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Statsrådets förordning

64/2014

om delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 31 § 2 mom. i lagen om gränsöver-
skridande hälso- och sjukvård (1201/2013):

1 §

Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att
1) öka kännedomen om bestämmelserna

om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
och genomförandet av dem,

2) delta i beredningen av författningar, an-
visningar och rekommendationer om gränsö-
verskridande hälso- och sjukvård samt följa
och bedöma utvecklingsbehoven i fråga om
dem,

3) följa ändringar i Europeiska unionens
lagstiftning om och i annan internationell
reglering av gränsöverskridande hälso- och
sjukvård samt följa utvecklingen av rätts-
praxis inom området,

4) följa antalet personer som från Finland
söker vård i utlandet och antalet personer från
utlandet som söker vård i Finland, följa be-
loppen av vårdkostnaderna och av de utbe-
talda ersättningarna samt bedöma den fort-
satta utvecklingen i fråga om dem,

5) följa antalet personer som flyttar från
Finland för att bosätta sig utomlands och
antalet personer som flyttar från utlandet för
att bosätta sig i Finland, och beloppen av
vårdkostnaderna och av de utbetalda ersätt-
ningarna för dem samt bedöma den fortsatta
utvecklingen i fråga om dessa,

6) följa antalet personer som från Finland
flyttar utomlands för tillfällig vistelse och
antalet personer från utlandet som flyttar till
Finland för tillfällig vistelse och beloppen av
vårdkostnaderna och av de utbetalda ersätt-
ningarna för dem samt bedöma den fortsatta
utvecklingen i fråga om dessa,

7) följa kostnaderna för den verksamhet
som bedrivs av kontaktpunkten för gränsö-
verskridande hälso- och sjukvård,

8) lägga fram förslag om utvecklandet och
finansieringen av kontaktpunkten för gränsö-
verskridande hälso- och sjukvård.

Delegationen kan ta initiativ och ge utlå-
tanden i ärenden som hänför sig till dess
uppgifter. Delegationen fastställer årligen sin
egen verksamhetsplan.

2 §

Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice
ordförande och högst 20 andra medlemmar.
Var och en av dessa har en personlig supple-
ant. I delegationen ska åtminstone social- och
hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsmi-
nisteriet, Institutet för hälsa och välfärd,
Folkpensionsanstalten, Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården, Sä-



kerhets- och utvecklingscentret för läkeme-
delsområdet, Finlands Kommunförbund samt
den offentliga och privata hälso- och sjukvår-
den vara representerade. I delegationen ska
även finnas representanter för regionförvalt-
ningsverken och patienterna. Delegationen
ska tillsättas så att en tillräcklig sakkunskap i
fråga om Europeiska unionens lagstiftning
om hälso- och sjukvård och om social trygg-
het samt i fråga om den nationella lagstift-
ningen om hälso- och sjukvård och social
trygghet är representerad i delegationen.

Om en medlem eller en suppleant i delega-
tionen avgår under mandatperioden, ska so-
cial- och hälsovårdsministeriet på förslag av
myndigheten, inrättningen eller intressegrup-
pen i fråga utse en ny medlem eller suppleant
i stället för den avgående för den återstående
mandatperioden.

Delegationen kan ha en eller flera sekrete-
rare med uppgiften som bisyssla. Sekrete-
rarna utses av social- och hälsovårdsministe-
riet.

Delegationen kan kalla permanenta eller
tillfälliga sakkunniga och tillsätta sektioner
inom sig. En sektion kan även ha medlemmar
som inte hör till delegationen.

3 §

Sammanträden

Delegationen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller, vid förhinder för ordföran-
den, på kallelse av vice ordföranden. Delega-
tionen sammanträder minst två gånger om
året. Sektionerna sammanträder på kallelse
av sina ordförande.

Delegationen är beslutför när mötesord-
föranden och minst hälften av de övriga med-
lemmarna eller deras suppleanter är närva-
rande.

4 §

Arvoden och ersättningar

Arbetet i delegationen utförs under tjänste-
tid och utan särskilt arvode eller särskild
ersättning.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2014.

Helsingfors den 30 januari 2014

Omsorgsminister Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman Pasi Mustonen
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