Lag
om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) rubriken för 7 kap., rubriken för 73 §
och 73 § 1 mom. samt 75—77 §, av dem 75 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 555/2020,
som följer:
7 kap.
Användning av läkemedel, medicintekniska produkter och skyddsutrustning
73 §
Läkemedel, produkter och skyddsutrustning i säkerhetsupplag
När en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom hotar eller när en exceptionell epidemi hotar eller pågår ska socialoch hälsovårdsministeriet besluta om ibruktagande och distribution av läkemedel, medicintekniska produkter och skyddsutrustning som på statens bekostnad i enlighet med 3 § i lagen om
tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) anskaffats för säkerhetsupplagring. Om läkemedel, produkter eller skyddsutrustning som på statens bekostnad anskaffats för säkerhetsupplagring distribueras via apotek, kan social- och hälsovårdsministeriet besluta om användningen av dem och om det pris som ska tas ut hos köparen.
—— ——— ——— ——— ——— —— — — — — — — — — — — — — — —
75 §
Avvikelser från lagstiftningen om medicintekniska produkter
När en exceptionell epidemi hotar eller pågår och vid andra liknande störningar inom hälsooch sjukvården kan social- och hälsovårdsministeriet tillåta att en medicinteknisk produkt tillfälligt släpps ut på marknaden och tas i bruk, även om det inte har gjorts någon bedömning av
överensstämmelsen med kraven på det sätt som anges i lagstiftningen om medicintekniska produkter. Social- och hälsovårdsministeriet får samtidigt ställa villkor som gäller säkerheten för
en produkt och användningen av den.
76 §
Uppgifter för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ansvarar för läkemedelsdistributionens säkerhet och funktion samt för styrningen av aktörerna inom läkemedelsområdet. Centret
stöder social- och hälsovårdsministeriet vid beredningen av de åtgärder som avses i 72—75 §
och svarar för sin del för genomförandet av dem.

77 §
Bemyndigande att utfärda förordning
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser
om de avvikelser som avses i 72 § i fråga om förskrivning och överlåtelse av läkemedel, om
användningen av läkemedel och det läkemedelspris som tas ut hos patienten enligt 73 §, om
förfaranden som avviker från läkemedelslagen enligt 74 § och om förfaranden som avviker från
lagstiftningen om medicintekniska produkter enligt 75 §.
———
Denna lag träder i kraft den 19 juli 2021.
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