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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 56 § och
fogas till lagen nya 7 a och 78 a § som följer:

7 a §

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården
omfattar medicinskt och odontologiskt moti-
verad prevention av sjukdomar, medicinskt
och odontologiskt motiverade undersök-
ningar för att upptäcka sjukdom samt medi-
cinskt och odontologiskt motiverad diagnos,
vård, behandling och rehabilitering.

Tjänsteutbudet omfattar dock inte sådana
hälso- och sjukvårdsåtgärder och undersök-
ningar eller sådan vård, behandling och reha-
bilitering som innebär en orimligt stor risk
för patientens liv eller hälsa i förhållande till
de hälsofördelar som kan uppnås eller vars
effekt är liten och vars kostnader är orimliga i
förhållande till de hälsofördelar som kan upp-
nås och det terapeutiska värdet.

En patient kan undersökas och behandlas
med en medicinsk eller odontologisk under-
söknings- och behandlingsmetod som inte
hör till tjänsteutbudet, om det är medicinskt
nödvändigt på grund av en sjukdom eller
skada som allvarligt hotar patientens liv eller

hälsa med beaktande av patientens hälsotill-
stånd och den förväntade sjukdomsutveck-
lingen.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

78 a §

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

I anslutning till social- och hälsovårdsmi-
nisteriet finns tjänsteutbudsrådet för hälso-
och sjukvården som har i uppgift att följa upp
och bedöma tjänsteutbudet inom hälso- och
sjukvården och att lämna rekommendationer
om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder, un-
dersökningar samt vård- och rehabiliterings-
metoder som ska höra till eller uteslutas ur
tjänsteutbudet. I sina rekommendationer ska
rådet beakta forskningsrön och annan evidens
från olika områden samt etiska frågor inom
hälso- och sjukvården och frågor som gäller
ordnandet av hälso- och sjukvården.

Rådet ska ha ett permanent sekretariat och
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ett nätverk av sakkunniga. Statsrådet tillsätter
rådet på framställning av social- och hälso-
vårdsministeriet för tre år åt gången.

Rådet ska bestå av en ordförande och
högst 15 medlemmar med egna personliga
suppleanter. Rådet ska tillsättas så att social-
och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa
och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården, Folkpensionsanstal-
ten och Finlands Kommunförbund rf har re-
presentation i rådet. I rådet ska dessutom
finnas expertis inom medicin, odontologi,

vårdarbete, juridik, hälsoekonomi och det
finländska hälso- och sjukvårdssystemet och
sociala trygghetssystemet.

Staten finansierar kostnaderna för rådets
verksamhet med ett belopp som årligen fast-
ställs i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om rådets uppgifter
och om dess sammansättning och verksamhet
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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