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1987-88 Lt-Ls framst. nr 18 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) Jandskapslag angående ändring av Jandskaps

Jagen om hälsovården samt 

2) Jandskapslag angående ändring av Jandskaps

Jagen om centralsjukhus för landskapet Åland. 

Enligt 11 § 2 mom. 15 punkten självstyrelselagen för Åland tiJJkommer rikets 

lagstiftande organ behörigheten att lagstifta om bekämpande av epidemier och 

smittsamma sjukdomar. Bestämmelser om bekämpande av smittsamma sjukdomar 

har tidigare funnits i hälsovårdslagen (FFS 469 /65). Således har i Jagen t .ex. funnits 

bestämmelser om vad som skall anses vara en smittsam sjukdom, om vilka åtgärder 

som skaJJ vidtas när någon smittats eJJer insjuknat och om vården av smittade och 

sjuka. Dessutom har i annan lagst iftning, t .ex. tuberkuloslagen (FFS 355/60) och 

Jagen om vaccination (FFS 361I5 L ), funnits specialbestämmelser inom området. 

Bestämmelserna rörande bekämpande av smittsamma sjukdomar i hälsovårdslagen 

intogs för vinnande av enhetlighet och överskådlighet i sak oförändrade i 7 kap. 

landskapslagen om hälsovården (36/67). 

Den 1 januari 1987 trädde Jagen om smittsamma sjukdomar (FFS 583/86) i 

kraft. Genom Jagen upphävdes bland annat tuberkuloslagen, lagen om vaccination 

samt bestämmelserna om bekämpande av epidemier och smittsamma sjukdomar i 

hälsovårdslagen. Som en följd av dessa lagstiftningsåtgärder överensstämmer 

bestämmelserna i 7 kap. landskapslagen om hälsovården inte längre i sak med 

motsvarande bestämmelser i rikslagstiftningen. Till den del överensstämmelse inte 

föreligger får bestämmelserna i sagda 7 kap. inte tillämpas. Detta förhållande kan 

inte anses tillfredsställande ur bl.a. rättssäkerhetssynpunkt. Enligt landskapsstyrel

sens mening är det mest ändamålsenligt att upphäva de bestämmelser i landskaps

lagen om hälsovården som rör bekämpande av smittsamma sjukdomar. 

I 7 kap. landskapslagen om hälsovården finns i 34 § en bestämmelse enligt 

vilken mjölk och grädde som saluförs i butiker eller serveras i förplägningsrörelse 

skall vara pastöriserad. Denna bestämmelse bör i systematiskt hänseende anses 

höra till livsmedelslagstiftningen; ett rättsområde på vilket lagstiftningsbehörig

heten ansetts tillkomma landstinget. Som ovan berörts föreslås hela 7 kap. upphävt. 

Regeln om att mjölk skall vara pastöriserad föreslås finnas kvar i Jagen men bör 

enligt landskapsstyrelsens mening flyttas tiJJ 8 kap. 
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Lagen om smittsamma sjukdomar innebar administrativa förändringar i vården. 

Således borttogs indelningen i särskilda tuberkulosdistrikt liksom centralsanato

rierna och tuberkulosbyråerna. Vården av personer som insjuknat i tuberkulos och 

arbetet med att förebygga tuberkulos integrerades i den övriga sjukvården på 

hälsocentraler och sjukhus. På grund av dessa ändringar finns det orsak att upphäva 

14 § landskapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland (26/46), som lagfäster 

ett centralsanatorium och en tuberkulosbyrå i anslutning till centralsjukhuset. 

I l 0 § landskapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland finns bestämmel

ser om de avgifter som uppbärs av patienterna. Innehållet i bestämmelsen är 

föråldrat. Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelsen ändras så att hänvisningen 

tiJl taxorna vid de civila sjukvårdsanstalterna borttas. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om hälsovården 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 29-45 §§ samt kapitelrubriken till 7 kap. landskapslagen den 25 juli 

1967 om hälsovården (36/67), av dessa lagrum 31 §, 37 §, 39 §, 41 § och 44 § sådana 

de lyder i landskapslagen den 1 juli 1977 (64/77), 29 §, 36 §, 38 §, 42 § och 43 § 

sådana de lyder i landskapslagen den 27 mars 1984 (23/84) samt 

fogas till lagen en ny 46a § som följer: 

46a § 

Mjölk eller mjölkprodukt som saluhålls som livsmedel eller används vid 

framställning eller beredning av livsmedel skall vara pastöriserad. Vad här sägs om 

saluhållande gäller även försäljning, servering eller annat överlämnande för 

förtäring. 
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Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 14 § Jandskapslagen den l augusti 1946 om centralsjukhus för 

landskapet Åland (26/46), sådan den lyder i landskapslagen den 5 december 1979 

(79/79), samt 

ändras lagens 10 §, sådan den lyder i landskapslagen den 12 juli 1949 (19/49), 

som följer: 

10 § 

För utnyttjande av sjukplats uppbärs dagavgift enlighet med vad därom 

riket är stadgat. 

Mariehamn den 22 december 1987 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson 


