandet av verksamheten med servicesedlar och mottagare av 
anmälningar.  
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Sjukvårdsdistriktet har rätt att ändra bestämmelserna i regelboken och dess bilagor. Sjukvårdsdistriktet ska 
meddela serviceproducenten om ändringar omedelbart efter att ett ändringsbeslut har fattats. Om 
serviceproducenten inte vill binda sig till de ändrade reglerna, ska denna skriftligen meddela sjukvårdsdistriktet 
om detta inom sextio (60) dagar efter att ändringsanmälan har sänts. Om ovan nämnda anmälan inte lämnas in 
till sjukvårdsdistriktet, förbinder sig serviceproducenten att iaktta de ändrade villkoren från och med det i 
ändringsanmälan angivna datumet, dock tidigast sextio (60) dagar efter att ändringsanmälan har sänts.  
 
Denna regelbok är i kraft tillsvidare. 
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Servicerelaterad del – regelbokens särskilda del 

 

8 Klienter och patienter som omfattas av systemet med servicesedlar  

En servicesedel kan beviljas en patient hos Vasa sjukvårdsdistrikt 
• med en nedsatt funktionsförmåga som konstaterats av en läkare 
• för vilken medicinsk rehabilitering är nödvändig för att funktionsförmågan ska kunna förbättras eller 

återställas 
• som inte permanent vårdas på en vårdinrättning. 

  
Servicesedeln är ett alternativ till en service som sjukvårdsdistriktet tillhandahåller i egen regi eller i form av 
köptjänst. Patienten eller den anhöriga väljer huruvida patienten ska använda sig av en servicesedel eller 
rehabilitering i form av terapi som sjukvårdsdistriktet tillhandahåller på annat sätt. Om patienten väljer att 
använda sig av en servicesedel ska en förbindelse för användning av en servicesedel uppgöras för patienten.  
 

9 Tidsbegränsning för service som tillhandahålls mot servicesedel 

Serviceproducenten ska påbörja betjäningen av en ny klient inom två veckor och senast inom en månad från det 
att servicen har beställts. 
  

10 De krav som ställs på serviceproducentens utrymmen 

Rörelsehindrade personer, t.ex. klienter med rullstol ska ha obehindrat tillträde till serviceproducentens 
verksamhetslokaler. Dessutom ska det vara möjligt att obehindrat röra sig i verksamhetslokalerna som också ska 
vara utrustade med tillräkliga hygien- och toalettutrymmen. Serviceproducenten ska en räddningsplan och 
säkerhetsutredning som godkänts av räddningsmyndigheter. 
Ifall terapin genomförs hemma hos klienten ska serviceproducenten sörja för patientsäkerheten. 
 
Serviceproducenten sörjer för att man vid användning av bassänglokaler hörsammar anvisningen i 
konsumentverkets publikationsserie 4/2002. Vid bassängterapi ska det i bassängområdet finnas en person som 
avklarat FRK:s FHJ1-kurs eller en utbildning som motsvarar denna. (Kortet ska vara i kraft). Färdigheterna i första 
hjälpen ska uppdateras regelbundet.  
 

11 Behörighetsvillkor för serviceproducentens personal 

Personalen och vikarierna ska uppfylla de lagstadgade krav som ställs på personal inom hälso- och sjukvård. Den 
personal som ger terapi ska ha rätt att vara verksamma terapeuter på det sätt som fastställs i lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Serviceproducenten ansvarar för att den 
personal som ger terapi uppfyller de behörighetsvillkor som ställs i lag och enbart utför sådana arbetsuppgifter 
som den enligt stadganden och nationella direktiv har rätt att utföra.  
 
Då serviceproducenten anställer yrkespersoner inom hälso- och sjukvården förbinder sig serviceproducenten att 
kontrollera personernas uppgifter via det register som upprätthålls av Valvira samt straffregister för den del av 
personalen som ansvarar för vården av minderåriga patienter (personer under 18 år). 
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Manuell lymfaterapi får ges av en legitimerad yrkesperson som avklarat förutom en examen för fysioterapeut, 
konditionsskötare, sjukskötare eller ergoterapeut även avklarat en specialkompetens i lymfaterapi i Finland eller 
utomlands. Godkända utbildningsanordnare i Finland är Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyrittäjät ry i 
samarbete med Feldberg-kliniken, Suomen Lymfahoito ry Lymfterapi i Finland rf. och Vodder-institutet. 
 
Personalen ska ha tillräckliga kunskaper i finska och/eller svenska språket.  
 
Serviceproducenten ska sörja för upprätthållandet av yrkeskunnigheten hos sin personal och för fortbildningen 
av sin personal. 
 

12 Krav som ställs på serviceinnehåll 

Serviceproducenten ska hörsamma en god rehabiliteringspraxis. En god rehabiliteringspraxis baserar sig på en 
påvisad verkningsfullhet som bygger på erfarenhetsbaserade och vetenskapliga kunskaper. En god rehabilitering 
är en rehabilitering som ges i rätt tid och som är adekvat riktad, där man i förväg på ett övergripande sätt 
beaktat personens behov och den nuvarande omgivningen samt som dessutom verkställs med resultatrika och 
allmänt accepterade rehabiliteringsmetoder i enlighet med de mål som uppställts tillsammans med klienten. De 
uppgifter som uppkommer under processen och behovet av fortsatt handledning ska med klientens samtycke 
vidarebefordras till den enhet som ansvarar för vården eller uppföljningen. Rehabiliteringen bygger på ett 
nätverkssamarbete som är till för att bemöta klientens behov. En god rehabilitering omfattar en tillräcklig 
upplysning och handledning samt aktiv delaktighet av klienten. 
 
Serviceproducenten förbinder sig vid att servicesedeln enbart används för sådan terapi som angivits i beslutet 
om beviljande av servicesedeln. Serviceproducenten förbinder sig att följa rehabiliteringsplanen och de mål som 
uppställs i den samt på begäran föra en inledande diskussion om målen med den hänvisande parten. 
 
Eventuella, särskilda krav på innehåll som fastställts av VSVD beskrivs i bilaga 1. 
 

13 Tilläggstjänster som klienten köper 

Klienten och patienten betalar själv för de tjänster som inte omfattas av servicesedeln. 
 

14 Tillställande av servicerespons till sjukvårdsdistriktet  

Serviceproducenten ska registrera genomförda terapibesök i portalen på Palse.fi inom fem (5) dygn samt 
tillställa en servicerespons inom en månad från det att terapiperioden avslutats. Serviceresponsen är ett krav för 
fakturering. 
 
Då patienten med tillräcklig förvarning upplyser serviceproducenten om att hon/han har ett kontrollbesök hos 
en läkare ska serviceproducenten överlämna en mellanbedömning så att den finns läkaren tillhanda vid 
kontrollbesöket.  
 
I samband med terapier för barn hålls den inledande diskussionen efter de tre första terapibesöken för att skapa 
en ömsesidig förståelse för de mål som angivits i rehabiliteringsplanen. 
 
Slutbedömningen, mellanbedömningen och den inledande diskussionen är inkluderade i priset på servicesedeln. 
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15 Handläggning, dokumentering samt arkivering av klientuppgifter 

Enligt lagen om servicesedlar fungerar sjukvårdsdistriktet som registerförare för klientuppgifter. 
Serviceproducenten förbinder sig att följa sjukvårdsdistriktets instruktioner angående uppgörande, 
upprätthållande och utlämnande av patientuppgifter eller klientuppgifter. Även om sjukvårdsdistriktet är 
registerförare ska serviceproducenten förvara de handlingar som uppkommit i samband med terapin så länge 
som den förbindelse som skapats vid anskaffning av service mot servicesedel beviljad av sjukvårdsdistriktet är i 
kraft. Serviceproducenten får inte utlämna handlingar eller patientuppgifter till tredje part, utan ska vid behov 
vända sig till sjukvårdsdistriktet.  
Vid handläggning av handlingar hörsammar serviceproducenten de stadganden som utfärdats om handläggning 
av journalhandlingar. Serviceproducenten ska förvara de handlingar som uppkommer i samband med 
servicesedelverksamheten separat från de handlingar som uppkommer i serviceproducentens övriga 
verksamhet, emedan dessa handlingar i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är en 
myndighets, dvs. sjukvårdsdistriktets, handlingar. Serviceproducenten ska upprätthålla en besöksspecifik 
dokumentation över patientens terapihändelser. 
 

16 Oavhängighet hos den som beviljar servicesedlar 

En person som på sjukvårdsdistriktets vägnar har fattat beslut om att en servicesedel ska beviljas kan inte stå i 
ett anställnings-, uppdrags- eller tjänsteförhållande till den serviceproducent som tillhandahåller service mot 
servicesedel.  Den person som beviljat en servicesedel får inte heller ha ett betydande innehav eller utöva 
betydande bestämmanderätt i det företag som tillhandahåller denna service eller i en sammanslutning som hör 
till samma koncern som serviceproducenten. 
 

17 Krav som ställs på rapportering, övervakning och kvalitetshantering  

Serviceproducenten ska på eget initiativ meddela sjukvårdsdistriktets kontaktperson om väsentliga ändringar i 
verksamheten, såsom nedläggning av verksamhet, långa avbrott i verksamheten, byte av ansvarsperson och 
ändringar i kontaktuppgifter.  
 
Serviceproducenten ska se till att uppdatera sina uppgifter på servicesedelportalen så att de är aktuella. 
Serviceproducentens kontaktuppgifter, personalförteckning samt väntetiden till servicen och priset på servicen 
ska finnas på portalen.  
 
Serviceproducenten ska rapportera om resultat av eventuella kundbelåtenhetsförfrågningar som 
serviceproducenten gör/låter göras angående den egna verksamheten.  
 

18 Uppgifter som sjukvårdsdistriktet delger serviceproducenten 

Sjukvårdsdistriktet gör en bedömning av servicebehovet och ger serviceproducenten tillräckliga förhands- och 
patientuppgifter som behövs för tillhandahållandet av servicen och ber om samtycke av klienten. 
 

19 Värdet på servicesedeln och prissättning av den service som ges mot servicesedel 

Värdet på servicesedlarna fastställs av sjukvårdsdistriktet som förbinder sig att betala den summa som 
motsvarar värdet på servicesedeln för den service som serviceproducenten tillhandahåller. Värdet på 
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servicesedeln ses i regel över årligen eller vid behov. Då priset på servicen är lägre än värdet på servicesedeln får 
serviceproducenten enbart fakturera för priset på servicen. Då det gäller terapier för barn täcker sedeln priset på 
hela terapin, inklusive faktureringstillägg och övriga tillägg. Då det gäller vuxna får serviceproducenten fakturera 
den skillnad i värdet på servicesedeln och serviceproducentens pris av patienten som självriskandel.  
 
Värdet på servicesedlarna har beskrivits per terapiform i bilaga 2. 
 
Då serviceproducenten ansöker om att få bli en serviceproducent överlämnar producenten en prisförteckning 
över sina tjänster. Prisförteckningen ska finnas på servicesedelportalen. Ingen annan avgift från tilläggas till det 
angivna priset. Vid användning av servicesedel räknas inte den självriskandel som patienten betalar till 
avgiftstaket. Klienten kan emellertid få ersättning för resekostnader på det sätt som det stadgas i 
sjukförsäkringslagen. Servicesedeltjänsten berättigar inte till hushållsavdrag. 
 
Priset på terapi som ersätts med servicesedel får inte justeras under den tid då patientens servicesedel är giltig. 
Serviceproducenten kan justera sina priser högst en gång per kalenderår. Den första prishöjningen kan göras 
1.10.2017. Sjukvårdsdistriktet upplyser årligen om när serviceproducenten kan göra prisjusteringar på 
servicesedelportalen om denna så önskar. Prisjusteringar som gjorts på annat sätt är ogiltiga. Faktureringstillägg 
eller andra utgifter samt tilläggstjänster som inte hör till servicehelheten ses som prishöjningar. Då 
serviceproducenten justerar sina priser bör det pris som är i bruk alltid finnas angivet på servicesedelportalen. 
Prissättningsmodellen förbinder inte serviceproducenten annars än till den del som gäller användning av 
servicesedlar. 
 
Servicesedeln är personlig och kan inte överlämnas till någon annan eller ändras till pengar. Servicesedeln ska 
alltid användas för det ändamål för vilket den har blivit beviljad. Patienten kan om hon så önskar byta 
serviceproducent under servicesedelns giltighetstid, varvid patienten ingår ett avtal med den nya 
serviceproducenten.  
 
Tjänster som tillhandahålls mot servicesedel är i enlighet med 130a § i mervärdesskattelagen skattefri försäljning 
av hälso- och sjukvårdstjänster.  
 
Sjukvårdsdistriktet kan inte ta ut en klientavgift för servicen av en klient som använder servicesedel. 
 

20 Fakturering  

Med en servicesedel förbinder sig sjukvårdsdistriktet att erlägga en ersättning som motsvarar värdet på 
servicesedeln för en tjänst som tillhandahålls av en privat serviceproducent. Den terapi som serviceproducenten 
ger baserar sig alltid på den rehabiliteringsplan som är ansluten till servicesedelförbindelsen, däri målet med 
terapin, innehållet i terapin, antalet terapigånger och realiseringssätt fastställs. 
 
Om det pris som klienten och serviceproducenten kommit överens om produkten/servicen är mindre än värdet 
på servicesedeln är sjukvårdsdistriktet skyldigt att betala högst det pris som klienten och serviceproducenten 
fastslagit. 
 
En tid som annullerats utan motiverad orsak debiterar serviceproducenten av patienten. Servicesedeln kan inte 
användas för detta ändamål. Exempelvis plötsligt insjuknande kan ses som en motiverad orsak, varvid den 
inhiberade tiden en gång kan debiteras via servicesedeln. Om patientens behov av service upphör långvarigt 
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eller permanent förfaller servicesedelbeslutet och sedeln returneras till sjukvårdsdistriktet. Ifall det blir ett 
uppehåll i servicen ska sjukvårdsdistriktet meddelas omedelbart. 
 
Serviceproducenten fakturerar sjukvårdsdistriktet högst en gång per månad i efterskott i enlighet med 
servicesedelbeslutet. Reseersättning för hembesök betalas i enlighet med ikraftvarande kilometerersättning för 
den del av som överstiger 15 kilometer enkel väg. Betalningsvillkor: 21 dagar netto. Fakturan ska vara försedd 
med ett referensnummer som skapats via servicesedelportalen (PALSE-xxxxxx). Fakturan ska inte innehålla 
klientens personuppgifter. Faktureringen sker i första hand med en webbfaktura. Pappersfaktura kan också 
användas. 
 
Serviceproducenten ska årligen tillställa en kopia över FÖPL-intyget i samband med den första fakturan, såvitt 
serviceproducenten inte har registrerat sig i tjänsten Tilaajavastuu.fi, varifrån sjukvårdsdistriktet i realtid får 
uppgifter om att serviceproducenten skött sina förpliktelser. 
 
Ifall elektronisk fakturering inte är möjligt ska fakturan sändas till följande adress: 

Vasa sjukvårdsdistrikt 
Ekonomiförvaltning  
Sandviksgatan 2–4 
65130 Vasa 
Hänvisning: Servicesedel 
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