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Fastställd av
fakultetsrådet 16.2.2016

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING
1. INLEDNING
Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om
erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom direktiv 2013/55/EU. Genomförd särskild
allmänläkarutbildning är en förutsättning för rätten att verka inom ramen för sjukförsäkringen
i andra EU-länder än Finland. Bestämmelser om utbildningen finns i Lagen om ändring av
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1355/2014) och Social- och
hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och
specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015).
Om genomförandet av särskild allmänläkarutbildning görs en anteckning i centralregistret Terhikki
över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som förs av Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården. En särskild allmänläkarlegitimering beviljas inte på grundval av den
särskilda allmänläkarutbildningen.
Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och
specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015) varar den
särskilda allmänläkarutbildningen tre (3) år om den fullgörs på heltid.
Av den kliniska utbildning som ingår i medicine licentiatexamen avlagd i Finland (eller Belgien) kan
ett (1) år räknas in i de tre åren. Därmed är längden på den särskilda allmänläkarutbildningen för
dem som avlagt medicine licentiatexamen i Finland två (2) år. Om läkarexamen avlagts annanstans
än i Finland ska tre års tjänstgöring ingå i den särskilda allmänläkarutbildningen efter läkarexamen.
2. REGISTRERING TILL DEN SÄRSKILDA UTBILDNINGEN
Till den särskilda allmänläkarutbildningen kan den antas som har avlagt medicine
licentiatexamen i Finland eller genomgått en sådan motsvarande utbildning utomlands som
hör till fordringarna för utövandet av läkaryrket (förordning 56/2015, 8 §). Registreringen ska
göras vid det universitet där medicine licentiatexamen har avlagts. Det aktuella universitetet
utfärdar också intyg om genomförd utbildning oberoende av inom vilket universitets
ansvarsområde tjänstgöringarna har genomförts. De som har avlagt medicine
licentiatexamen utomlands kan välja till vilket universitet de söker.
Den som söker till utbildningen ska som bilaga till ansökningshandlingarna lämna in intyget
om läkarexamen i original. Universitetet kontrollerar examensbevisets riktighet.
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I lagen om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(1200/2007, 18 a §) bestäms att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha
sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter han eller hon sköter.
Den studerande ska själv se till att han eller hon har tillräckliga språkkunskaper för att
genomföra studierna i hälso- och sjukvårdssystemet. Den rekommenderade nivån är minst
nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Utbildningsstyrelsen koordinerar godkända
allmänna språkexamina. I språkexamen för statsförvaltningen krävs minst nöjaktig
färdighetsnivå i alla delområden och i den allmänna språkexamen minst medelnivå (3–4) i
alla delområden.
För att påbörja och genomföra utbildningen måste den studerande ha beviljats rätt av
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att i Finland utöva
läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person eller rätt att i Finland utöva läkaryrket som
legitimerad yrkesutbildad person under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad
person som har rätt att självständigt utöva läkaryrket.
När den studerande ansöker om att få sina studieprestationer godkända ska han eller hon
visa upp Valviras tillstånd att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person eller att
utöva yrket under ledning och tillsyn av en annan legitimerad läkare. Det rekommenderas att
man lämnar in intyget redan i samband med ansökan om studierätt.

3. FÖRVALTNINGSSYSTEMET OCH BESLUTSFATTANDE
Utbildningsenheter
Utbildningsenheterna, fakulteter/enheter som ger universitetens medicinska utbildning ansvarar för
att den särskilda utbildningen är i enlighet med lagstiftningen om utbildningen.
Allmänmedicin
Ansvarig enhet för utbildningen är avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård vid
institutionen för klinisk medicin. Avdelningen ansvarar för kvaliteten och genomförandet av
utbildningen. Avdelningen koordinerar utbildning som sker vid hälsovårdscentraler och dess
innehållskrav. Avdelningen bereder hälsovårdscentralernas utbildningsavtal och upprätthåller
uppgifter om utbildningshälsocentraler. Avdelningen ansvarar för sin del för ordnande och
godkännande av utbildningen.
Ansvarig person för utbildningen
Ansvarig person för utbildningen är professor Kaisu Pitkälä. Den ansvarige personen för
utbildningen fungerar som sakkunnig för utbildningen och ansvarar för genomförandet av
utbildningen. Den ansvarige personen godkänner tjänstgöringarna för dem som genomgår
utbildningen.
Enheten för allmänmedicin
På basis av utbildningsavtalet som universitetet, HNS och hälsovårdscentralerna i
specialupptagningsområdets kommuner ingått ansvarar HNS enhet för allmänmedicin för
introduktionen av handledarläkarna under den särskilda allmänläkarutbildningen samt för uppgifter
om utbildningsplatser och handledare. Dessutom ordnar enheten för sin del en 16 timmars
utbildning som gör deltagarna förtrogna med systemet för social trygghet och förvaltningen.
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Fakultetens studiebyrå
Studiebyrån registrerar de som genomgår särskild allmänläkarutbildning samt tillhandahåller allmän
studierådgivning om utbildningen och hur man genomgår denna. Studiebyrån bereder och
koordinerar anvisningar för hur man genomgår utbildningen och ger handledning i fråga om
lagstiftning med anknytning till utbildningen. Studiebyrån tar emot ansökningar om intyg för
behandling och godkännande av området allmänmedicin och den ansvariga personen. Studiebyrån
meddelar Valvira om de som genomgått den särskilda allmänläkarutbildningen.
Kommittén för yrkesinriktad påbyggnadsutbildning
Kommitténs uppgift är att bereda frågor som hänför sig till den särskilda allmänläkarutbildningen för
fakultetsrådet samt lämna förslag och ge utlåtanden som gäller yrkesinriktad påbyggnadsutbildning
som fakulteten ordnar.
Fakultetsrådet
Fakultetsrådet vid medicinska fakulteten fastställer anvisningarna för genomförande av särskild
allmänläkarutbildning.
4. UTBILDNINGSMÅL
Syftet är att göra läkaren som genomgår utbildningen förtrogen med uppgifterna för läkare inom
primärvården, hälso- och sjukvårdens förvaltning och systemet för social trygghet samt samarbetet
med anställda inom hälso- och sjukvården och socialvården. Förutom att bekanta sig med olika
verksamhetsområden är det viktigt att läkaren som genomgår utbildning har möjlighet att få en bild
av hela vården av en patient, differentiering av vården och möjligheter till konsultation som stöder
vården samt den kliniska kontrollen av läkararbetet. Även erfarenheter av multiprofessionellt
teamarbete och ledning av ett team som en del av ett nutida arbetskollektiv ingår i
utbildningsskedets innehåll. Målet är fortfarande att läkaren efter perioden vid en hälsovårdscentral
inom den särskilda allmänläkarutbildningen
- känner till förebyggande metoder och behandlingsmetoder för centrala folkhälsoproblem
- känner till verksamheten för social- och hälsovårdscentralerna och differentieringen av vården
- identifierar rehabilitering som en del av behandlingen
- identifierar effekter, kostnader och övriga konsekvenser av vårdbeslut
- behärskar mottagningssituationen, för primärvården karakteristiska diagnostiska strategier och
centrala undersöknings- och behandlingsmöjligheter
- identifierar gränserna för sitt eget kunnande
- förmår att använda kunskapskällor som stöd vårdbeslut, fungera som teammedlem samt ta ansvar
för sina beslut
- förstår betydelsen av växelverkan vid konfrontation med patienten och
- förstår betydelsen av primärvård inom social- och hälsovården.
En läkare som är i utbildning under sin tjänstgöring fungerar som en ansvarsfull arbetstagare genom
att iaktta de författningar och bestämmelser som utfärdats separat om uppgifterna. Dessutom ska
läkaren under hela utbildningen regelbundet delta i arbetsplatsutbildning. En läkare i utbildning
ansvarar själv för sin verksamhet även under jourtid.
Kriterier som gäller hälsovårdscentraler och sjukhuset
Perioden vid en hälsovårdscentral görs vid hälsovårdscentraler godkända av medicinska fakulteten/
enheter för allmänmedicin och uppfyller de kvalitetskriterier som fastställts i utbildningsavtal. Det
allmänmedicinska området vid respektive fakultet ingår utbildningsavtal inom sitt eget
ansvarsområde.
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Åtminstone följande kriterier ska uppfyllas på en godkänd utbildningsplats:
• Hälsovårdscentralen har en utsedd utbildningsansvarig och den som
genomgår i utbildning förfogar över en loggbok
• Den utbildningsansvarige vid hälsovårdscentralen utser en personlig
handledare för varje läkare som genomgår utbildningen
• Tillräckligt med tid har reserverats för handledning i arbetsordningen
• Hälsovårdscentralen har säkerställt tillräckligt kunnande om samarbete
mellan folkhälsoarbete som kommunen har ansvar för samt den
kommunala primärvården, specialiserade sjukvården och socialvården
• I arbetet vid hälsovårdscentralen ingår centrala uppgifter inom
primärvården
• Vid hälsovårdscentralen ska minst 100 timmar arbetsplatsutbildning
ordnas. Av denna ska en del vara multiprofessionell utbildning och de
som utbildas ska ha rätt att delta i denna utbildning.
• Den som genomgår utbildning ska ha möjlighet att delta minst en dag i
månaden i utbildning utanför arbetsplatsen.
Utbildningshälsovårdscentraler som godkänts av Helsingfors universitet finns på adressen
www.hus.fi/yleislaaketieteenyksikko (> koulutusterveyskeskukset) och motsvarande
hälsovårdscentraler i hela landet
http://www.uta.fi/med/opiskelu/jatko-opiskelu/erikoislaakarintutkinto/ohjeitaerikoistuvalle.html
Sjukhustjänstgöringen som ingår i den särskilda allmänläkarutbildningen kan utföras vid sjukhus
som har godkänts som utbildningsplatser för den särskilda allmänläkarutbildningen.
Godkända utbildningssjukhus finns på adressen:
http://www.med.helsinki.fi/ammatillinen_jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/el_koulutuspaikat.html
5. UTBILDNINGENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL
Den särskilda allmänläkarutbildningen varar tre år om studierna sker på heltid. Den omfattar
tjänstgöring på en hälsovårdscentral, sjukhustjänstgöring och arbetsplatsutbildning med
anknytning till dessa och eventuellt annan tjänstgöring som utbildningsenheten har godkänt
samt utbildning i kursform.
Universiteten kan tillgodoräkna 1 år av den kliniska utbildning i medicine licentiatexamen
som avlagts i Finland i den särskilda allmänläkarutbildningen. Den tid som tillgodoräknats av
licentiatexamen förkortar inte den tjänstgöring på minst 9 månader vid hälsovårdscentral
som förutsätts i förordningen och kravet på minst 6 månader lång sjukhustjänstgöring.
Om läkarexamen avlagts annanstans än i Finland, ska tjänstgöring i minst 3 år efter
läkarexamen ingå i den särskilda allmänläkarutbildningen.
Tjänstgöring vid hälsovårdscentral
I utbildningen ingår minst 9 månaders tjänstgöring vid en hälsovårdscentral som godkänts av
de medicinska fakulteterna/enheterna.
Enligt ändringen av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
kan de personer som fått sin studierätt för tilläggsutbildning inom primärvården före 1.9.2010
göra sin tjänstgöring vid hälsovårdscentral i enlighet med tidigare krav.
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Om studierätten har beviljats för tilläggsutbildning inom primärvården fr.o.m. 1.9.2010 eller
fr.o.m. 1.5.2011 för särskild allmänläkarutbildning, ska tjänstgöringen vid hälsovårdscentral
göras i anställningsförhållande till kommunen eller samkommunen.
Läkaren måste sätta sig in i minst fyra av hälsovårdscentralens verksamhetsområden, t.ex.
mottagningsverksamhet (minst 3 mån.), barn- och mödrarådgivning, hemsjukvård, dagjour,
arbete på bäddavdelning, mentalvård och verksamhet vid ålderdomshem och servicehem.
Sammanlagt godkänns högst 3 månader dagjour och arbete på bäddavdelning.
Omfånget och mångsidigheten i tjänstgöringen vid hälsovårdscentral ska göras under 9
månader. Om tjänstgöringen görs i perioder vid olika hälsovårdscentraler, ska den
studerande själv se till att han eller hon bekantar sig med flera verksamhetsområden under
de olika arbetsperioderna vid hälsovårdscentral.
Innehållet i en mångsidig och omfattande tjänstgöring ska utredas på en
mångsidighetsblankett över innehållet som handledaren har utfärdat och undertecknat.
Blanketten kan skrivas ut på adressen www.hus.fi/yleislaaketieteenyksikko > Lokikirja >
Tarvittavat dokumentit > Monipuolisuustodistus.
Det rekommenderas att loggbok används under tjänstgöringen vid hälsovårdscentral.
Loggboken finns på adressen www.hus.fi/yleislaaketieteenyksikko > Lokikirja.
Utvecklingen av och kvaliteten i tjänstgöringen vid hälsovårdscentral följs vid enheten för
allmänmedicin inom HNS-ansvarsområde. Den som genomgår särskild utbildning fyller i och
lämnar in den elektroniska utvärderingsblanketten över alla arbetsperioder vid
hälsovårdscentral med en längd av minst tre månader efter att dessa genomförts. En epostbekräftelse på att man svarat på utvärderingen lämnas in som bilaga till ansökan om
intyg till den medicinska fakulteten. Utvärderingen samlas in anonymt. En länk till den
elektroniska blanketten finns på sidan www.hus.fi/yleislaaketieteenyksikko > Lokikirja >
Terveyskeskusjakson arviointi.
Tjänstgöring vid sjukhus
I utbildningen ingår en minst 6 månader lång tjänstgöring vid ett godkänt utbildningssjukhus.
Även utbildningen av den läkare som genomför tjänstgöring vid sjukhus handleds och följs
upp av en utsedd handledare. På sjukhuset omfattas han eller hon av normala
jourarrangemang. Sjukhus som fakulteten godkänt finns på specialiseringsutbildningens
webbplats www.med.helsinki.fi
> ammatillinen jatkokoulutus > erikoistumiskoulutus > koulutuspaikat.
Övrig tjänstgöring
Av utbildningen kan högst 6 månader utgöra tjänstgöring vid någon annan offentlig eller
privat institution eller enhet inom hälso- och sjukvården (t.ex. medicinsk forskning) som
universitetet godkänt med inriktning på arbetsuppgifter för allmänläkare.
Tjänstgöring som gjorts utomlands
Tjänstgöring som gjorts utomlands kan godkännas som en del av den särskilda
allmänläkarutbildningen på basis av innehållet. Om godkännande av tjänstgöring utomlands
beslutar den utbildningsansvarige.
Allmänna bestämmelser för tjänstgöringen
Tjänstgöringar som gjorts efter medicine licentiatexamen och legitimering kan tillgodoräknas
i den särskilda utbildningen.
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Tjänstgöringar i samband med den särskilda allmänläkarutbildningen föråldras inte.
Verksamhet i tjänst som biträdande lärare/klinisk lärare, assistent eller timlärare i
huvudsyssla tillgodoräknas i utbildningen under förutsättning att däri ingår en bisyssla inom
området i fråga vid ett universitetscentralsjukhus eller hälsovårdscentral eller klinisk
verksamhet på basis av innehållet i tjänstgöringen.
Den särskilda allmänläkarutbildningen förutsätter 9 månaders tjänstgöring vid
hälsovårdscentral och 6 månaders tjänstgöring vid sjukhus. Utöver denna tid kan tid som
beväringsläkare eller civiltjänstgöring godkännas från fall till fall på basis av
arbetsuppgifterna. Om tillgodoräknande av tjänstgöringen beslutar den utbildningsansvarige.
Den kortaste tjänstgöringsperiod som godkänns som utbildning är en månad
(kalendermånad eller 30 dagar). Utbildningen kan delvis genomföras också genom en
tjänstgöring på deltid varmed den totala tjänstgöringstiden förlängs på motsvarande sätt.
Som tjänstgöring på deltid kan räknas minst 50 % av en heltidstjänstgöring. Det minsta
godkända antalet veckotimmar är 18,5 timmar.
Tjänstgöringen kan inte i sin helhet utföras i form av anställningsförhållanden på deltid utan i
utbildningen ska ingå heltidstjänstgöring i minst 3 månader vid sjukhus och minst 3 månader
vid hälsovårdscentral.
För varje utbildningsår kan tjänstledighet som hållits på grund av sjukdom eller annat giltigt
skäl, sjukledighet eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet tillgodoräknas i
utbildningen sammanlagt en månad (30 dagar), om tjänsteförordnandet är i kraft. Av en
moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet kan till utbildningen räknas endast en
månad, även om ledigheten fördelas över olika år. Tjänstledighet för privata angelägenheter
förlänger tjänstgöringen med motsvarande tid som tjänstledigheten varar.

Bedömning och handledning av läkare
Bedömning och utveckling av utbildningen innebär både en bedömning av läkarens
kunnande och en bedömning av utbildning, utbildningsmiljö och utbildningsprogram.
Läkarens egen bedömning är en del av bedömningen av kunnandet.
Utbildning i kursform
Under den särskilda allmänläkarutbildningen genomgår man en minst 16 timmars utbildning i
kursform som är en introduktion i hälsovårdsförvaltning och systemet för social trygghet och
godkänd av området allmänmedicin. Utbildningen ordnas för sin del av enheten för
allmänmedicin vid HNS. Ytterligare information om utbildningen:
www.hus.fi/yleislaaketieteenyksikko.
Utbildningen i hälsovårdsförvaltning som genomförts inom den särskilda
allmänläkarutbildningen (16 timmar) kan tillgodoräknas i den chefsutbildning som inkluderas
i specialläkarexamina fr.o.m. 1.8.2009. Ytterligare information: www.med.helsinki.fi >
ammatillinen jatkokoulutus erikoistumiskoulutus.
6. GRUNDEXAMEN SOM AVLAGTS I EN ANNAN STAT ÄN EN EU/EES-STAT
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En medborgare från ett annat land än en EU/EES-stat kan arbeta som läkare i Finland
endast med tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
Läkare som beviljats tillstånd att utöva yrket kan genomgå särskild allmänläkarutbildning vid
universiteten. Utöver yrkesrättigheter ska en sökande kunna uppvisa ett intyg över minst
nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska.
Av en finsk medborgare som i en annan stat än en EU/EES-stat avlagt grundexamen för läkare,
krävs för rätten att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person dessutom att han eller hon
har genomfört de tilläggsstudier och genomgått det förhör som Valvira bestämmer särskilt.
Motsvarande bestämmelser om tilläggsstudier och förhör gäller även medborgare i en EU/EES-stat,
som har avlagt en läkarexamen i en annan stat än en EES-stat. Ytterligare information:
http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet

Rätt att utöva läkaryrket för en person som påbörjat studier i medicin i en annan EU- eller EESstat före 2012
I lagen om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1659/2015, 6 a
§) föreskrivs om rätt att utöva läkaryrket för en person som påbörjat studier i medicin i en annan EUeller EES-stat före 2012. Enligt paragrafen beviljar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården den som före den 1 januari 2012 har påbörjat studier i medicin i en sådan EU- eller EESstat där avlagd yrkespraktik efter examen är en förutsättning för rätten att utöva läkaryrket, och som
där har avlagt grundexamen för läkare, på ansökan och på de villkor som verket bestämmer, rätt att i
Finland utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person vid en sådan verksamhetsenhet för
hälso- och sjukvård som avses i 2 § 4 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter
(785/1992) under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person med rätt att självständigt
utöva yrket i fråga. Rätten att utöva yrke beviljas för tre år.
När sökanden under den tid som föreskrivs i 1 mom. har varit verksam i läkaruppgifter i enlighet med
de villkor som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har bestämt, beviljar verket på
ansökan sökanden rätt att självständigt utöva läkaryrket i Finland. Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården kan av grundad anledning förlänga den tid om tre år som föreskrivs i 1 mom.
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (RP 107/2015 rd, s. 16–17): Praktiken ska följa innehållet i den tidigare
tilläggsutbildningen inom primärvården, den nuvarande särskilda allmänläkarutbildningen, som
föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning 56/2015. Tilläggsutbildningen inom
primärvården var tidigare två år lång, men utbildningen har sedermera förlängts till tre år. Praktiken är
således tre års arbete på heltid i läkaruppgifter, under ledning och tillsyn av en läkare med rätt att
självständigt utöva yrket. Sökanden ska av denna tid arbeta i minst nio månader på en
hälsovårdscentral i anställningsförhållande till en kommun eller samkommun och i minst sex
månaders tid inom den specialiserade sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för hälso- och
socialvården ska ha möjlighet att be universiteten bedöma och godkänna praktikens innehåll.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska bevilja sökanden legitimering på basis av
avlagd yrkespraktik. Detta motsvarar situationen före den 1 maj 2011.

7. ÖVERGÅNGSPERIOD
Läkare som har inlett tilläggsutbildning inom primärvården enligt förordningar som upphävts kan om
de så önskar registrera sig för särskild allmänläkarutbildning. De tjänstgöringar som de har utfört
tidigare kan tillgodoräknas som en del av den särskilda allmänläkarutbildningen på basis av
innehållet. Kontrollera bestämmelserna om tjänstgöring vid hälsovårdscentral i kapitel 5.
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8. ATT ANSÖKA OM INTYG
Efter att ha utfört de tjänstgöringar som krävs för särskild allmänläkarutbildning och
genomfört utbildningen i kursform ansöker den som fullgjort utbildningen om intyg vid det
universitet där han eller hon är inskriven.
Ansökningsblanketten fås på adressen:
http://www.med.helsinki.fi/ammatillinen_jatkokoulutus/eurolaakari.html
Som bilaga till ansökningsblanketten krävs ett matrikelutdrag eller tjänstgöringsintyg
(punkten avbrott/frånvaro ska framgå), redogörelse för hälsocentraltjänstgöringens
omfattning (mångsidighetsblankett) som utfärdas av utbildaren samt ett intyg över
genomförandet av den teoretiska utbildningen som omfattar 16 timmar. Dessutom ska den
sökande ha fyllt i en elektronisk utvärderingsblankett om alla arbetsperioder vid
hälsovårdscentral som varat i minst tre månader efter att de har utförts. En e-postbekräftelse
om att utvärderingen har besvarats lämnas in som bilaga till ansökan om intyg. Den
elektroniska utvärderingsblanketten finns på adressen www.hus.fi/yleislaaketieteenyksikko
(> Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi). Ansökningsblanketten inklusive bilagor lämnas
in till fakultetens studiebyrå. Tjänstgöringarna godkänns av den ansvariga personen för
utbildningsprogrammet.
Fakulteten beviljar intyg över fullgjord särskild allmänläkarutbildning och meddelar personens namn,
personbeteckning och uppgift om när utbildningen genomförts till Valviras Terhikki-register.

