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L a g

Nr 61

om elektroniska recept

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förbättra patient-
och läkemedelssäkerheten samt underlätta och
effektivisera förskrivningen och expedie-
ringen av läkemedel genom ett system där
patientens läkemedelsordinationer kan lagras
elektroniskt i ett receptcenter på riksnivå och
från vilket de lagrade recepten kan expedieras
till patienten vid den tidpunkt som patienten
önskar och på det apotek som han eller hon

har valt. De recept som lagrats i receptcentret
gör det möjligt att med patientens samtycke
klarlägga hans eller hennes samlade medici-
nering och beakta den vid läkemedelsbehand-
ling. De samlade uppgifterna i receptcentret
och receptarkivet kan dessutom nyttiggöras i
samband med myndigheternas verksamhet
inom hälso- och sjukvården.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de elektroniska re-
cept som definieras i 3 § 1 punkten och som
expedieras på apotek. Elektroniska recept en
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ligt denna lag får dock inte användas för
förskrivning av läkemedel för djur.

Lagen tillämpas inom landskapet Åland till
den del de åländska tillhandahållarna av häl-
sovårdstjänster har infört elektroniska recept
enligt denna lag.

Om inte något annat följer av denna lag,
skall vid uppgörandet, expedieringen och be-
handlingen av elektroniska recept iakttas vad
som någon annanstans bestäms om patientens
ställning och rättigheter, förskrivning och ex-
pediering av läkemedel, behandling av per-
sonuppgifter, offentlighet i myndigheternas
verksamhet, elektronisk kommunikation och
elektroniska signaturer.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) elektroniskt recept en läkemedelsordi-

nation som uppgjorts med en databehand-
lingsanordning av en person med rätt att för-
skriva läkemedel och som med hjälp av datanät
överförs till receptcentret,

2) läkemedelsförskrivare läkare och tand-
läkare samt medicine studerande och odon-
tologie studerande med rätt att förskriva lä-
kemedel,

3) läkemedelsexpedierare farmaceuter och
provisorer som expedierar läkemedel på apo-
tek,

4) receptcenter en databas som består av
elektroniska recept som insänts av läkeme-
delsförskrivarna och av apotekens expedie-
ringsuppgifter i anslutning till recepten,

5) receptarkiv den databas till vilken upp-
gifterna i receptcentret överförs när förva-
ringstiden enligt denna lag har gått ut för att
uppgifterna skall kunna användas för bland
annat vetenskaplig forskning och myndighe-
ternas verksamhet inom hälso- och sjukvår-
den,

6) läkemedelsdatabas en databas med så-
dana uppgifter om läkemedel, priset på och
ersättningen för läkemedel, utbytbara läke-
medel samt ersättningsgilla salvbaser och kli-
niska näringspreparat vilka är nödvändiga för
förskrivningen och expedieringen av läkeme-
del, och

7) elektronisk signatur data i elektronisk
form som är fogade till eller logiskt knutna till
andra elektroniska data och som används som
en metod för verifiering av undertecknarens
identitet och säkerställande av att elektroniska
meddelanden hålls oförändrade.

4 §

Information till patienten

Innan en läkemedelsordination görs upp
skall verksamhetsenheten för hälso- och sjuk-
vård eller läkemedelsförskrivaren informera
patienten om elektroniska recept och patien-
tens rättigheter i anslutning till detta. Dess-
utom skall patienten informeras om de infor-
mationssystemtjänster på riksnivå som hänför
sig till elektroniska recept, om de allmänna
principerna för hur informationssystemtjäns-
terna fungerar samt om anordnaren av infor-
mationssystemtjänsterna, om förutsättning-
arna för utlämnande av receptuppgifter, om
skydd av uppgifterna samt om andra, för
patienten relevanta omständigheter i anslut-
ning till behandlingen av uppgifterna.

I patientjournalen skall göras en anteckning
om att patienten har informerats. Patienten
skall också få informationen i skriftlig form.
Om patienten redan har fått den information
som nämns ovan, kan informationsskyldighe-
ten frångås enligt 24 § i personuppgiftslagen
(523/1999).

2 kap.

Uppgörande av och innehållet i
elektroniska recept

5 §

Uppgörande av recept

Ett recept kan göras upp elektroniskt utan
något separat samtycke av patienten. Patienten
har dock rätt att förbjuda att receptet görs upp
elektroniskt och sänds till receptcentret, och då
skall receptet göras upp enligt vad som be-
stäms om uppgörandet någon annanstans.
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6 §

Informationen i recept

Av ett elektroniskt recept skall framgå
1) patientens namn och personbeteckning,

eller namn och födelsetid om patienten inte har
någon personbeteckning,

2) uppgifter om läkemedlet eller läkeme-
delssubstansen enligt läkemedelsdatabasen el-
ler om sammansättningen hos ett läkemedel
som tillverkas på apotek,

3) uppgifter som behövs för expedieringen
och användningen av läkemedlet,

4) läkemedelsförskrivaren och uppgifter
som behövs för att identifiera verksamhetsen-
heten för hälso- och sjukvård,

5) uppgifter som är nödvändiga för avgö-
randet av eventuell sjukförsäkringsersättning,
samt

6) receptets kod.
Av ett recept kan utöver de uppgifter som

nämns i 1 mom. framgå andra uppgifter som
är relevanta för användningen och expedie-
ringen av läkemedlet.

Bestämmelser om det närmare innehållet i
och koden för elektroniska recept kan vid
behov utfärdas genom förordning av social-
och hälsovårdsministeriet.

7 §

Signering av recept

Ett elektroniskt recept skall innehålla en
avancerad elektronisk signatur som verifierar
den som gjort upp receptet. Den elektroniska
signaturen skall vidare genomföras så att det
före signeringen certifieras att den som gjort
upp receptet har rätt att förskriva läkemedel.
Alla recept som hänför sig till ett och samma
besök av patienten kan signeras med en enda
signeringsfunktion.

Rättsskyddscentralen för hälsovården sva-
rar för certifikattjänsten. Genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet utfärdas när-
mare bestämmelser om certifieringen av att
den som gjort upp receptet har rätt att förskriva
läkemedel och om genomförandet av certifi-
kattjänsten.

8 §

Kryptering av recept

På patientens eller dennes lagliga företrä-
dares begäran kan läkemedelsförskrivaren
kryptera ett elektroniskt recept så att uppgif-
terna om receptet kan läsas bara med patien-
tens medverkan. Krypteringen gäller särskilt
för varje recept och kan avlägsnas eller ändras
med ett samtycke som undertecknats av pa-
tienten eller dennes lagliga företrädare. När-
mare bestämmelser om den tekniska hante-
ringen av kryptering utfärdas vid behov genom
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet.

9 §

Patientanvisning

Patienten skall ges en separat anvisning
(patientanvisning) angående det elektroniska
receptet, om inte patienten meddelar att han
eller hon inte vill ha någon anvisning. Av
patientanvisningen skall åtminstone framgå
patientens namn och födelsetid, läkemedels-
preparatets namn och läkemedelssubstansen
samt dess styrka och läkemedelsform, ända-
mål och dosering, mängden läkemedel, re-
ceptets kod, kontaktuppgifterna för läkeme-
delsförskrivaren eller verksamhetsenheten för
hälso- och sjukvård, datumet då receptet gjorts
upp och uppgifter om kryptering enligt 7 §, om
kryptering används. I patientanvisningen kan
uppgifter om alla läkemedel som förskrivits
samtidigt antecknas.

10 §

Rättelse, makulering och förnyelse av recept

Om ett oexpedierat eller delvis expedierat
recept som finns i receptcentret är felaktigt kan
den behandlande läkemedelsförskrivaren göra
behövliga rättelser i receptet. Dessutom kan
den provisor och den farmaceut som expe-
dierar läkemedlet på apoteket, med läkeme-
delsförskrivarens muntliga samtycke, föra in
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behövliga rättelseanteckningar i receptet. En
rättelse skall signeras elektroniskt.

Med samtycke som undertecknats av pa-
tienten kan den behandlande läkemedelsför-
skrivaren och läkemedelsexpedieraren maku-
lera ett oexpedierat eller delvis expedierat
recept som finns i receptcentret. Den som gjort
upp ett recept får makulera receptet utan pa-
tientens samtycke, om receptet har gjorts upp
på basis av avsiktligt felaktiga uppgifter som
lämnats av patienten eller under tvång. Ett
recept makuleras dessutom om den för vilken
läkemedlet har förskrivits har dött.

Ett elektroniskt recept förnyas genom att ett
nytt recept görs upp. På patientens begäran kan
apoteket begära att läkemedelsförskrivaren el-
ler en verksamhetsenhet för hälso- och sjuk-
vård skall förnya receptet.

Närmare bestämmelser om rättelse, maku-
lering och förnyelse av elektroniska recept kan
vid behov utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet.

3 kap.

Expediering av elektroniska recept

11 §

Apotekets rätt att få uppgifter

På muntlig begäran av patienten eller den
som handlar för patientens räkning (den som
köper läkemedlet) har apoteket rätt att i fråga
om patienten från receptcentret få

1) de uppgifter om oexpedierade eller delvis
expedierade elektroniska recept som är nöd-
vändiga för identifieringen av ett elektroniskt
recept,

2) de uppgifter som behövs vid expedie-
ringen av ett elektroniskt recept, inbegripet
uppgifter som påverkar rätten till sjukförsäk-
ringsersättning, samt

3) övriga uppgifter i receptcentret som gäl-
ler patientens recept; om läkemedlet avhämtas
av någon annan än patienten eller dennes
lagliga företrädare, skall den som köper lä-
kemedlet då ha ett undertecknat samtycke av
patienten eller dennes lagliga företrädare.

12 §

Expediering av elektroniska recept

När ett läkemedel expedieras på basis av ett
elektroniskt recept skall den som köper läke-
medlet tillförlitligt visa att han eller hon har
rätt att ta emot läkemedlet.

När läkemedlet överlåts skall den som köper
läkemedlet få en skriftlig utredning om det
expedierade läkemedlet och information om
den oexpedierade delen av receptet, om inte
köparen uppger att han eller hon inte vill ha
någon utredning. Med patientens muntliga
samtycke kan utredningen innehålla informa-
tion om alla recept för patienten som finns
lagrade i receptcentret. Om läkemedlet av-
hämtas av någon annan än patienten själv eller
av någon annan än patientens lagliga företrä-
dare, kan en utredning med alla receptupp-
gifter ges endast om patienten eller dennes
lagliga företrädare har gett sitt undertecknade
samtycke till det.

Expedieringsuppgifterna för ett recept fogas
till receptet i receptcentret. Det apotek som
expedierat läkemedlet kan rätta felaktiga ex-
pedieringsuppgifter. Expedieringsuppgifterna
och rättelserna av dem skall signeras med en
avancerad elektronisk signatur. Den elektro-
niska signaturen skall genomföras så att det
före signeringen certifieras att läkemedelsex-
pedieraren har rätt att expediera läkemedlet.
Expedieringsuppgifterna för alla recept som
expedieras samtidigt kan undertecknas med en
enda signeringsfunktion.

4 kap.

Utlämnande av uppgifter från recept-
centret och patientens rätt till insyn

13 §

Läkares och tandläkares rätt att få uppgifter

När en vårdrelation fortsätter har läkeme-
delsförskrivaren utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna rätt att ta del av de recept som
han eller hon har lagrat i receptcentret och av
expedieringsuppgifterna för dem. Om ett elek-
troniskt recept har krypterats i enlighet med
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8 §, får expedieringsuppgifterna granskas bara
med särskilt muntligt samtycke av patienten
eller dennes lagliga företrädare.

Med muntligt samtycke av patienten eller
dennes lagliga företrädare har patientens be-
handlande läkemedelsförskrivare rätt att ta del
av andra än i 1 mom. nämnda elektroniska
recept för patienten och expedieringsuppgif-
ter. För rätt att ta del av recept i receptcentret
förutsätts i övriga fall ett undertecknat sam-
tycke.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. har en
läkare utan hinder av sekretessbestämmel-
serna rätt att i de fall som avses i 8 § i lagen
om patientens ställning och rättigheter
(785/1992), utan patientens samtycke, ta del
av recept och expedieringsuppgifter som lag-
rats i receptcentret, om det behövs för att
brådskande vård skall kunna ges. Om ett recept
har krypterats i enlighet med 8 §, får krypte-
ringen i en situation av detta slag passeras utan
patientens samtycke.

14 §

Behandling av begäran om förnyelse av recept

En verksamhetsenhet för hälso- och sjuk-
vård har rätt att få uppgifter om recept som
antecknats för förnyelse på ett apotek. Verk-
samhetsenheten skall se till att begäran om
förnyelse behandlas inom en skälig tid.

15 §

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra bestämmelser om användningen av
uppgifterna får Folkpensionsanstalten i egen-
skap av registeransvarig, utöver vad som fö-
reskrivs någon annanstans i lagstiftningen, på
begäran också med hjälp av en teknisk an-
slutning från receptcentret och receptarkivet

1) till Rättsskyddscentralen för hälsovården
och till länsstyrelsen lämna ut sådana uppgifter
om recept som läkemedelsförskrivarna gjort
upp och om expedieringen av recepten vilka
behövs för tillsynen över yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården,

2) till Läkemedelsverket lämna ut sådana

uppgifter som behövs för vägledning i trygg
och ändamålsenlig användning av läkemedel
samt sådana uppgifter om recept och expe-
diering av dem som behövs för övervakning
enligt läkemedelslagen (395/1987), och

3) till Utvecklingscentralen för läkemedels-
behandling lämna ut sådana uppgifter som
behövs för att följa användningen av och
förskrivningspraxisen för läkemedel och som
inte innehåller personuppgifter som avslöjar
patientens identitet.

Innan en teknisk anslutning öppnas skall
den myndighet som begär uppgifter lägga fram
en utredning om att uppgifterna skyddas på
behörigt sätt. Uppgifterna skall lämnas ut
avgiftsfritt till de myndigheter som nämns i 1
mom.

Folkpensionsanstaltens rätt att ta del av
uppgifterna i receptcentret och receptarkivet
bestäms enligt 19 kap. 1 § i sjukförsäkringsla-
gen (1224/2004). Folkpensionsanstalten får
inte heller lämna vidare uppgifter med stöd av
sådan skyldighet att lämna uppgifter eller rätt
att få information som föreskrivs i någon
annan lag.

Folkpensionsanstalten får lämna ut uppgif-
ter från receptcentret och receptarkivet för
vetenskaplig forskning i enlighet med 28 § i
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). För utlämnandet förutsätts
dock alltid tillstånd av social- och hälsovårds-
ministeriet.

Folkpensionsanstalten får upprätta och
överlåta sammanställningar över sådana upp-
gifter i receptcentret och receptarkivet som kan
vara av betydelse för utredning av läkeme-
delssäkerheten samt nyttan av och kostnaderna
för läkemedelsbehandlingar.

16 §

Patientens rätt till information

Angående patientens rätt att kontrollera
uppgifterna om sig själv i receptcentret gäller
vad som bestäms i 26—28 § i personupp-
giftslagen. Begäran om kontroll av uppgifterna
kan lämnas in till Folkpensionsanstalten, ett
apotek eller en verksamhetsenhet för hälso-
och sjukvård. Uppgifterna i receptarkivet får
kontrolleras på samma grunder som uppgif-

205Nr 61



terna i receptcentret, men begäran om kontroll
skall dock alltid riktas till Folkpensionsan-
stalten. Begäran om kontroll skall underteck-
nas.

När det gäller rättelse av felaktiga uppgifter
i receptcentret och receptarkivet skall förutom
bestämmelserna i 10 § ovan också tillämpas
vad som bestäms i 29 § i personuppgiftslagen.
Om patienten eller dennes lagliga företrädare
med stöd av 29 § i personuppgiftslagen yrkar
att ett fel skall rättas och om den felaktiga
uppgiften grundar sig på läkemedelsförskri-
varens eller läkemedelsexpedierarens anteck-
ning, skall yrkande om rättelse riktas till den
person som gjort den felaktiga anteckningen
eller till den organisation hos vilken personen
varit anställd när felet begicks.

Patienten har rätt att på begäran utifrån
logguppgifterna få information om vem som
har behandlat och läst uppgifterna om honom
eller henne i receptcentret eller receptarkivet.
Folkpensionsanstalten skall lämna uppgifterna
utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från
det att begäran lämnades in. Det får inte tas
ut någon avgift för utlämnandet av uppgif-
terna. En patient som begär samma uppgifter
på nytt har rätt att få uppgifter som baserar sig
på samma logguppgifter endast av grundad
anledning avseende hans eller hennes intresse
eller rättigheter. Folkpensionsanstalten får ta
ut en avgift för de uppgifter som lämnas ut på
nytt. Avgiften får uppgå högst till ett belopp
som motsvarar kostnaderna för utlämnandet
av uppgifterna.

Om patienten anser att hans eller hennes
uppgifter har använts eller lämnats ut utan
tillräckliga grunder, skall Folkpensionsanstal-
ten, verksamhetsenheten för hälso- och sjuk-
vård eller apoteket samt den som använt eller
den som fått uppgifterna på begäran ge pa-
tienten en utredning över grunderna för an-
vändningen av uppgifterna.

17 §

Åtkomst till uppgifter

En myndig patient ges genom en elektronisk
förbindelse möjlighet att se uppgifter om hans
eller hennes recept som finns lagrade i re-
ceptcentret samt om korrigerings- och expe-
dieringsanteckningar i dem.

Förbindelsen skall realiseras så att skyddet
för patientens privatliv inte äventyras. Be-
stämmelser om hur uppgifter ges via förbin-
delsen kan utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §

Registeransvarig

Folkpensionsanstalten är registeransvarig
för receptcentret och receptarkivet. Folkpen-
sionsanstalten svarar för att uppgifterna i re-
ceptcentret och receptarkivet är användbara
och integrerade, att informationen är oföränd-
rad samt att uppgifterna förvaras och förstörs.

Läkemedelsförskrivaren svarar för att upp-
gifterna i ett recept som lagras i receptcentret
är korrekta. Det apotek som expedierat ett
läkemedel svarar för att de expedieringsupp-
gifter som lagras i receptcentret är korrekta.

19 §

Förvaring av uppgifterna

Elektroniska recept och uppgifter som gäll-
er dem förvaras i receptcentret i 30 månader.
Det bestäms särskilt om den skyldighet att
förvara uppgifter om läkemedelsordinationer
som gäller för verksamhetsenheterna för
hälso- och sjukvård och för apoteken.

Efter den tid som anges i 1 mom. överförs
uppgifterna i receptcentret till ett separat re-
ceptarkiv. Bestämmelserna om rätt att få upp-
gifter i 11, 13 och 14 § gäller inte uppgifterna
i receptarkivet. Uppgifterna förvaras i recept-
arkivet i tio år.

20 §

Den datatekniska hanteringen av elektroniska
recept

Elektroniska recept skall hanteras så att
1) det för läsning, lagring och annan be-

handling av uppgifterna i receptcentret krävs
en stark identifieringsmetod som specificerar
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den som behandlar uppgifterna och så att
systemet är förenat med kontroll av åtkomst-
rättigheterna,

2) uppgifterna om ett läkemedel är sam-
stämmiga med uppgifterna i läkemedelsdata-
basen,

3) endast recept i enlighet med denna lag
och bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den jämte expedieringsupp-
gifter får överföras till receptcentret,

4) överföringen av elektroniska recept och
uppgifter om recepten till eller från recept-
centret har krypterats och signerats elektro-
niskt så att utomstående inte kan få reda på det
krypterade meddelandet och så att uppgifterna
inte förändras vid överföringen,

5) receptcentret är i bruk utan avbrott och
utrustat med behövliga reservsystem med
tanke på funktionsstörningar och undantags-
förhållanden,

6) det i receptcentret särskilt för varje recept
lagras uppgifter (logguppgifter) om vem som
har läst, ändrat eller annars behandlat upp-
gifterna i receptet eller makulerat receptet samt
om tidpunkten för åtgärden, och så att

7) recept kan göras upp och expedieras med
all programvara och alla anordningar som
utformats enligt denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den och som
uppfyller de tekniska kraven.

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet kan utfärdas närmare bestäm-
melser om den tekniska hanteringen av elek-
troniska recept, receptcentret, receptarkivet
och receptdatabasen.

21 §

Recept- och expedieringsprogramvara

De datasystem som används när elektro-
niska recept görs upp och expedieras och den
programvara som stöder systemen skall ge-
nomföras så att uppgifterna om läkemedlen
baserar sig på läkemedelsdatabasen och så att
den programvara som används styr valet av
läkemedel så att läkemedelsbehandlingen blir
rationell.

Systemen och programvaran enligt 1 mom.
skall dessutom utformas så att läkemedels-
förskrivaren själv skall skriva in på eller kom-

plettera receptet med sådana förklaringar och
anteckningar som enligt förordning av social-
och hälsovårdsministeriet eller beslut av Folk-
pensionsanstalten skall skrivas eller antecknas
personligen.

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet kan vid behov utfärdas när-
mare bestämmelser om uppdatering av data-
systemen och programvaran, om uppgifterna
om läkemedel samt ersättningsgilla salvbaser
och kliniska näringspreparat och om grun-
derna för valet av läkemedel i enlighet med
rationell läkemedelsbehandling.

22 §

Läkemedelsdatabas

Folkpensionsanstalten skall svara för läke-
medelsdatabasen. Läkemedelsverket skall till-
ställa Folkpensionsanstalten sådana uppgifter
om registrerade läkemedelspreparat med för-
säljningstillstånd som behövs för att läkeme-
delspreparaten skall kunna identifieras på ett
entydigt sätt samt motsvarande uppgifter om
läkemedelspreparat som avses i 21 e § i
läkemedelslagen och om sådana läkemedel för
olika patientkategorier eller befolkningsgrup-
per som beviljats specialtillstånd enligt 21 f §
i läkemedelslagen. Dessutom skall innehava-
ren av försäljningstillstånd, tillverkaren och
importören underrätta Folkpensionsanstalten
om prisuppgifterna för läkemedel samt ersätt-
ningsgilla salvbaser och kliniska näringspre-
parat.

Vid behov kan bestämmelser om den när-
mare informationen i läkemedelsdatabasen
och om hur uppgifter skall anmälas till Folk-
pensionsanstalten utfärdas genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet.

23 §

Införande av elektroniska recept

Läkemedelsordinationer skall göras upp
med användning av elektroniska recept enligt
denna lag vid alla verksamhetsenheter för
offentlig och privat hälso- och sjukvård och
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vid mottagningar för självständiga yrkesutö-
vare som är verksamma i lokaler vid verk-
samhetsenheterna för hälso- och sjukvård, om
inte patienten i enlighet med 5 § har förbjudit
att ett elektroniskt recept görs upp. Apoteken
och filialapoteken skall kunna expediera elek-
troniska recept.

Verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård
som är verksamma inom landskapet Åland får
införa elektroniska recept enligt denna lag.

Läkare och tandläkare som är verksamma
som självständiga yrkesutövare kan ta i bruk
elektroniska recept enligt denna lag.

24 §

Styrning, uppföljning och övervakning

Social- och hälsovårdsministeriet har hand
om den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av elektroniska recept samt av
anordnande och genomförande av de infor-
mationssystemtjänster på riksnivå som avses
i denna lag.

Dataombudsmannen, Läkemedelsverket,
Rättsskyddscentralen för hälsovården och
länsstyrelsen inom länet styr och övervakar
efterlevnaden av denna lag i enlighet med de
befogenheter de givits.

Den registeransvarige för receptcentret
skall för sin del följa och övervaka att data-
skyddet i anslutning till de tjänster som den
registeransvarige tillhandahåller tillgodoses så
som föreskrivs i denna lag, i personuppgiftsla-
gen och någon annanstans i lagstiftningen.
Dessutom skall verksamhetsenheterna för
hälso- och sjukvård och apoteken för sin del
följa och övervaka att uppgifterna i recept-
centret kan läsas och behandlas endast av dem
som är behöriga enligt denna lag och att
uppgifterna läses och behandlas på de grunder
som anges i denna lag. Den registeransvarige,
verksamhetsenheterna och apoteken skall på
eget initiativ vidta behövliga åtgärder, om
någon lagstridigt har läst, använt eller lämnat
ut uppgifter som finns i receptcentret. För
uppföljningen och övervakningen har verk-
samhetsenheterna för hälso- och sjukvård och
apoteken rätt att få logguppgifter av Folkpen-
sionsanstalten till den del anställda vid verk-

samhetsenheten eller apoteket i fråga har läst
och behandlat uppgifter i receptcentret.

Den registeransvarige, den ansvariga före-
ståndaren för en verksamhetsenhet för hälso-
och sjukvård och apotekaren skall meddela
skriftliga anvisningar om behandlingen av kli-
entuppgifter och om de förfaranden som skall
iakttas samt sörja för att de anställda har
tillräcklig sakkunskap och kompetens när pa-
tientuppgifter behandlas. Dessutom skall den
registeransvarige, verksamhetsenheterna för
hälso- och sjukvård och apoteket ha en ut-
nämnd dataskyddsansvarig för uppföljnings-
och övervakningsuppgiften.

25 §

Avgifter

Uppgörandet och expedieringen av elek-
troniska recept, certifieringen enligt denna lag
samt användningen av uppgifterna i recept-
centret, receptarkivet och läkemedelsdataba-
sen är avgiftsbelagda. Avgifterna bestäms ge-
nom förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet så att de motsvarar produktionskost-
naderna för tjänsten.

26 §

Straff- och hänvisningsbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot bestämmelserna om rätt att
få uppgifter i 11, 13 och 14 § eller om be-
handling av uppgifter i denna lag och därmed
äventyrar patientens integritetsskydd eller pa-
tientens rät-tigheter, skall, om inte strängare
straff för gärningen föreskrivs någon annan-
stans i lag, för brott mot lagen om elektroniska
recept dömas till böter.

Bestämmelser om straff för dataintrång
finns i 38 kap. 8 § i strafflagen (39/1889) och
om straff för personregisterbrott i 38 kap. 9 §
i strafflagen. Straff för brott mot tystnadsplikt
döms ut enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen,
om gärningen inte är straffbar enligt 40 kap.
5 § i strafflagen eller om inte strängare straff
för gärningen bestäms någon annanstans i lag.
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6 kap.

Ikraftträdande och övergångs-
bestämmelser

27 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

28 §

Övergångsbestämmelse

Med avvikelse från 27 § träder 8 § om

kryptering av elektroniska recept och 23 § 1
mom. om införande av elektroniska recept i
kraft fyra år efter det att lagen har trätt i kraft.

Avgifter enligt 25 § börjar tas ut fyra år efter
det att lagen har trätt i kraft.

Den receptdatabas som avses i social- och
hälsovårdsministeriets förordning om försök
med elektroniska recept (771/2003) tas ur bruk
den 31 december 2007. Oexpedierade och
delvis expedierade recept i receptdatabasen
enligt förordningen förfaller. Expedierings-
uppgifterna för expedierade eller delvis
expedierade recept skall förvaras vid det
apotek där läkemedlet har expedierats så
som bestäms särskilt om förvaring av expe-
dieringsuppgifter.

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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L a g

Nr 62

om ändring av 57 och 57 a § i läkemedelslagen

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 57 a §, sådan den lyder i lag

700/2002, och
fogas till 57 §, sådan den lyder i lag 80/2003, ett nytt 2 mom. som följer:

57 §
— — — — — — — — — — — — —

Läkemedelsverket kan meddela föreskrifter
om förfaringssätten vid expedieringen av lä-
kemedel från apotek, filialapotek och medi-
cinskåp.

57 a §
I apotek och filialapotek skall föras för-

teckning över läkemedelsordinationerna ka-
lenderårsvis. Förteckningen skall innehålla

uppgifter om expedierade läkemedel, deras
mängd, användare eller inrättning för vars
bruk läkemedlet har förskrivits och den läkare
som förskrivit läkemedlet. Förteckningen skall
förvaras i fem år. Den skall upprättas och
förvaras så som närmare bestäms av Läke-
medelsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

RP 250/2006
ShUB 43/2006
RSv 216/2006
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Statsrådets förordning

Nr 63

om statens bostadsfonds medelsanskaffningsfullmakter år 2007

Given i Helsingfors den 1 februari 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med
stöd av 2 § 2 mom. lagen den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/1989), sådant
det lyder i lag 208/1996:

Statskontoret berättigas i enlighet med 2 §
2 mom. lagen om statens bostadsfond år 2007
att till statens bostadsfond ta upp kortfristigt
lån så, att kortfristiga lån på en gång får finnas
till ett sammanlagt belopp av högst
2 300 000 000 euro.

Denna förordning träder i kraft den 5 feb-
ruari 2007.

Helsingfors den 1 februari 2007

Finansminister Eero Heinäluoma

Lagstiftningsråd Tytti Noras
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Försvarsministeriets förordning

Nr 64

om jämställande av personer som tjänstgör i internationella uppgifter enligt 8 d § i lagen
om försvarsmakten med tjänstemän inom utrikesrepresentationen vid betalning av

ortstillägg och vissa andra ersättningar inom utrikesrepresentationen

Given i Helsingfors den 31 januari 2007

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 d § i lagen av den 31
maj 1974 om försvarsmakten (402/1974), sådan denna paragraf lyder i lag 452/2001:

1 §
Vid betalning av ortstillägg enligt 4 §, ut-

rustningsersättning enligt 6 § och flyttersätt-
ning enligt 7 § i lagen om ersättningar inom
utrikesrepresentationen (596/2006) jämställs
de personer som avses i 8 d § i lagen om
försvarsmakten med tjänstemännen inom ut-
rikesrepresentationen i enlighet med bilagan
till denna förordning.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 feb-

ruari 2007.
Genom denna förordning upphävs: 1) för-

svarsministeriets beslut av den 14 augusti
1992 om jämställande av personer som tjänst-
gör i militärattachéuppgifter med tjänstemän-
nen inom utrikesrepresentationen då ortstil-
lägg och andra särskilda ersättningar inom
utrikesrepresentationen fastställs FSM K D nr
2/6310/92/JÄ och 2) försvarsministeriets fö-
reskrift av den 14 februari 2001 som gäller
jämställande av en general/amiral inom för-
svarsmakten (A30-32) med ett utrikesråd
(A29) FSM K D nr 220/6310/2001/JÄ.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2007

Försvarsminister Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör Pasi Lankinen
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Bilaga 
 
 

Uppgift inom försvarsmakten Grundläggande värde i 
euro per år av 

ortstillägget för  
tjänsteman 

Utrustningsersättning 
euro, 

Beräknat antal  
flyttkubikmeter för 

tjänsteman m³ 
Innehavare av generals-
/amiralstjänst som militär represen-
tant 

              25 000         13 260 e, 40 m³ 
 

Militärattaché i Berlin 
Militärattaché i London 
Militärattaché i Moskva  
Militärattaché i Stockholm  
Militärattaché i Washington 
Bitr. militär representant (EUE och 
NAE) (JSA 17) 

              22 750         13 260 e,  40 m³ 
 

Militärattaché i Ankara 
Militärattaché/bitr. militärattaché i 
Berlin (JSA 15) 
Militärattaché i Oslo 
Militärattaché i Paris 
Militärattaché i Peking 
Militärattaché i Tallinn 
Militärattaché i Warszawa 
Bitr. militär representant (EUE och 
NAE) (JSA14-16) 
Militär representant (YKE) 
Militär representant (WET) 
Bitr. militärattaché i Washington 
Bitr. militärattaché i Moskva 

              20 500  11 550 e,  35 m³ 
 

Bitr. militär representant (EUE och 
NAE) (JSA 13) 
Bitr. militär representant (WET) 
Assistent till militär representant 
(YKE) 
 

              18 000 9 300 e,  30 m³ 
 

Assistent i Ankara 
Militärexpert (EUE) 

              15 500 6 350 e, 25 m³ 
 

Sekreterare i Moskva 
Sekreterare till militär representant 
(NAE) 

              13 000 4 460 e, 20 m³ 
 

Övrig assisterande personal                 12 000 4 460 e, 20 m³ 
 

 
 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 65

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa
djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

Given i Helsingfors den 1 februari 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2003 om djursjuk-

domskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003) en
ny 15 a § som följer:

15 a §

Livsmedelssäkerhetsverkets införsel

Om kraven på införsel i övrigt uppfylls får
Livsmedelssäkerhetsverket, för att kunna ut-
föra sina uppgifter, införa

1) i 13 § avsedda mikrober och parasiter

som orsakar djursjukdomar samt odlingar,
vävnader, sekret eller motsvarande varor som
innehåller sådana mikrober eller parasiter,
samt

2) i 15 § avsedda provpartier.

Denna förordning träder i kraft den 15
februari 2007.

Helsingfors den 1 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör Minna Suokko
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 66

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som
ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen

Given i Helsingfors den 1 februari 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 14 april 2004 om djursjuk-

domskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
(273/2004) nya 13 a och 13 b § som följer:

13 a §

Beviljande av importtillstånd

Importtillstånd enligt 6, 8—11 och 13 §
beviljas, om man kan försäkra sig om att
importen inte medför en sådan risk som avses
i 5 § eller fara för människors hälsa. De
nödvändiga importvillkoren fastställs i im-
porttillståndet.

13 b §

Livsmedelssäkerhetsverkets import

Om kraven på import i övrigt uppfylls får

Livsmedelssäkerhetsverket, för att kunna ut-
föra sina uppgifter, importera

1) i 6 § 4 punkten avsedda biprodukter som
importeras för diagnostiska ändamål eller i
utbildnings- eller forskningssyfte,

2) i 10 § avsedda mikrober och parasiter
som orsakar djursjukdomar samt odlingar,
vävnader, sekret eller motsvarande varor som
innehåller sådana mikrober eller parasiter,
samt

3) i 13 § avsedda varuprov.

Denna förordning träder i kraft den 15
februari 2007.

Helsingfors den 1 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör Leena Eerola
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