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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar de lagförslag om samordning av 

hälso- och sjukvården som ingår i framställningen. 

Framställningen innehåller ett förslag till en ramlag om hälso- och sjukvården, en 

särskild lag om ikraftträdandet av ramlagen samt följdändringar av andra lagar och en 

s.k. blankettlag genom vilken lagen om patientens ställning och rättigheter bringas i 

kraft i landskapet. 

Ramlagen är i huvudsak en allmän lag om förvaltningen av hälso- och sjukvården 

i landskapet. Enligt lagen skall landskapet överta hela ansvaret för att befolkningen 

tillhandahålls hälso- och sjukvård. För ändamålet slås de nuvarande tre hälso- och 

sjukvårdsorganisationerna samman till en organisation, som även skall tillhandahålla 

veterinärvård. Den nya organisationen skall ledas av en styrelse vars sammansättning 

skall spegla lagtingets sammansättning. 

All verksamhet som de tre huvudmännen inom hälso-och sjukvården utövat, 

förutom specialomsorgen om utvecklingsstörda, överförs till den nya organisationen. 

Den del av hälso-och sjukvården som tidigare finansierats av kommunerna, med 

undantag av åldringssjukvården, skall i framtiden finansieras med en landskapsskatt. 

Driftskostnaderna för åldringssjukvården skall kommunerna betala till landskapet. 

I anslutning till den nya myndigheten skall en hälsonämnd verka. Nämnden, som 

är ett landskapets organ, skall överta de uppgifter som de tre kommunala hälsonämn

derna f.n. handhar. 

Tillsammans med denna framställning tillställs lagtinget en framställning med 

förslag till ny landskapsskattelag och en framställning med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger 

om utvecklingsstörda. 
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.41.Li\1.ÄN MOTIVERJNG 

1: Den nuvarande hälso- och sjukvårrisjörva/Jningen 

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att inom ramen för sin kompetens och med. 

hänsyn till medicinska, humanitära och 'ekonomiska omständigheter arbeta för en god 

folkhälsa. Hälso- och sjukvården i landskapet Åland är idag funktionellt och huvud

mannamässigt uppdelad på tre huvudmän, som bär ansvaret för att tjänster inom 

sektorn är tillgängliga för befolkningen i tillräckiig omfattning och av god kvalitet. 

Folkhälsoarbetet administreras av Ålands folkhälsoförbund kf, mentalvården av Ålands 

vårdförbund kf och den somatiska specialiserade sjukvården av landskapet Åland. 

Kommunalförbunden omfattar samtliga 16 åländska kommuner. Kommunerna deltar i 
kostnaderna för Ålands centralsjukhus och landskaps.kapet understöder kommunalför

bunden med andelar som bestäms enligt de enskilda kommunernas bärkraftsklass. 

Riktlinjerna för utvecklingen och ramarna för resursanvändningen inom kommunal

förbunden respektive Ålands centralsjukhus anges i rullande femårsplaner som skall 

finnas enligt landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovår

den (63/83). Planerna antas av landskapsstyrelsen i samband med avgivandet av 

förslaget till budget för det kommande året. 

Verksamheten regleras av landskapslagar och -förordningar till den del det ligger 

inom landskapets lagstiftningsbehörighet och till övriga delar av gällande rikslagstift

ning. Om folkhälsoarbetet stadgas i landskapslagen och -förordningen om folkhälso

arbetet och landskapslagen angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet 

(22173, 17175, 23173) samt till vissa delar i landskapslagen och -förordningen om 

hälsovården (36/67, 63/73). Mentalvården regleras av landskapslagen om tillämpning 

av vissa riksförfattningar rörande mentalvården (56/91). Den specialiserade sjukvården 

regleras av landskapslagen om Ålands centralsjukhus, landskapslagen om fördelning av 

driftskostnaderna vid Ålands centralsjukhus och landskapslagen om fördelning av 

anläggningskostnaderna vid Ålands centralsjukhus (26/46, 43/66, 31/73). Som exempel 

på rikslagstiftning som skall tillämpas kan nämnas den lagstiftning där rätten att utöva 

läkar- och sjukvårdsyrke regleras. 

2. Behovet av en refonn av hälso- och sjukvårdsförva/Jningen 

Den historiskt motiverade uppbyggnaden av särskilda organisationer för vården av 

olika väldefinierade sjukdomstillstånd och andra hälsovårdsuppgifter (Ålands central

sjukhus för den somatiska specialiserade sjukvården, Ålands tuberkulosdistrikt jämte 

centralsanatorium för tuberkulosvården, Grelsby sjukhus för sinnesjukvården och den 
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senast tillkomna organisationen Ålands folkhälsoförbund för att befrämja den förebyg

gande hälsovården .och handha det kurativa folkhälsoarbetet) motsvarar som sådan inte 

längre dagens krav på helhetssyn och effektivitet eller den medicinska uppfattningen 

om åtgärder mot nya drag i sjukdomspanoramat. 

Konstellationen har också förändrats på flera punkter under årens lopp utan en 

genomgripande reform. Sä har t.ex centralsanatoriet blivit en enhet för medicinska 

lungsjukdomar inom Ålands centralsjukhus och Grelsby sjukhus utgör endast en del av 

mentalvården, där den öppna verksamheten blivit alltmer dominerande. 

Under en längre tid har en sammanslagning av de åländska hälso- och sjuk

vårdsorganisationerna varit föremål för behandling. Motiven för sammanslagningen har 

till en del varierat under årens lopp men kärnan är och har varit att dels försöka 

behärska kostnadsutvecklingen, dels åstadkomma vårdmässig rationalisering och kvali

tetsförbättring. De sistnämnda avser, att med tanke på de mest centrala elementen i 

verksamheten, förbättra vården för den enskilda individen och hela befolkningen. 

Den åländska hälso- och sjukvården befinner sig inte i ett vakuum, utan påverkas 

av värde- och ideströmningar i vår omgivning. Utvecklingen både i riket och utomlands 

får återverkningar direkt eller indirekt inom den åländska vården. Strävan till en hel

hetssyn på människan och hennes behov motiverar uppbyggandet av en organisation 

där de olika verksamhets grenarna bildar funktionellt samordnade helheter, som i sin tur 

kan samarbeta med övriga samhällssektorer. 

Den ansträngda samhällsekonomin, där hälso- och sjukvårdens andelar av den 

sjunkande bruttonationalprodukten relativt sett ökat, ställer krav på rationaliseringar och 

i värsta fall nedskärningar av verksamheten. Problemen rörande hälso- och sjukvården 

som en del av samhällets trygghetsfunktion inom den offentliga sektorn, ett effektivare 

utnyttjande av tillgängliga resurser, förbättrande av vårdkvaliteten och minimering av 

negativa effekter av nedskärningar i verksamhetsförutsättningarna har som aldrig tidi

gare lyfts fram i samhällsdebatten på många håll i världen. 

Ett första steg i en strävan att på ett bättre sätt än hittills möta utmaningarna är att 

samordna den idag både administrativt och i vissa avseenden funktionellt splittrade 

hälso- och sjukvården i landskapet och förenkla det invecklade och arbetsdryga trans

fereringssystemet inom finansieringen. 

Den föreslagna omorganisationen berör inte direkt verksamhetens innehåll och 

former, men skapar en bättre utgångspunkt för kvalitetsmässig utveckling och för

bättring. Den övergripande målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för en bibe
hållen åländsk hälso- och sjukvård på nuvarande nivå. 
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3.Huvudpunktema i flirslaget 

3. !. Målsättningen 

Den övergripande målsättningen för hälso- och sjukvården är oförändrad, men de 

av utvecklingen och samhällsekonomin betingade kraven på verksamheten motiverar 

förändringar i strukturer och strategier för att uppnå målet. Förslaget innebär en 

organisationsreform och berör inte direkt innehåll eller strategier men förväntas 

indirekt skapa bättre förutsättningar för en utveckling och förbättring av vården. 

J.2 lfuvudniannaskaper 

Den nya organisationens huvudman är enligt förslaget landskapet Åland. Detta 

baseras på landstingets behandling av landskapsstyrelsens meddelande rill landstinget 

angående samordningen av de åländska hälso- och sjukvårdsinstitutionerna år 1990. Al

ternativet, ett kommunalförbund eller annan kommunal sammanslutning enligt modell 

från flera andra nordiska länder, bedömdes i paritet med vad man gjort på Island, dvs 

med beaktande av befolkningsunderlagets och kommunernas ringa storlek, inte ha 

samma förutsättningar att förverkliga intentionerna med omorganisationen. 

Huvudmannas.kapet för specialomsorgen om utvecklingsstörda kvarblir hos 

kommunerna. 

3.3 Den nyajörvalrningssrrukturen 

De tre existerande hälso- och sjukvårdsorganisationerna sammanförs till en enda 

under landskapets huvudmannaskap. Unikt är att primärvården och den specialiserade 

sjukvården inklusive psykiatrin inlemmas i samma organisation. Den nya organisatio

nen är en myndighet som är underställd landskapsstyrelsen. 

Kommunerna avlyfts betalningsansvaret och skyldigheten att ordna hälso- och sjuk

vård för landskapets invånare. Ett undantag utgörs av åldringssjukvården på Gullåsen. 

Här kvarstår kommunernas betalningsskyldighet enligt utnyttjandegrad. Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen lyder under en av landskapsstyrelsen tillsatt styrelse. Styrelsens 

mandatperiod löper parallellt med lagtingets. Ärenden i styrelsen föredras av en 

förvaltningschef. 

Styrelsen skall i huvudsak självständigt besluta om den administrativa indelningen 

och uppbyggnaden av hälso- och sjuk:vårdsförvaltningen. Vid behov skall dock 
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landskapsstyrelsen kunna utfärda allmänna bestämmelser därom genom landskapsför

ordning. 

Av,_ verksamhetsideologiska skäl är organisationen vid övergången uppdelad i två 

resultatenheter, en för primärvård och en för specialiserad sjukvård. Den senare 

inkluderar även psykiatrin. Uppdelningen på. resultatenheter innebär dock inte att 

organisationens övergripande ansvar för bef Qlkningens hälso- och sjukvård skulle vara 

splittrat .. 
Verksamhetens volym, tyngdpunkter och prioriteringar bestäms av landskapsstyrel

sen i ett plandokument inom ramen för hälsopolitiska och budgetmässiga beslut i 

lagtinget. 

Planen ersätter de detaljerade bestämmelser rörande verksamhetens former och 

innehåll, som ingår i den gällande lagstiftningen. Den bör ytterligare ange målsätt

:lingar och strategier i ett kort och medellångt tidsperspektiv samt specificera kraven på 

verksamhetens kvalitet. 

4. Beredningen av ärendet 

En samordning av hälso- och sjukvårdens organisationer på Åland har diskuterats 

i ca 20 år och inom ramarna för flera olika betänkanden, som alla återspeglat tankar 
och värderingar typiska för sin tid. 

Om än arbetet med en organisationsreform kan spåras till medlet av 70-talet är det 

kommittebetänkandena i Åländsk utredningsserie 1979:8 "Utredning av möjligheterna 

till samordning av hälso- och sjukvårdsinrättningama på Åland", 1981:5 "dito, 

delbetänkande Il" och 1987:4"1987 års utredning av möjligheterna till samordning av 

hälso- och sjukvårdsinrättningarna på Åland" (VÅSK-betänkandet), som tillsammans 

med den senaste 1992: 16 "Hälso- och sjukvårdens samordning" (HOSSbetänkandet) är 

den direkta grunden för föreliggande lagförslag. En central fråga där åsikterna har gått 

isär, har huvudmannaskapet varit. Utgående från V ÅSK- betänkandet gav land

skapsstyrelsen ett meddelande till landstinget· i ärendet år 1990. Behandlingen av 

meddelandet gav vid handen att arbetet kunde fortsätta under premissen att landskapet 

blir den nya samordnade hälso- och sjukvårdsorganisationens huvudman. HOSS 

utredningen, som delvis gjordes inom ramen för en parlamentariskt utsedd referens

grupp, utgjorde basen för ett nytt meddelande till landstinget år 1992. Lagtingets 

behandling av detsamma , tillsammans med kommunernas, kommunalförbundens och 

fackorganisationernas utlåtanden i ärendet har beaktats i utformningen av lagförslaget, 

liksom arbetet inom ett antal arbetsgrupper, som tillsattes för att utreda vissa special

frågor. 
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5. Administrativa och ekonomiska konsekvenser 

Sammanslagningen av de tre existerande hälso- och sjukvårdsorganisationerna 

innebär att tre administrationer blir en. Tre styrelser och två förbundsfullmäktige 

er.sätts av en styrelse. Beslutsgången inom sektorn blir samordnad, väsentligt förenklad 

och i många fall centraliserad, samtidigt som minga beslut kommer att tas närmare den 

aktuella verksamheten. Möjligheterna till en helhetsbetonad organisationsutveckling och 

resursanvändning blir bättre. 

Den nya organisationens utgångsläge beträffande resurser, såväl materiella som 

personella är i inledningsskedet detsamma som det nuvarande. Befintliga fastigheter, 

utrustning och personal ställs till dess förfogande. Målet är att de kommunala an

läggningarna skall överlåtas kostnadsfritt till landskapet i och med att kommunerna 

avlyfts ansvaret för verksamheten. Samtidigt avskriver landskapsstyrelsen landskapets 

fordringar på kommunerna och kommunalförbunden. Denna överföring skall dock 

regleras i ett avtal mellan kommunerna och landskapet. 

Behovet av administrativ och viss ekonomipersonal kommer att minska jämfört 

med dagens, men övergången från dagens situation till den nya och inkörningen av den 

samordnade organisationen kommer i begynnelseskedet att innebära extra uppgifter. 

Därför är det inte meningsfullt att på förhand summariskt skära i de befintliga resurser

na. Inskränkningar i vårdverksamhetens totalvolym ingår inte i omorganisationens 

målsättningar. Däremot kan val av tyngdpunktsområden, prioriteringar och lvali

tetskrav betinga omfördelning av t1llgängliga resurser. 

En jämförelse mellan bokslut och budgeter för perioden 1992-1995 framgår av 

bilaga. Härvidlag antas att rationaliserings- och effektiveringsvinster under åren 1995 

och 1996 kommer att sänka kostnaderna med ca 5 procent. 

Hälso- och sjukvårdens finansiering omstruktureras så att landskapet bär det totala 

kostnadsansvaret, vilket i dag motsvaras av dagens landskaps- och kommunandelar. 

För att landskapet skall kunna fullgöra sin förpliktelse skall en landskapsskatt om cirka 

60 miljoner mk uppbäras. Kostnaderna för skatteuppbörden, som uppskattas till 

350.000 mark per år, är en ny utgiftspost. 

Personalens sociala och ekonomiska förmåner skiljer sig till en del beroende på 

arbetsgivaren. Inom den kommunala sektorn har lönerna utvecklats i en snabbare takt 
än inom landskapets förvaltning. Skillnaden är inte betingad av organisationsreformen 

och ett utjämningsbehov skulle föreligga även utan den. Samordningen motiverar dock 

att en löneutjämning äger rum i ett rimligt tidsperspektiv och i den utsträckning den 

ekonomiska utvecklingen det medger. Eventuella löneökningar måste dock ske inom 

HOSS-organisationens totala budgetram. 

Samhällsekonomins aktuella situation påverkar självfallet alla dessa faktorer. 

Reformen beräknas inte innebära en ökning av totalkostnaderna. Besparingar i form av 

rationaliseringsvinster och kvalitetsförbättringar kommer att synas gradvis då samord-
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ningen utsträcks till allt flere funktioner och då verksamheten blir inkörd. Bedömningen 

av reformens effekter, besparingar och rationaliseringsvinster samt kvalitets- och 

effektivitetsförbättringar, bör göras i ett tillräckligt omfattande samhällsperspektiv. inte 
,__ 

bara inom den egentliga hälso- och sjukvårdsapparaten. 

DETALJ MOTIVERING 

1. Landskaps/agen om hälso- och ~jukvården. 

1 § I paragrafen har landskapets ansvar för vården lagfästs. En direkt konsekvens 

av paragrafen är att kommunerna inte längre är skyldiga att upprätthålla någon hälso

och sjukvård eller veterinärvård. 

Liksom tidigare har åtskillnad gjons mellan befolkningen i landskapet och andra 

personer. Att endast lokalbefolkningen skall ha tillgång till hälso- och sjukvården i hela 

dess vidd överensstämmer med nuvarande förhållanden och är även en princip som 

allmänt tillämpas i vår omgivning. 

AV att det är landskapet som ansvarar för att vård tillhandhålls följer inte att 

vården måste bekostas av landskapet. Bestämmelserna i denna paragraf utgör sålunda 

inte hinder för att avgift uppbärs av den som nyttjar vården eller att t.ex. kommunerna 

åläggs att helt eller delvis bekosta verksamheten eller delar av den. 

Bestämmelserna i paragrafen utgör inte hinder för andra än landskapet att upp

rätthålla motsvarande verksamhet. 

2 § Paragrafen innehåller en allmän målbeskrivning som i sak överensstämmer 

med motsvarande bestämmelse i lagen om patientens ställning och rättigheter. 

3 § I paragrafen har intagits de bestämmelser som ansetts nödvändiga för att 

lagtinget och landskapsstyrelsen skall kunna styra den verksamhet som landskapet 

ansvarar för. Såsom framgår av paragrafen skall budgeten vara styrmedlet. Den valda 

metoden kan betraktas som en kombination av målstyrning genom budgeten komplette

rad med ett planeringssystem. Denna kombination är inte helt utan motstridigheter. 

De krav som skall ställas på planen har det inte bedömts ändamålsenligt att fastslå 

i lagen. Orsaken härtill är att planeringssystemet bör ges möjlighet att utvecklas i 
växelverkan dels mellan lagtinget och landskapsstyrelsen och dels mellan landskapssty

relsen och den som tillhandahåller vården. Eftersom en preliminär plan skall tillställas 

lagtinget tillsammans med budgetförslaget, förutsätts det att planen utformas på ett 

sådant sätt att den ger de enskilda ledmöterna av lagtinget möjlighet att ta ställning till 

budgeten och framlägga eventuella alternativa förslag. 
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4 § Av paragrafen följer att det skall finnas en särskild hälso- och sjukvårdsmyn

dighet som skall tillhandahålla den vård som landskapet svarar för. Myndigheten skall 

verka så självständigt som möjligt inom ramarna för den i 3 § nämnda planen. Pro

ponionerna mellan egen verksamhet och köpta tjänster skall myndigheten själv 

bestämma till den del den frågan inte reglerats i planen. 

I och med att myndigheten skall kunna påföras även andra hälso- och sjukvårds

uppgifter än de som följer direkt av lagen skapas en möjlighet att på ett ändamålsenligt 

sätt komplettera myndighetens allmänna uppgift med enstaka uppgifter som påkallas av 

speciella skäl, utan att lagen behöver belastas med detaljbestämmelser. På detta sätt kan 
de speciella skyldigheterna gentemot sjömän och rederier, vilka f.n. innefattas i folk

hälsoarbetet, påföras myndigheten. 

Eftersom utformningen av planen inte regleras i lagen, utan det förutsatts att den 

skall få utvecklas i växelverkan lagtinget-landskapsstyrelsen-hälso- och sjukvårdsmyn

digheten, kommer myndighetens självständighet att vara beroende av hur planerna 

kommer att se ut. 

Den specialisering som under en längre tid ägt rum inom vården har medfört att 

speciell utrustning och erfarenhet krävs för olika slag av medicinska ingrepp och 

åtgärder. Med tanke på det begränsade befolknings underlaget i landskapet torde det inte 

vara möjligt att helt undvika att överkapacitet åtminstone tidvis finns beträffande 

möjligheterna att utföra vissa slag av ingrepp. För att resurserna skall kunna utnyttjas 

rationellt är det nödvändigt att ha en möjlighet att sälja tjänster. En sådan verksamhet 

bör dock inte tillåtas inkräkta på myndighetens egentliga uppgift. De som kan tänkas 
köpa tjänster av hälso- och sjukvårdsmyndigheten ärt. ex. andra huvudmän för hälso

och sjukvård men också enskilda. 

5 § Arbetet inom myndigheten skall ledas av en styrelse, om vilken grundläggande 

bestämmelser intagits i denna paragraf. Styrelsens ställning gentemot landskapsstyrelsen 

grundar sig på i huvudsak samma principer som gäller för postens styrelse. På grund 

av den valda modellen kan myndigheten ges självständig beslutanderätt i stor om

fattning i frågor som rör myndighetens uppgift. 

Avsikten är att styrelsens sammansättning skall spegla lagtingets sammansättning. 

Antalet medlemmar i styrelsen bör därför i viss utsträckning kunna variera. Land

skapsstyrelsen bedömer att ett totalantal mellan fem och sju medlemmar är lämpligt 

med tanke på styrelsens uppgift. 

Frågan om hur personalen skall ges insyn i styrelsens arbete har det bedömts mest 

ändamålsenligt att låta styrelsen avgöra, utgående från de erfarenheter som vunnits i 

styrelsearbetet vid Ålands centralsjukhus och Ålands folkhälsoförbund. En förutsättning 

för ett välfungerande styrelsearbete bör nämligen vara ett gott förhållande mellan 

styrelsen och de personalkategorier som verkar inom myndigheten. 
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6 §Styrelsen skall vara beslutför när mer än hälften av medlemmarna, bland dem 

ordföranden eller viceordföranden är närvarande. Förutsättningarna för beslutförhet är 

de~mma oberoende av om enighet råder eller inte. I detta avseende gäller sålunda en 

annan princip än den som gäller beslutsfattandet i landskapsstyrelsen. Till övriga delar 

har det bedömts ändamålsenligt att de bestämmelser som gäller beslutsfattandet i 
landskapsstyrelsen iakttas i tillämpliga deJar. Sålunda förutsätts det t.ex. att besluten i 

styrelsen fattas på föredragning av tjänsteman. 

På grund av att styrelsen i allmänhet inte skall engagera sig i det löpande arbetet 

utan endast i frågor av mera övergripande natur är det tillräckligt om en tjänsteman, 

förvaltningschefen, verkar som föredragande. Vid behov kan annan personal höras eller 

på annat sätt beredas möjlighet att framföra sin syn på de frågor som är föremål för 

behandling i styrelsen. 

Bestämmelserna i paragrafen gäller inte beslutsfattandet på andra nivåer inom 

myndigheten. 

7 § I paragrafen anges styrelsens uppgift. Trots att styrelsen primärt skall ansvara 

inför landskapsstyrelsen för att planen genomförs har styrelsen givits mera en lednings

roll än en verkställighetsroll. I det s.k. Hoss-meddelandet angavs styrelsens roll vara 

"ett till policyfrågor och övergripande principiella problem avgränsat uppdrag 11
• De 

uppgifter som anges i paragrafen samt bestämmelserna i lagens 15 § har bedömts täcka 

det som fastslogs i meddelandet. 

8 § Förvaltningschefens roll och ställning inom myndigheten förutsätter att 

styrelsen har förtroende för honom och godtar det sätt på vilket han arbetar. Det är 

därför motiverat att styrelsen kan avskeda förvaltningschefen när styrelsen bedömer att 

skäl därtill föreligger. En liknande bestämmelse har tidigare antagits att gälla för 

verkställande direktören vid landskapets affärsverk Posten på Åland. 

9 § I paragrafen anges förvaltningschef ens uppgifter. Eftersom styrelsens uppgift 

i första hand är att handha ledningen av verksamheten på ett mera övergripande plan, 

har förvaltningschefen givits stora befogenheter. 

I myndighetens reglemente kan erforderliga bestämmelser intas om delegering av 

beslutsfattandet. Förvaltningschefen skall därför inte behöva göra några rent medicinska 
och vårdmässiga bedömningar utan sådana bedömningar skall i reglementet den 

personal som är anställd i egentliga hälso- och sjukvårdsuppgifter ges självständig rätt 

att göra. Genom att frågor rörande delegering och därmed sammanhängande ansvar 

skall regleras i reglementet skapas det förusättningar för en klar och välfungerande 
ansvarsfördelning inom myndigheten. 
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10 §Hälsonämnden skall vara tillsyns- och tillståndsmyndighet i miljöfrågor. I och 

med att hälsonämnden skall handlägga och avgöra endast de ärenden som nämnden 

påförts genom annan lagstiftning innebär det att bestämmelserna i denna paragraf inte 

utgör något hinder för att tillstånds- och tiilsynsuppgifter inom miljövården kvarblir hos 

kommunerna och landskapsstyrelsen. Avsikten är att den hälsonämnd som avses i 

denna paragraf skall påföras de uppgifter som f.n. ankommer på de tre kommunala 

l:älsonämndema. Dessutom skall nämndeh påföras vissa andra uppgifter som hittills 

ankommit på kommunerna. 

Hälsonämnden skall i sitt beslutsfattande vara fristående från hälso- och sjukvårds

myndigheten. I paragrafen har därför föreskrivits att nämnden finns i anslutning till 

hälso- och sjukvårdsmyndigheten och att nämnden är underställd landskapsstyrelsen. I 

de flesta slag av administrativa angelägenheter skall nämnden dock vara en del av 

hälso-och sjukvårdsmyndigheten. 

Hälsonämnden skall ha en del av myndighetens personal underställd sig, till vilken 

nämnden kan delegera sina uppgifter. En omfattande delegering är nödvändig särskilt 

i tillsynsfrågor, eftersom vis~ slag av beslut måste kunna fattas med mycket kort 

varsel. 

I och med att hälsonämnden skall vara ett tillsyns- och tillståndsorgan har det inte 

bedömts nödvändigt att nämnden ges allmän beslutanderätt i frågor som rör det inre 

arbetet, t.ex. i frågor som rör den personal som är underställd nämnden .. På grund 

härav har det ansetts möjligt att ha nämnden ansluten till myndigheten samtidigt som 

den är direkt underställd landskapsstyrelsen. 

11 § Såsom en direkt konsekvens av att myndigheten skall ha ett resultatansvar 

skall den också allmänt besluta i frågor som rör tjänster och tjänstemän. Tjänstekollek

tivavtalsfrågorna skall dock skötas av landskapsstyrelsen. 

12 § De avgifter och ersättningar som enskilda åläggs att betala inom vården kan 

påverka dem i deras val av vårdform. En allmän strävan är att avgifterna inte skall 

tvinga någon att avstå från en objektivt sett nödvändig vård. På grund av att frågan om 

storleken på de avgifter och ersättningar som skall uppbäras är av stor principiell 

betydelse bör landskapsstyrelsen bestämma dem. Härvid skall landskapslagen om 

grunderna för avgifter till landskapet följas. 

När hälso- och sjukvårdsmyndigheten säljer tjänster åt andra fungerar myndigheten 

i huvudsak på en öppen marknad. Några hänsyn till enskilda personers betalningsför

måga behöver i ett sådant fall inte tas. Därför bör i sådana fall myndigheten, genom sin 

styrelse, få besluta om det pris som skall tas för tjänsterna. 

13 § I myndighetens uppgift att tillhandahålla befolkningen i landskapet hälso- och 

sjukvård ingår förutom annat att tillhandahålla åldringssjukvård. Åldringssjukvården 
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bedrivs f. n. på Gullåsen. Eftersom åldringssjukvården hör nära samman med den 

kommunala socialvården, bör den i kostnadshänseende betraktas som en del av social

vården. I paragrafen har därför stadgats att kommunerna skall bära nettokostnaderna 

för åldringssjukvården, dock endast till den del de hänför sig till driften. 

14 § Av 25 § självstyrelselagen följer att landskapsstyrelsen är besvärsmyndighet 

i förhållande till underlydande myndigheter. Efter att en särskild åländsk förvaltnings

domstol inrättats kan dock den göras till besvärsmyndighet. Det är f.n. aktuellt att 

inrätta en åländsk förvaltningsdomstol men det torde inte ske förrän tidigast under år 

1994. Efter att förvaltningsdomstolen inrättats har landskapsstyrelsen för avsikt att till 

prövning uppta frågan om förvaltningsdomtolen bör åläggas att verka som besvärsmyn

dighet i vårdärenden. 

Lagstiftning om ändringssökande har ansetts falla under uttrycket "rättegångs

väsendet" i den gamla självstyrelselagen, vilket motsvaras av uttrycket "rättskipning" 

i den nya självstyrelselagen. Enligt 27 § 23 punkten är rätten att lagstifta om rättskip

ning en riksangelägenhet. Trots att fråga är om bestämmelser av rikslagstiftningsnatur 
har landskapsstyrelsen bedömt att lagen bör innehålla en allmän bestämmelse om 

ändringssökande. Orsaken härtill är främst den att alla frågor som hälso- och sjukvårds

myndigheten fattar beslut i inte är reglerade i annan lagstiftning. 

Allmänna bestämmelser om ändringssökandet ingår i lagen om ändringssökande i 

förvaltningsärenden (FFS 154/50). I den lagen (14 § 2 mom.) ingår bl.a. en allmän 

bestämmelse om när beslut får verkställas oavsett besvär. I annan lagstiftning kan dock 

finnas mera precisa bestämmelser härom, t.ex. i 25 § mentalvårdslagen FFS 1116/90, 

vilken lag gäller på Åland till den del däri regleras administrativa frihetsberövanden, 

och i 16 § landskapslagen om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen (52178). 1 

speciallagstiftningen, t.ex. 24 § mentalvårdslagen, kan även ingå andra bestämmelser 

som avviker från de allmänna bestämmelserna i lagen om ändringssökande i för

valtningsärenden. Av det ovansagda följer att det i praktiken inte är möjligt att i en och 

samma paragraf detaljerat ange de bestämmelser som skall tillämpas vid ändringssökan

det i alla olika slag av ärenden som hälso- och sjukvårdsmyndigheten och hälsonämn

den handlägger. 

15 § I paragrafen har intagits en fullmakt för landskapsstyrelsen att i landskapsför

ordning reglera myndighetens administrativa indelning och uppbyggnad på en mera 
allmän nivå. En landskapsförordning härom skall utfärdas endast om behov föreligger. 

F.n. bedömer landskapsstyrelsen att det inte föreligger ett sådant behov, men bl.a. 

beroende på hur planeringssystemet utvecklas kan det i framtiden visa sig mest 

ändamålsenligt att allmänna bestämmelser om myndighetens administrativa indelning 

och uppbyggnad intas i en landskapsförordning. 
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16 § Eftersom landskapsstyrelsen inte skall blanda sig i myndighetens inre arbete 

i egentlig mening har i paragrafen myndigheten givits befogenhet att själv reglera dessa 

frågor i ett regiemente. Fullmakten om vad som skall regleras i reglementet har gjorts 

sA vid att reglementet skall kunna innehålla bestämmelser av alla de slag som erfordras 

för att komplettera lagen och en eventuell landskapsförordning. Bland frågor som skall 

regleras i reglementet kan nämnas tjänstemännens rättigheter och skyldigheter till den 

del de inte regleras annorstädes, former 'för medbestämmande, delegering och för

farandet vid beslutsfattandet samt den administrativa indelningen och uppbyggnaden, 

bl.a. i resultatenheter. 

17 § Eftersom det krävs detaljerade bestämmelser om avvecklingen av de nuvaran

de vårdorganisationera har det bedömts mest ändamålsenligt att ikraftträdelse- och 

övergångsbestämmelserna intas i en särskild lag. 

2. Landskaps/agen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens srallning 

och rättigheter. 

Lagen är en s.k.blankettlag genom vilken ifrågavarande rik.slag skall bringas i kraft 

i landskapet. De avvikelser och undantag från rik.slagen vilka föreslås gälla i landskapet 

föranleds av en anpassning till förhållandena i landskapet och de är följaktligen till 

största delen av teknisk natur. 

3. Landskaps/agen angående ändring av Landskaps/agen om htilsovården. 

1 § Ändringen är endast en anpassning till att landskapslagen om folkhälsoarbetet 

skall upphävas. 

3 § Enligt 3 § gällande lag är det en kommunal uppgift att dra försorg om den 

allmänna hälsovården. I detta syfte kan kommunerna bl.a. besluta om vilka områden 

som skall betraktas som tätorter och därigenom underkastas särskilda krav. Också 

tillsyns- och tillståndsfrågor är i huvudsak kommunala angelägenheter. 

Lagen innehåller f.n. bestämmelser om rättigheter och skyldigheter som ankommer 

på hälsonämnd. De uppgifter som enligt landskapslagen om hälsovården ankommer på 

hälsovårdsnämnderna skall handhas av de hälsonämnder eller den hälsovårdsstyrelse 

som avses i Iandskapslagen om folkhälsoarbetet (6 §). Sålunda utgör ifrågavarande 

verksamhet f. n. en del av folkhälsoförbundets verksamhet. 

Eftersom Ålands folkhälsoförbund skall upphöra att finnas till och dess befintliga 

verksamhet övertas av landskapet samt hälsonämnden vid hälso- och sjukvårdsmyndig-
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heten skall fungera som allmän tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljöhälsovårds

frågor, krävs det att landskapslagen om hälsovården ändras så att de uppgifter som f.n. 

ankommer på hälsonämnderna påförs den nya hälsonämnden. Enklast görs detta genom 

att det i förevarande paragraf intas en allmän bestämmelse härom. På. så sätt är det 

möjligt att avstå från att ändra alla paragrafer där benämningen hälsovårdsnämnd 

används. 
Landskapsstyrelsen bedömer att kommunernas rätt att enligt lagens 2 kap. besluta 

om vilka områden som skall betraktas som tätorter inte behöver inskränkas till följd av 

överföringen av tillstånds- och tillsynsuppgifterna på ett landskapets organ. 

4 § Paragrafen, som f.n. innehåller bestämmelser bl.a. om landskapsstyrelsens 

skyldigheter att utöva tillsyn över det kommunala hälsovårdsarbetet, föreslås upphävd 

som en konsekvens av överföringen av alla egentliga förvaltningsuppgifter. 

10 § Paragrafen innehåller bestämmelser som direkt berör den kommunala 

verksamheten och kan därför upphävas. 

11 § Eftersom kommunerna inte längre skall vara skyldiga att fullgöra några 

förvaltningsuppgifter på grund av lagen, kan systemet med planering och landskapsstöd 

för kommunal verksamhet inte längre tillämpas. 

19 § Paragrafen har ändrats så att kommunerna inte längre skall kunna påföra 

byggnadsnämnderna uppgiften att inspektera de sanitära förhållandena i bostäder. 

Ändringen är en konsekvens av att kommunerna inte skall ha några tillsynsuppgifter 

enligt lagen. 

26 § Bestämmelserna i 3 mom.kan inte behållas oförändrade, eftersom land

skapsstyrelsen numera är besvärsmyndighet. Någon orsak att överhuvudtaget kvarhålla 

bestämmelserna i ändrad form bedömer landskapsstyrelsen att det inte finns i och med 
att landskapsstyrelsen ändå kan ta ställning även till den del fråga är om ändamålsenlig

heten i ett besvärsärende som rör förläggningstillstånd. 

81 § Ändringen är en konsekvens av att den allmänna tillsynsverksamheten 

övertagits av landskapet. 

83 § Ändringen föranleds av att den kommunala indelningen inte längre skall ha 
någon verkan i tillsynsarbetet. 

85 § Besvärsbestämmelsema har ändrats så att däri hänsyn tas till de regler som 
gäller enligt annan lagstiftning. 
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4. Landskaps/agen angående ändring av landskaps/agen om åtgärder för begränsning 

av tobaksrökningen. 

9 §Enligt paragrafens 2 mom. skall Ålands folkhälsoförbund bistå landskapsstyrel

sen i landskapsstyrelsens informationsarbete. Eftersom folkhälsoförbundet kommer att 

försvinna i och med sammanslagningerr av hälso- och sjukvårdsinstitutionerna kan 
paragrafen inte behållas oförändrad. Någon orsak att påföra hälso- och sjukvårdsmyn

digheten en motsvarande allmän skyldighet föreligger det inte, eftersom den skyldig

heten redan kan anses följa av bestämmelserna om hälso- och sjukvårdsmyndighetens 

uppgift. 

13 § Paragrafen har ändrats så att hänsyn tagits till att det framdeles skall finnas 

endast en hälsonämnd. 

5. Landskaps/agen angaende ändring av landskaps/agen om tillämpning i landskapet 
Åland av vissa riksförfaJtningar rörande produktsäkerhet. 

2 § I paragrafen har endast hänvisningen till självstyrelselagen ändrats så att den 

nya självstyrelselagen beaktats. 

3 § I paragrafen har hänvisningen till självstyrelselagen ändrats så att den nya 

självstyrelselagen beaktats. Dessutom har en ny bestämmelse införts om att de kommu

nala förvaltningsuppgifterna enligt ifrågavarande riksförfattningar i landskapet skall 

handhas av hälsonämnden. De förvaltningsuppgifter som är i fråga handhas f.n. av de 

kommunala hälsonämnderna (7 § produktsäkerhetslagen). 

5 och 6 §§ Av paragraferna följer f.n. att det i landskapet skall gälla vissa 

avvikelser från produktsäkerhetslagen. Avvikelserna är att det i landskapet inte skall 

inrättas någon produktsäkerhetsdelegation (5 §) och att det på den kommunala verksam

heten skall tillämpas landskapslagstiftningen om stöd och planering inom social- och 

hälsovården i stället för rikslagstiftningen därom (6 §). 

Eftersom kommunerna framdeles inte skall var skyldiga att sköta någon förvaltning 

enligt lagen kan inte heller lagstiftningen om stöd och planering av kommunal verksam

het tillämpas. På grund härav har i 5 § även produktsäk.erhetslagens 21 § undantagits 

från tillämpningsområdet i landskapet. 

I 6 § har i upplysande syfte intagits en bestämmelse om att ändring i hälsonämn

dens beslut söks hos landskapsstyrelsen och att de särskilda bestämmelserna om 

ändringssökandet i 19 och 20 §§ produktsäkerhetslagen i övrigt skall tillämpas. 
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6. Landskaps/agen om ändring av landskapsiagen angiiende tilltlmpning i landskapet 
Alarui ~v vissa riksförfattningar rörande liv~medel. 

2a §Paragrafen föreslås upphävd, eftersom kommunerna framdeles inte skall vara 

skyldiga att fullgöra några uppgifter enligt liysmedelslagstiftningen. 

3 § I paragrafen har hänvisningen till självstyrelselagen ändrats så att den nya 

självstyrelselagen beaktats. Dessutom har en ny bestämmelse införts om att de kommu

nala förvaltningsuppgifterna enligt riksförfattningama om livsmedel skall handhas av 

hälsonämnden. Ifrågavarande förvaltningsuppgifter handhas f.n. av de kommunala 

hälsonämnderna (t.ex. 3 § 2 mom livsmedelslagen). 

3b § I upplysande syfte har en bestämmelse införts om att landskapsstyrelsen är be

svärsmyndighet i förhållande till hälsonämnden. I paragrafen har hänsyn tagits även till 

att det finns särskilda bestämmelser om ändringssökande i livsmedelslagstiftningen 

(t.ex. 52 § livsmedelsförordningen). 

7. Landskaps/agen angående ttndring av landskaps/agen om tillämpning i landskapet 
Åland av vissa riksflJrfattningar rörande åtgarder mot fiJrorening av luften. 

3 § I paragrafen ingår f.n. bestämmelser om hur kommunerna kan organisera den 

förvaltning som de enligt ifrågavarande riksförfattningar skall stå för. Bestämmelserna 

utgör undantag från riksförfattningama, eftersom det enligt dem förutsätts finnas 

särskilda miljövårdsnämnder vilka skall verka som tillsynsmyndigheter. 

Eftersom det är mest ändamålsenligt att ifrågavarande förvaltningsuppgifter, som 

i huvudsak består i övervakning och kontroll, i framtiden handhas av hälsonämnden, 

har nämnden påförts de uppgifter som enligt ifrågavarande riksförfattningar i övriga 

delar av landet är kommunala. 

5 § Eftersom kommunerna inte skall vara skyldiga att fullgöra några förvaltnings

uppgifter på grund av ~agen, kan systemet med planering och landskapsandel för 

verksamheten inte längre tillämpas. 
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8. Landskaps/agen angående ändring av landskaps/agen om tillämpning i landskapet 
Aiand av vissa riksflJifauningar rörande kemikalier. 

3a § I lagen ingår f.n. inte några särskilda bestämmelser om skötseln av de förvalt

ningsuppgifter som ankommer på kommunerna enligt de i 1 § 1 mom.nämnåa riksför

fattningama. Lokal tillsynsmyndighet i kemikalieärenden är därför kommunstyrelsen, 

om inte kommunen beslutat att uppgiften skall handhas av någon nämnd. 

De tillsynsuppgifter som är i fråga är av en sådan natur att det är mest ändamåls

enligt att de handhas av hälsonämnden. En ny 3a §, där detta anges, har därför fogats 

till lagen. 

3b § I paragrafen har i upplysande syfte intagits en bestämmelse om att ändring i 

hälsonämndens beslut söks hos landskapsstyrelsen. 

5 § Eftersom kommunerna inte skall vara skyldiga att fullgöra några förvaltnings

uppgifter på grund av lagen, kan systemet med planering och landskapsandel för 

verksamheten inte längre tillämpas. 

9. Landskaps/agen om ikraftträdande av Landskaps/agen om hälso- och sjukvården. 

1 § I paragrafen anges hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdelsedag och de lagar 

som skall upphävas på grund av den. 

Trots att landskapslagen om tillämpning av vissa riksförfattningar rörande mental

vården skall upphävas, kommer mentalvårdslagen att till stor del fortsätta gälla i 
landskapet. Orsaken härtill är att lagen i huvudsak reglerar förutsättningarna för 

tvångsomhändertagande, vilket är ett rättsområde som faller under rikets lagstiftnings

behörighet (27 § 24 p. SjL). 

2 § Landskapsstyrelsen har strävat efter att ge kommunerna möjlighet att samtycka 

till de principer som skall iakttas vid avvecklingen av den tidigare kommunala verk

samhet som landskapet skall överta. Målet är att folkhälsoförbundets och vårdför

bundets, bortsett från specialomsorgen, tillgångar och skulder skall övertas av land

skapet sådana de är vid hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande. För att kommunerna 

skall ges möjlighet att samtycka har övertagandet inte reglerats i detalj i lagen, utan det 

har i stället förutsatts att det skall ske genom ett avtal mellan å ena sidan landskapssty

relsen och å andra sidan samtliga kommuner. Paragrafen kan därför närmast karaktäri
seras som en fullmakt för landskapsstyrelsen att på landskapets vägnar ingå avtalet med 

kommunerna. Eftersom förhållandena kan ändras under tiden fram till lagens ikraftträ

dande har paragrafen givits en vidare utformning än den f.n. förutsätter. 
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3 § Genom den s.k. landskapsandelsrefonnen kommer landskapslagen om land

skapsstöd tiil kommuner (43/73) att upphävas. Den lagen innehåller f.n. bestämmelser 

bl.a. ~m att landskapsandel skall återbetalas under vissa förutsättningar. Enligt lagens 

24 och 25 §§ kan återbetalning komma i fråga bl.a. när verksamhet upphör. 

De bestämmelser som intagits i denna paragraf överensstämmer i huvudsak med 24 

och 25 §§i landskapslagen om landskapsst~ till kommuner. Kravet på att värdet högst 

får motsvara gängse pris har dock borttagits och dessutom har det föreskrivits att land

skapsstyrelsen i stället för länsstyrelsen skall utse ordförande för värderingskom

missionen, om de av parterna utsedda medlemmarna inte kan enas om en ordförande. 

4 § I paragrafen har landskapsstyrelsen givits rätt att avskriva de landskapslån som 

vissa kommuner lyft för att finansiera sin del av den senaste tillbyggnaden vid central

sjukhuset (operationsenheten). Dessutom har landskapsstyrelsen givits möjlighet att 

avskriva landskapets fordran på kommunen för de s.k. förskottsandelama för sanatori

et. 
Till följd av att alla kommuner inte lyft landskapslån för finansieringen av 

operationsenheten vid centralsjukhuset har det bedömts skäligt att kompensera de 

kommuner som inte lyft lån. 

5 § För att myndighetens arbete skall kunna fungera redan vid ikraftträdandet 

måste en hel del förberedande arbete utföras. Förvaltningschefen har en central roll i 
det arbetet. Därför bör tjänsten som förvaltningsdirektör inrättas och en innehavare av 

tjänsten utnämnas redan före ikraftträdandet. Övriga verkställighetsåtgärder som den 

nya lagstiftningen föranleder kan vidtas med stöd av 11 §. 

6 § Eftersom styrelsens sammansättning skall spegla lagtingets sammansättning, 

bör en ny styrelses mandattid inledas vid det årsskifte som följer närmast efter lagtings

valet. Den första ordinarie styrelsens mandattid bör därför avslutas den 31 december 

1995, varvid dess mandattid kommer att vara två kalenderår. 

Såvitt gäller den första hälsonämndens mandattid bedömer landskapsstyrelsen att 

den bör sammanfalla med den första styrelsens mandattid, trots att nämndens samman

sättning inte skall bestämmas enligt samma grunder. 

7 § I paragrafen regleras andra fönnåner än pensionsförmåner för den personal 

som överförs från kommunal anställning till anställning hos landskapet. Bestämmelser

na grundar sig på ett förslag som utarbetats av företrädare för landskapsstyrelsen och 

den personal som berörs. 

8 och 9 §§ I paragraferna har bestämmelser intagits om pensionsförmånema för 

den personal som överförs från kommunal anställning till anställning hos landskapet. 



Allmän monverint? !7 

Bestämmelserna grundar sig delvis på ett förslag som utarbetats av företrädare för land

skapsstyreisen och den personal som berörs. Till skillnad från arbetsgruppen har 

landskapsstyrelsen bedömt en särskild reglering (9 §) nödvändig för den personal som 

gjort en i 7 § 1 mom. landskaps!agen angående införande av landskapslagen om 

folkhälsoarbetet avsedd anmälan om s.k. bibehållen pensionsrätt. Dessutom har i 9 § 

intagits en bestämmelse om att landskapets skyldighet att ersätta den kommunala 

pensionsa.nstalten för vissa pensionsutbetalningar kvarstår. 

10 § I paragrafen har bestämmelser intagits om anställningsförmånerna för den 

personal som överförs från Ålands centralsjukhus till hälso- och sjukvårdsmyndigheten. 

11 § Med stöd av bestämmelserna i denna paragraf kan erforderliga beslut fattas 

så att verksamheten vid myndigheten kan börja löpa omedelbart vid ikraftträdandet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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l. 

Lagrext 

LANDSKAPSLAG 
om hälso- och sjukvården 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Landskapet Åland svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och 

sjukvård. Landskapet svarar även för att andra personer som vistas i landskapet erhåller 

sjukvård som bör ges utan dröjsmål samt vård som andra personer skall ges enligt 

internationella överenskommelser vilka bringats i kraft i landskapet. Dessutom svarar 

landskapet för att veterinärvård tillhandahålls. 

Med befolkningen i landskapet avses de personer som har hemort i landskapet. 

2 § 

Befolkningen i landskapet har utan diskriminering och inom de gränser som står 

till hälso- och sjukvårdens förfogande vid respektive tidpunkt rätMill sådan hälso- och 

sjukvård som hans hälsotillstånd förutsätter. 

3 § 
Landskapsstyrelsen skall årligen anta en plan för hälso- och sjukvården i land

skapet. Planen skall antas så snart det är möjligt efter det att budgeten för det år som 

planen omspänner har antagits av lagtinget. 

En preliminär plan skall fogas till landskapsstyrelsens budgetförslag. 

4 § 

Den hälso- sjuk- och veterinärvård som landskapet svarar för tillhandahålls av en 

hälso- och sjukvårdsmyndighet. Myndigheten fullgör sin uppgift genom att själv 

upprätthålla verksamhet samt genom att köpa tjänster av andra i enlighet med den i 3 

§ nämnda planen. Myndigheten har även rätt att sälja tjänster, om det kan ske utan att 

försämra myndighetens förutsättningar att fullgöra sin uppgift. 

Hälso- och sjukvårdsmyndigheten kan genom den i 3 § nämnda planen påföras 

även andra än i 1 mom. avsedda hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Hälso-och sjukvårdsmyndigheten är underställd landskapsstyrelsen. 

5 § 

Landskapsstyrelsen tillsätter en styrelse för hälso- och sjukvårdsmyndigheten. 

Styrelsen består av en ordförande och en viceordförande samt minst tre och högst fem 

andra medlemmar. För varje medlem utses även en personlig ersättare. Styrelsens 

mandattid är fyra år. 
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Styrelsemedlem och ersättare får frånträda sitt uppdrag innan mandattiden utgår. 

Landskapsstyrelsen kan skilja styrelsen eller medlem eller ersättare i styrelsen från 

uppdraget. 

L.andskapsstyrelsen beslutar om det arvode som skall tillkomma den som innehar 

styrelseuppdrag. 

6'§ 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden. 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, 

bland dem ordföranden eller viceordföranden. 

Styrelsen avgör ärenden på föredragning av en förvaltningschef. Om besluts

fattandet i styrelsen och handläggningen av ärenden gäller i övrigt i tillämpliga delar de 

bestämmelser som gäller beslutsfattandet i landskapsstyrelsen. 

7 § 

Styrelsen leder hälso- och sjukvårdsmyndighetens verksamhet. I detta syfte skall 

styrelsen 

1) årligen tillställa landskapsstyrelsen ett förslag till en i 3 § avsedd plan tillsammans 

med myndighetens budgetförslag, 

2) uppställa mål och krav för verksamhetsenhetema inom myndigheten. 

3) kära och svara samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka landskapets 

intresse i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgift, 

4) besluta i övriga angelägenheter av större vikt, samt 

5) anta erforderliga bestämmelser om styrelsens inre arbete. 

8 § 

Förvaltningschefen utses av styrelsen för viss tid eller tillsvidare. Styrelsen kan 

säga upp förvaltningschefen då skäl därtill föreligger. Förvaltningschefen får sägas upp 

så att tjänsteförhållandet upphör med omedelbar verkan. I sådant fall har förvaltnings

chefen rätt till en ersättning som motsvarar lön för uppsägningstiden. 

9 § 

Förvaltningschefen skall 

1) avgöra de ärenden som inte ankommer på styrelsen eller styrelsen uppdragit åt 

annan, 
2) tillse att verksamheten utvecklas och bedrivs rationellt, 

3) tillse att styrelsens beslut verkställs samt informera styrelsen om händelser av 

vikt. 



'() _'J Lagrar 

10 § 
r anslutning till hälso- och sj ukvårdsmyndigheten finns det en hälsonämnd som är 

;..mderställd landskapsstyreisen. Nämnden tillsätts av landskapsstyrelsen för en mandattid 

om fyra år. 

Hälsonämnden har till uppgift att verka som miljötillsyns- och tillståndsmyndighet 

i enlighet med vad därom i annan landskapslag stadgas. 

Hälsonämnden består av en ordförande, en viceordförande samt minst tre och högst 

fem andra medlemmar. Nämnden är beslutför när minst hälften av medlemmarna är 

närvarande. Nämnden beslutar i arbetsordning om hur den sammankallas. 

Hälsonämnden kan i arbetsordningen besluta att ärenden som det ankommer på 

nämnden att avgöra skall avgöras av tjänstemän som är underställda nämnden. På 

beslutsfattandet i miljötillsyns- och tillståndsärenden tillämpas i övrigt de bestämmelser 

som gäller beslutsfattandet i landskapsstyrelsen. 

11 § 

Vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten kan det finnas ordinarie och tillfälliga 

tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande. 

Hälso- och sjukvårdsmyndigheten handhar de uppgifter som rör hälso- och 

sjukvårdsmyndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland 

(61/87) ankommer på landskapsstyrelsen. 

Andra tjänster än tjänsten som förvaltningschef vid myndigheten inrättas och indras 

samt deras benämningar ändras av myndigheten. 

12 § 

Landskapsstyrelsen beslutar om de avgifter och andra ersättningar som skall 

uppbäras för de prestationer som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsmyndigheten. 

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. beslutar styrelsen om priset på de 

tjänster som myndigheten säljer ·åt andra. 

13 § 

Kommunerna är skyldiga att ersätta landskapet för de kostnader som landskapet 

förorsakas genom den åldringssjukvård som hälso- och sjukvårdsmyndigheten till

handahåller. Kostnaderna, till den del de inte täcks med avgifter och andra ersättningar 

som uppbärs av patienterna, bestrids av patientens hemkommun. 

Kommunernas ersättningsskyldighet enligt 1 mom. gäller endast för kostnader som 

utgör driftskostnader. 
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14 § 

r beslut som hälso- och sjukvårdsmyndigheten fattat får ändring sökas genom 

besvär hos landskapsstyrelsen. Om de beslut som skall verkställas trots att besvär 
' 

anförts samt om ändringssökandet i övrigt, gäller vad därom är särskilt stadgat. 

15 § 

Landskapsstyrelsen kan vid behov genom landskapsförordning utfärda allmänna 

bestämmelser om hälso- och sjukvårdsmyndighetens administrativa indelning och 

uppbyggnad. 

16 § 

För hälso- och sjukvårdsmyndigheten skall styrelsen anta ett reglemente. I regle

mentet intas närmare betstärnmelser om myndighetens administration och ekonomiför

valtning samt om övriga angelägenheter som hör samman med verkställigheten av 

myndighetens uppgift och myndighetens funktion. 

17 § 

Om ikraftträdandet av denna lag stadgas i en särskild landskapslag. 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

l § 
Lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/92) 

skall, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland. 

Ändring av den i 1 mom. angivna lagen gäller i landskapet, om inte annat följer 

av denna lag. 

2 § 

Följande avvikelse från den i 1 § 1 mom. nämnda lagen (patientlagen) skall gälla 

i landskapet: 

1) verksamhetsenhet vid den i landskapslagen om hälso- och sjukvården ( ) 

avsedda hälso- och sjuk.vårdsmyndigheten skall i landskapet anses vara en i 2 § 4 

punkten patientlagen avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjuk.vård. 

2) bestämmelserna i 3 § 1 mom. och 4 § 2 mom. patientlagen skall inte tillämpas 

i landskapet. 
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3) om den i S § 3 mom. patientlagen avsedda rätten för patient att kontroliera 

uppgifter i joumalhandlingar som gäller honom skall i landskapet gälla vad därom i 
landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72177) stadgas, 

4) om det i 13 § 4 mom. patientlagen avsedda utlämnandet av uppgifter ur 

joumalhandlingarna skall i landskapet gälla vad därom i landskapslagen om allmänna 

handlingars offentlighet är stadgat, samt 

5) bestämmelserna i 17 § patientlagen skall inte tillämpas i landskapet. 

3 § 
De förvaltningsuppgifter som enligt den i 1 § 1 mom. nämnda lagen ankommer på 

riksmyndighet skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, såvitt fråga är om 

angelägenheter som faller inom landskapets behörighet. 

3. 

4 § 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om hälsovården 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 1 § 2 mom., 4 §, 10 §, 11 §och 26 § 3 mom landskapslagen den 25 juli 

1967 om hälsovården (36/67), av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i land

skapslagen den l juli 1977 (64177) samt 10 och 11 §§ sådana de lyder i landskapslagen 

den 27 mars 1984 (23/84) samt 

ändras lagens 3 §, 19 § 1 mom., 81 § 1 mom. samt 83 och 85 §§,som följer: 

3 § 
Hälsonämnden vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten handhar de uppgifter som 

enligt denna lag ankommer på hälsovårdsnämnd. 

19 § 

Hälsonämnden har befogenhet att förordna medlem av nämnden eller densamma 

underlydande tjänsteman att granska bostadslägenheters sanitära skick, om det finns 

skäl att misstänka att sanitär olägenhet förekommer i bostadslägenhetema. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
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81 § 

Följs inte hälsonämndens föreskrifter för avvärjande av sanitär fara eller av

'.!jälpande av sanitär olägenhet inom utsatt tid, har nämnden befogenhet att låta utföra 

arbetet eller låta verkställa åtgärden. Kostnaderna härför bestrids i förskott med land

skapets medel och de kan uppbäras av vederbörande i den ordning som gäller be

~räffande utmätning av allmänna avgifter. 

83 § 

Envar som uppehåller sig i landskapet är skyldig att infinna sig för att höras vid 

hälsonämndens sammanträde, om nämnden anser det erforderligt. Vid kallelse att höras 

skall vederbörande delgivas det ärende i vilket han kommer att höras. 

85 § 

I hälsonämndens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas genom 

besvär hos landskapsstyrelsen. 

Hälsonämndens beslut får verkställas omedelbart och trots att bevär anförts, om 

beslutet till sin art är sådant att det bör verkställas utan dröjsmål eller om beslutets 

ikraftträdande av sanitära skäl inte kan uppskjutas och hälsonämnden förordnat att 

beslutet omedelbart skall verkställas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994. 

4. LANDSKAPS LAG 
angående ändring av landskapslagen om åtgärder för begränsning av tobaks

rökningen 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 9 § 2 mom landskapslagen den 16 augusti 1978 om åtgärder för be

gränsning av tobaksrökningen (52178) samt 

ändras lagens 13 § 3 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 13 augusti 1992 

(38/92), som följer: 

13 § 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Åtal får inte väckas för ett brott som avses i denna paragraf. om inte hälsonämn

den anmält brottet till åtai. 
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5. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av lanciskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet' 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 2 ~ 2 mom samt 3, 5 och 6 §§ landskapslagen den 21 januari 1988 om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet (8/88) 

som följer: 

2 § 

Denna lag tillämpas inte i fråga om sådan näringsutövning som enligt 27 och 29 §§ 

självstyrelselagen regleras genom rikslagstiftning. 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. angivna författningarna 

ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, 

så.vitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighetsområde. 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. angivna författningarna 

ankommer på kommunerna och kommunala myndighete.r skall i landskapet handhas av 

hälsonämnden vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten, såvitt fråga är om uppgifter som 

faller inom landskapets behörighetsområde. 

5 § 
Bestämmelserna i 21, 22 och 23 §§ produktsäkerhetslagen skall inte tillämpas i 

landskapet. 

6 § 

I beslut som hälsonämnden fattat med stöd av denna lag söks ändring genom 
besvär hos landskapsstyrelsen. Om ändringssökandet gäller till övriga delar bestämmel

serna i 19 och 20 §§ produktsäkerhetslagen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 
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6. LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande livsmedel 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 2a § landskapslagen den 23 maj 1977 om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar rörande livsmedel (43177), sådan den lyder i landskapslagen 

den 22 november 1983 (64/83), 

ändras 3 § samt 

fogas en ny 3b § till lagen som följer: 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i l § 1 mom. angivna författningarna 

ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, 

såvitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighetsområde. 

De förvaltninguppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. angivna författningarna 

ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall i landskapet handhas av 

hälsonämnden vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten, såvitt fråga är om uppgifter som 

faller inom landskapets behörighetsområde. 

3b § 

I beslut som hälsonämnden fattat med stöd av denna lag söks ändring genom 

besvär hos landskapsstyrelsen. Om ändringssökandet gäller till övriga delar bestämmel

serna i de i 1 § 1 mom. angivna författningarna 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 
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7 , . LANDSKAPSLAG 
angående ändring av land.skapsiagen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa, rik.sförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 5 § landskapslagen den 2 appl 1991 om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften (32/91) samt 

ändras lagen 3 § som följer: 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de 1 § 1 mom. angivna författningarna 

ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall i landskapet handhas av 

hälsonämnden vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten. såvitt fråga är om uppgifter som 

faller under landskapets behörighetsområde. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994. 

8. LANDSKAPSLAG 
• angående ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Aland av 

vissa riksförfattningar rörande kemikalier 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 5 § landskapslagen den 9 april 1990 om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar rörande kemikalier (32/90) samt 

fogas till lagen nya 3a och 3b §§ som följer: 

3a § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § l mom. angivna författningarna 

ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall i landskapet handhas av 

hälsonämnden vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten, såvitt fråga är om uppgifter som 

faller inom landskapets behörighetsområde. 

3b § 

I beslut som hälsonämnden fattat med stöd av denna lag söks ändring genom 

besvär hos landskapsstyrclsen. Om ändringssökandet gäller till övriga delar bestämmel

serna i de i l § 1 mom. angivna författningarna. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994. 
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9. LANDSKAPSLAG 
om ikraftträdande av landskapslagen om häls<r och sjukvården 

1 enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Landskapslagen om hälso- och sjukvården (/), i denna lag benämnd hälso- och 

sjukvårdslagen, träder i kraft den 1 januari 1994 och genom lagen upphävs: 

1) landskapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland (26/46), 

2) landskapslagen om fördelning av driftskostnaderna vid Ålands centralsjuk

hus( 43176), 

3) landskapslagen om fördelningen av anläggningskostnaderna vid Ålands central

sjukhus (31173), 

4) landskapslagen om folkhälsoarbetet (22173), 

5) landskapslagen angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet 

(23173), 

6) landskapslagen om tillämpning av vissa rik.sförfattningar rörande mentalvår

den(56/91), samt 

7) landskapslagen om kommunal veterinärvård (68173). 

2 § 

När hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft skall respektive förbundsfullmäktige 

upplösa, 

1) det kommunalförbund, benämnt Ålands folkhälsoförbund, som funnits på grund 

av 4§ landskapslagen om folkhälsoarbetet, samt 

2) det kommunalförbund, benämnt Ålands vårdförbund, som funnits på grund av 

4§ landskapslagen om tillämpning av vissa riksförfattningar rörande mentalvården. 

Landskapsstyrelsen har rätt att avtala med kommunerna om att landskapet övertar 

Ålands folkhälsoförbunds och Ålands vård förbunds tillgångar och skulder, sådana de 

är vid hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande. I avtalet kan landskapsstyrelsen 

överenskomma med kommunerna om att landskapet samtidigt övertar ansvaret för de 

skulder som kommunerna har för anläggningsprojekt som rör folkhälsoförbundet och 

vårdförbundet. 

Bestämmelserna i 2 mom. gäller inte Ålands vårdförbunds samt delägarkommu

nernas tillgångar och skulder i vårdförbundet till den del tillgångarna och skulderna 

hänför sig till den verksamhet som vårdförbundet upprätthållit enligt landskapslagen om 

tillämpning av lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (48178). Delägar

kommunernas skulder till vårdförbundet kvarblir hos kommunerna till den del de härrör 
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från verksamhet som avses i detta moment och och i fråga om vårdförbundets till
gångar och skulder som härrör från verksamhet som avses i detta moment gäller vad 

därom i vårdförbundets grundstadga är föreskrivet om fördelningen av tillgångar och 

skulder när kommunalförbundet upplöses, om inte kommunerna i det i :2 mom. avseåda 

avtalet överenskommer om att tillgångarna och skulderna skall överföras till det 

kommunalförbund som skall finnas för att efter hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdan

de fortsätta den verksamhet som avses i landskapslagen om tillämpning av lagen om 

specialomsorger om utvecklingsstörda. 

3 § 

Kan landskapsstyrelsen och kommunerna inte enas om att landskapet enligt 

bestämmelserna i 2 § 2 mom. övenar de där avsedda tillgångarna och skulderna som 

härrör från Ålands folkhälsoförbund och Ålands vårdförbund, är kommunerna skyldiga 

att till landskapet erlägga de proponionella andelar av värdet på de inrättningar, för 

vilka landskapsandel beviljats för anläggningskostnaderna, som kvarblir i kommunernas 

ägo. Värdet på en inrättning bestäms genom att anskaffningskostnaderna för egendomen 

uppskattas enligt prisnivån vid tidpunkten för hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande, 

från vilket skälig värdeminskning avdras. Har landskapsandel inte erlagts för viss del 

av anskaffningskostnaderna för egendomen, beaktas sådan del av egendomen inte vid 

värderingen. 

Uppnås inte enighet om värdet, fastställs det av en kommission till vilken land

skapsstyrelsen förordnar en medlem och kommunerna en medlem, vilka två sedan 

gemensamt väljer en tredje medlem som tillika är ordförande. Uppnås inte enighet om 

ordföranden, utses han av landskapsstyrelsen. 

4 § 

Landskapsstyrelsen har rätt att avtala med kommunerna om att landskapsstyrelsen 

efterskänker de lån av landskapets medel som kommunerna har för anläggningsprojekt 

som rör det centralsjukhus som avses i landskapslagen om centralsjukhus för landskapet 

Åland, sådana lånen är vid hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande. Ingås ett sådant 

avtal skall de kommuner som lyft lån i mindre omfattning än deras andel av anlägg
ningsprojektet skulle förutsätta eller som inte lyft lån för projektet, kompenseras härför 

med landskapsmedel. Landskapsstyrelsen får även avskriva landskapets fordringar på 

kommunerna för obetalda kostnadsandelar för anläggningsprojekt som rör centralsjuk

huset. 

5 § 
Landskapsstyrelsen inrättar en tjänst som förvaltningschef vid hälso- och sjukvårds

myndigheten. Tjänsten får inrättas och besättas innan hälso- och sjukvårdslagen träder 

i kraft. 
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6 § 

När första gången styrelse och hälsonämnd som avses i hälso- och sjukvårdslagen 

u.llsätts, skall de tillsättas för en mandattid som börjar vid lagens ikraftträdande och 

utgår den 31 december 1995 . 

7 § 

Den som vid hälso- och sjuk-vårdslagehs ikraftträdande är anställd vid Ålands 

folkhälsoförbund eller i andra uppgifter än uppgifter enligt landskapslagen om till

lämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingstörda vid Ålands vårdför

bund, överflyttas vid ikraftträdandet, om han samtycker, till motsvarande anställning 

hos landskapet vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Den som överflyttas gör det med 

bibehållande av de förmåner och skyldigheter som följer av den anställning från vilken 

han överförs, dock med beaktande av vad om anställning hos landskapet är särskilt 

.stadgat och vad om villkoren i i fråga varande anställdas anställningsförhållande avtalas. 

Den som enligt bestämmelserna i 1 mom. kan överflyttas till anställning hos 

landskapet men inte samtycker till överflyttningen kan sägas upp så att anställningen 

upphör vid hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande. 

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte pensionsförmåner. 

8 § 

Den som enligt bestämmelserna i 7 § överflyttats till anställning hos landskapet 

och vars framtida pensionsförmåner i den tidigare anställningen bestämts enligt lagen 

om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 292/64) har, utan 

hinder av bestämmelserna om pensionsålder för personer anställda i motsvarande upp

gifter hos landskapet, rätt till pension från anställningen hos landskapet när han uppnår 

den pensionsålder som vid överflyttningen var gällande för honom i den tidigare 

anställningen. Denna rätt gäller på de villkor och under de förutsättningar som var 

gällande för honom i den tidigare anställningen. Om det efter hälso- och sjukvårdsla

gens ikraftträdande görs ändringar av motsvarande pensionsålder, villkor och förut

sättningar i det pensionssystem som grundar sig på lagen om pension för kommunala 

tjänsteinnehavare och arbetstagare, skall den ändrade pensionsåldern och de ändrade 

villkoren och förutsättningarna iakttas, dock endast till den del de gjorts tillämpliga på 

personer som varit anställda före hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande. 

9 § 

Den som enligt bestämmelserna i 7 § överfyttats till anställning hos landskapet och 

vars framtida pensionsförmåner i den tidigare anställningen bestämts enligt de grunder 

som var gällande för honom vid tidpunkten för ikraftträdandet av landskapslagen om 

folkhälsoarbetet, på grund av att han meddelat därom i enlighet med 7 § landskapslagen 

angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet, skall i den anställning till 



30 Lagtexl 

vilken han överflyttats åtnjuta rätt till pensionsskydd ur landskapets medel eniigt de 

grunder som var gällande för honom före hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande. 

Den skyldighet som landskapet iklätt sig enligt bestämmelserna i 7 § 2 mom. land

ska.pslagen angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet fortfar att gälla 

även efter ikraftträdandet av hälso- och sjukvårdslagen. 

10 § 

Den som vid hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande är anställd vid centralsjuk

huset överflyttas vid ikraftträdandet, om han samtycker, till en motsvarande anställning 

vid hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Den som överflyttas gör det med bibehållande av 

de rättigheter och skyldigheter som följer av den anställning från vilken han överförs, 

dock med beaktande av vad om villkoren i ifrågavarande anställdas anställningsför

hållande avtalas. 

Den som inte samtycker till en i l mom. avsedd överflyttning till anställning vid 

hälso- och sjukvårdsmyndigheten kan sägas upp så att anställningen upphör vid hälso

och sjukvårdslagens ikraftträdande. 

11 § 

De åtgärder som verkställigheten av hälso- och sjukvård slagen föranleder får vidtas 

före lagens ikraftträdande. 

Mariehamn den den 21 april 1993. 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T. f. lagberedningschef Lars Karlsson 
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3. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om hälsovården 

r. enlighet med lagtingets beslut 

upphävs l § 2 mom .. 4 §, 10 §, 11 § och 26 § 3 mom landskapslagen den 25 juli 

1967 om hälsovården (36/67), av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i land

skapslagen den 1 juli 1977 (64177) samt 10 och 11 §§ sådana de lyder i landskapslagen 

den 27 mars 1984 (23/84) samt 

ändras lagens 3 §, 19 § 1 mom., 81 § 1 mom. samt 83 och 85 §§, som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

Kommun skall draga försorg om den 

allmänna hälsovården inom dess område. 

19 § 

Hälsonämnden har befogenhet att 

förordna medlem av nämnden eller den

samma underlydande tjänsteman att granska 

bostadslägenheters sanitära skick, därest 
grundad anledning föreligger att miss
tänka, att sanitära olägenheter före
komma i bostadslägenheterna. Till bo
stadsinspektionen hänförliga uppgifter 
må med stöd av beslut av kommuns 
fullmäktige även anförtros kommunens 
byggnadsinspektionsmyndigbet. 

81 § 

Följes icke hälsovårdsnämnds före

skrifter för avvärjande av sanitär fara eller 

avhjälpande av sanitär olägenhet inom 

utsatt tid, har nämnden befogenhet att låta 

Föreslagen lydelse 

3 § 

Hälsonämnden vid hälso- och sjuk
vårdsmyndigbeten handhar de uppgifter 

som enligt denna lag ankommer på häl
sovårdsnämnd. 

19 § 

Hälsonämnden har befogenhet att 

förordna medlem av nämnden eller den

samma underlydande tjänsteman att granska 

bostadslägenheters sanitära skick, om det 
finns skäl att misstänka att sanitär olä
genhet förekommer i bostadslilgenheter-
na. 

81 § 

Följs inte hälsonämndens föreskrifter 

för avvärjande av sanitär fara eller avhjälp

ande av sanitär olägenhet inom utsatt tid. 

har nämnden befogenhet att låta utföra 
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Gällande lydelse 

·Jtföra arbetet eller låta verkstäila åtgärden. 

Kostnaderna härför bestridas i förskott med 

kommunens medel, och må de uppbäras 

hos vederbörande i den ordning, som gäller 

beträffande utmätning av allmänna avgifter. 

83 § 

Envar, som uppehåller sig i kommu
nen. är skyldig att infinna sig för att höras 

vid hälsovårdsnämndens sammanträde. 

dä1·est nämnden anser det nödigt. Vid 

kallelse att höras skall vederbörande delgi

vas ärendet, i vilket han kommer att höras. 

85 § 
I hälsovårdsnämnds beslut sökes änd

ring genom besvär hos länsstyrelsen inom 

trettio dagar efter delfåendet. 

Vad i 1 mom. är stadgat, tillämpas 

icke, därest i lag eller förordning om änd

ringssökande annorlunda är stadgat eller 

därest ändringssökande är förbjudet, och 

icke heller, därest beslutet enligt kommu

nallagstiftningen kan underställas kommu

nens styrelse för prövning. 

Om ändringssökande i länsstyrelsens 

beslut är särskilt stadgat. 
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Föreslagen lydelse 

arbetet eller iåta verkställa åtgärden. Kost

naderna härför bestrids i förskott med land

skapets medel och de kan uppbäras av 

vederbörande i den ordning som gäller be

träffande utmätning av allmänna avgifter. 

83 § 

Envar som uppehåller sig i landskapet 
är skyldig att infinna sig för att höras vid 

hälsonämndens sammanträde, om nämn

den anser det erforderligt. Vid kallelse att 

höras skall vederbörande delgivas det ären

de i vilket han kommer att höras. 

85 § 

I hälsonämndens beslut i ärende som 
avses i denna lag får ändring sökas ge
nom besvär hos landskapsstyrelsen. 

Hälsonämndens beslut får verkställas 
omedelbart och trots att bevär anförts, 
om beslutet till sin art är sådant att det 
bör verkställas utan dröjsmål eller om 
beslutets ikraftträdande av sanitära skäl 
inte kan uppskjutas och hälso~den 
förordnat att beslutet omedelbart •'skall 
verkställas. 
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4. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av iandskapslagen om åtgärder för begränsning av tobaks

rökningen 

I eniighet med lagtingets beslut 

upphävs 9 § 2 mom landskapsiagen den 16 augusti 1978 om åtgärder för be

gränsning av tobaksrökningen (52178) samt 

ändras lagens 13 § 3 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 13 augusti 1992 

(38/92), som följer: 

Gällande lydelse 

13 § 

Åtal få.r inte väckas för ett brott som 

avses i denna paragraf om inte hälsonämn

den i respektive kommun anmält brottet 

till åtal. 

Föreslagen lydelse 

13 § 

Åtal får inte väckas för ett brott som 

avses i denna paragraf, om inte hälsonämn

den anmält brottet till åtal. 

5. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

v~a ri.ksförf attningar rörande produktsäkerhet 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 2 § 2 mom samt 3, 5 och 6 §§ landskapslagen den 21 januari 1988 om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet (8/88) 

som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

Denna lag tillämpas inte i fråga om 

sådan näringsutövning som enligt 11 § 2 

mom. självstyrelselagen regleras genom 

rikslagstiftning. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Denna lag tillämpas inte i fråga om 

sådan näringsutövning som enligt 27 och 

29 §§ självstyrelselagen regleras genom 

rikslagstiftning. 
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Gällande lydelse 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de 

i l § l mom. angivna författningarna an-

kommer på statens myndigheter skall i 

!andskapet handhas av landskapsstyrelsen, 

om dessa uppgifter enligt 19 § självstyrel

selagen ankommer på landskapet. 

5 § 

Bestämmelserna i 22 och· 23 §§ pro

duktsäkerhetslagen om produktsäkerhets

delegationen skall inte äga tillämpning i 

iandskapet Åland. 

6 § 

Hänvisningen i 21 § produktsäkerhets

lagen till lagen om planering av och stats

andel för social- och hälsovården (FFS 

677 /82) skall i landskapet avse landskaps

lagen om planering och landskapsstöd inom 

social- och hälsovården (63/83), om inte 

annat är särskilt föreskrivet. 
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Föreslagen lydelse 

3 § 

De rörvaltningsuppgifter som enligt de 

i 1 § 1 mom. angivna författningarna an

kommer på statens myndigheter skall i 

landskapet handhas av landskapsstyrelsen, 

såvitt fråga är om uppgifter som faller 

inom landskapets bebörighetsområde. 

De förvaltningsuppgifter som enligt 

de i 1 § 1 mom. angivna författningarna 

ankommer på kommunerna och kommu

nala myndigheter skall i landskapet 

handhas av hälsonämnden vid hälso- och 

sjukvårdsmyndigheten, såvitt fråga är 

om uppgifter som faller inom land

skapets behörighetsområde. 

5 § 
Bestämmelserna i 21, 22 och 23 §§ 

produktsä.kerhetslagen skall inte tillämpas i 
landskapet. , 

6 § 

I beslut som hälsonämnden fattat med 

stöd av denna lag söks ändring genom 

besvär hos landskapsstyrelsen. Om än

dringssökandet gäller till övriga delar be

stämmelserna i 19 och 20 §§ produktsäker

hetslagen. 



3ilaga .,, 

6. LANDSKAPSLAG 
om ändring av iandskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av 

vissa ~iksförfattningar rörande livsmedel 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 2a § landskapsiagen den 23 m~j 1977 om tillämpning i landskapet Aland 

av vissa riksförfattningar rörande livsmedel (43177), sådan den lyder i landskapslagen 

den 22 november 1983 (64/83), 

ändras 3 § samt 

fogas en ny 3b § till lagen som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de 

; 1 § 1 mom. angivna författningarna an

kommer på statens myndigheter skall i 
landskapet handhas av landskapsstyrelsen, 

såvitt dessa uppgifter enligt 19 § självsty

relselagen för Åland ankommer på landska

pet. 

Föreslagen lydelse 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de 

i 1 § 1 mom. angivna författningarna an

kom mer på statens myndigheter skall i 

landskapet handhas av landskapsstyrelsen, 

såvitt fråga är om uppgifter som faller 

inom landskapets behörighetsområde. 

De förvaltninguppgiftersom enligt de 

i 1 § 1 mom. angivna författningarna an

kommer på kommunerna och kommuna

la myndigheter skall i landskapet hand

has av hälsonämnden vid hälso- och sjuk
vårdsmyndigheten. såvitt fråga är om 
uppgifter som faller inom landskapets 
behörighetsområde. 

3b § 

I beslut som hälsonämnden fattat 

med stöd av denna lag söks ändring 
genom besvär hos landskapsstyrelsen. 
Om ändringssökandet gäller till övriga 
delar bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. 
angivna författningarna. 
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7. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften . 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 5 § landskapslagen den 2 april 1991 om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften (32/91) samt 

ändras lagen 3 § som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

För handhavande av de uppgifter som 

enligt denna lag åligger kommun kan till

sättas en särskild nämnd eller beslutas att 

uppgifterna anförtros annan nämnd. Om 

ingen särskild nämnd tillsatts eller upp

gifterna inte anförtrotts annan nämnd skall 

uppgifterna handhas av kommunstyrelsen. 

De uppgifter som kommun enligt 

denna lag skall fullgöra får skötas samfällt 

av två eller flera kommuner. De i kommu

nallagen för landskapet Åland (5/80) för 

samarbete mellan kommunerna föreskrivna 

bestämmelserna skall härvid följas. Land

skapsstyrelsens tillstånd som avses i 77 § 2 

mom. nämnda lag behöver dock inte in

hämtas då två eller flera kommuner avtalat 

om nämnd för fullgörandet av de uppgifter 

som kommun enligt denna lag skall sköta. 

Bestämmelserna i denna lag om komm

un och kommunala organ gäller i tillämpli

ga delar på sådant organ som sköter i lagen 
avsedda uppgifter gemensamt för flera 

kommuner. 

Föreslagen lydelse 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt 
de 1 § 1 mom. angivna författningarna 
ankommer på kommunerna och kommu
nala myndigheter skall i landskapet 
handhas av hälsonämnden vid hälso- och 
sjukvårdsmyndigheteo, såvitt rn\ga är 
om uppgifter som faller under land
skapets behörighetsområde. 
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j.:\.MFÖRELSER BOKSLUT - BUDGETER 1992 - !99~ 

?_rimärvårde11 
(.~ands folkhälso-
:'l)rb1Jnd1 

S pectalsj ukvården 
t. Grelsby Sjukhus 

och 
;nentalvårdsbyrå l) 

:.:. Alana~ central· 
sjukhus 4) 

H OSS·'()r&anisationen 

l) Exkl. specialomsorgen 

Jok.srnt -92 Budget - q3 

Driftsatg. 
Kap.utg. 
h1k. 
Netto 

Driftsutg. 
Kap.utg. 
ln.k. 
~etta 

Driftsutg. 
Kap.utg. 
lnk. 
Netto 

Zl 

Driftsutg. 
lnk. 
Netto 

3udgct - 94 Budget - 95 

::A.860.000 
.~.060.000 

i0.730.000 
56.190.000 

21.875.000 
900.000 

J .710.000 
21.065.000 

W6.410.000 
't ::.500.000 
14.712.000 

l.04.403.000 

)) 

208.605.000 
27.152.000 

181.658.000 

2) Inkl. tidigare s.k. kapitalkostn. (grunclansk. amorter., invest.proJekt (renov.) etc. 
3) Rationaliserings· o. dfektiveringsvinster beräknas betyda (-5 %) 

66.150.000 
2.2JO.OOO 

10.700.000 
57.680.000 

23.490.000 
565.000 

1.600.000 
22.455.000 

l 12.350.000 
5.500.000 

l '7 .500.0!)0 
100.350.000 

110.278.000 
29.800.000 

180.485.000 

.l) Pga att landskapsstyrelsen L1.m l. l.93 införde pensionspreIIller steg Acs kostnader mt:å ca 5 miljoner. 
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Lau 
~ 

nm patientens st:..illning lH.'.h rattigherer 

I k•1p. 

Allmänna stadcandcn 

I ~ 

rf { f li°I Il flll ffl~SI I/ I/ rut/(' 

: )cnn;1 L1g gj,lkr patienternas ~lall111ng och 
,;\1;.!hctcr inom hälso- \•ch s1ukv;\r<len. um inLe 

·:.:~ot dnr.;1t stadgas 1 LI!!. 

2 § 

De I in i I io11er 

I denna lag avses med 
\ l p111icl1f den som anlitar hiilso- uch sjuk

.. :rdsuiinstcr dkr 'dl11 annars ~ir i-~ircmal l"iir 
· :dana tiiinster. 

~ l llliiw- och S/lik wrd sa dana atg~irder 1·0r 
"blst,dlanuc av patientens hälsotillstanJ dler 
,, ·r atl..!rsti\llande eller uppränh<.\llande av häls
.1:1 som vidtas av yrkesutbildade personer inom 
·,-ilso- lich sjukvården eller som vidtas vid en 
... ..:rksamht:tsenhet fi.)r hälso- och sjukvanl. 

.~I 1Tke.rnrl>ildatl fN!rso11 ino111 lllil.10- och sj11k
' <1rtlt'11 den som bedriver sin n:rksam het med 
-tliJ av lagst1.1dg.ad riill dkr som enligt lag ~ir 
:L"g.istrerad hos social- och hälsostyrelsen. 

4) \'t'rksamhetsenher p;,. hälso- uclz sjttk l'ärd 
hiilsmardscentral enligt folkhiilsolagen (66/7'2). 
,iukhus och separata verksamhetsenhetcr för 
:'Jukvard enligt lagen om specialiserad sjukvärd 
11062.89). n:rksamhetenhet enligt la\!en om 
Hdsin2:fors universitetscentr::dsjt;khus- ( 1064 
·.;9). ct;hct som tillhandahåller hälso- och sjuk
'. :!rdstj~\nster enligt lagen om privat hälso- och 
,1uk,~1rd ( 152.190), statens sinnessjukhus enligt 
:i~cn ,Hn st:itens smnessjukhus \ 1292 87). sjuk
.. ~rJsanstalter enligt lagen um hälsovardcn 

RP ::-;~'-'i 

'ihl"H I .'i q~ 

\lllHTI fiir:-varsm•1kten U22. ~7). sinnessjukhuset 
i··ir i·angar. ps\·k1atr1~ka avdelningar samt and· 
r~t ,1nstalt:-.~1uh.hus uch ~iuka\"delning.ar enligt 
1;\rordningen 1llll !":mgvardsv;(sctllkl t \ J.+:X6) 
, .imt 1;ingebcruiddin1ker uch 

~) foumu/11(111,l/l111!ur handlingar dler lcknisb 
t\p\...umem "urn anv;inds. uppgi)rs eller t11kom
rnl!r i samband med all en patient t"<lr vard dia 
';irden urJna~ 1H.:h som innehdller uppgifter om 
ratienten:. hiilsoullstand eller •1nJra personliga 
uppgifter. 

2 kap. 

Patientens rättigheter 

3 § 
l<äll 111/ i;ocl hc'il.1u- 111 h sjukr(ircl .1a111r till guu 

hemurande 

Var och en som varaktigt bor i Finland har 
utan disknminenng och inom t!rjnserna för J~ 
resurser som star till hälso- och sjukvardens 
förfogande '1d respektive tidpunkt riitt Lill 
:;:idan hälsG- och sjukvard som hans hälsotill
'>tånd förutsiitter. Om sådana personers rätt till 
vard som tillfälligt vistas i Finland g~illcr vad 
som särskilt stadgas eller vad som avtalas 
Järom mellan stater p~1 basis av ömsesidighet. 
Om kommunernas och statens skyldighet att 
ordna hiilso- \)Ch sjukvård gäller dessutom 
folkhälsolagen. bgen om specialiserad sjuk
v<ird, lagen om Helsingfors universitetscentral
-;jukhus, lagen om smittsamma sjukdomar 
(583/86), mentaivardslagen ( 1116/90), förord
ningen om fangvårdsviiscndet samt lagen om 
h;ilsovarden inom försvarsmakten. 

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvard 
.1v god kvalit~t. V,\rden skall ordnas \)ch 



:-:.i li-..·n kn l-«.::notas '<t ~t tt hans m:inniskl)\ ärde 
,11:;~ < r.J;1~s ',,.h :1~t hans '''ertv!.!else · ·ch 
:t~'.;,!rllt:\ röpcklcr~l'-. 

P;1ucntcns modersrnal ,xh md1'.1dueila hehm 
. .1rnl ~ten r-: tilwr ·;om han forctr:.idcr -;kall 1 m:.rn 
~' möiligher beaktas i ,·arden c..ll.:h hcmötamict. 

/111u"'-'n111!! f1i1 1-.1rii 

< \m na~!On inte t~enast kan l!CS sadan 'ard 
-•1m en yrkesutbildad person inom hiilso- ••ch 
·iUl\v,mien :.rnser nöJ\:inJiµ. --,k,dl han beroen
•.k 1'a hiilsotilbtandet antingen hiinvisas cltt 

\;!nia p~t \ard eller hiuw1sas till eller -..iindas för 
.ilt fa 'ard nag:on Jnnanstans där ·;:..tdan ,.;·1rd 
\...an ~es. Om han blir t\'ungcn att dnta pa 
\arc.L skall han underriittas nm c1rsaken till 
drLiJsm<'tlet och Jcn beräknade <intetiden. 

Den som i.ir i bradskande hehov av viud 
. kall heredas läkarhjt\lp eller tas tn för vård sa 
,·,111 stadgas i 14 § I mom. 2 punkten folkhäl

·ulagcn. ~O § 2 mom. lagen <·tn specialiserad 
~.1ukvard. X § 3 mom. lagen om Helsingfors 
u111versitetscentralsjukhus. 9 § 4 punkten lagen 
l)In utövning av liikaryrket ( 562:78) och () § 3 
punkten lagen om utövning av tandliikaryrket 
( 563/78). 

5 § 

Puriencens rlin till i11/11n11at1011 

En patient har rält att fa upply·mingar om 
..,ttt h:ilsotillst~111d. drdens och hehandlingens 
hct\ddse. ,1l1ka ,~·ml- och hchandlin!!saltcrna
\1\. ·och deras vcrknmgar samt um a~dra l'm
,tind1ghetcr Sl)f11 h~inför sig till ':\rdcn och 
nehandllll!,!C!l OCb SC_ltll har hetydclse JJ heSIUt 
:·attas om hur patienten skall vardas. L1pplys
ningar skall dock inte ges mot patientens vilja 
dler om det iir uppenbart att de skulle medföra 
<tllvarlig fara för patientens liv eller hälsa. 

En yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvärden skall ge upplysningar på ett sådant 
siitl att patienten i tillräcklil! utsträckning 
f\1rstär innebörden av dem. Om- en vrkesutbii-= 
dad person inom hiilso- och sjukvården inte 
heh~irskar det spr:ik som patienten anviinder 
dler om patienten på grund av hörsel-. syn
dlcr talskada inte kan göra sig förstadd. skall 
tolk anlitas i man av möjlighet. 

Om patientens riitt att kontrollera de upp
gifter i journalhandlingarna som gäller honom 

·raJ~a-, I pcr~<lllreg.i~;teriagi:n t4-:'1 S7) cch r·.~r· 
,,,1ucc>.1'\c~r·1c.r, ·rJninl!en t-+76 ~7). 

. . 

\'~m.kn och behandlingen ~kall ges 1 ~amför
•Lrnd med pal!enten. Om pallentcn ,·agrar : :: 
..:mol en \is:-; \an.i eller hehanJling. --kall den 1 
man ,1-.. mciiii~hct •Kn : ·<tmfiirstand ;~1c1j 
honom t!ö pa nagot annat <in ""m <ir ~o\1-
:.agban ! ran medicinsk synpunkt. -

Om en ratient som har uppnaLt mvnoil!hc.:h
Jlckrn på 2run<l Jv mental ~rörntnl! · c!kr 
rsykt-,k Ut\CCklingsstörning eller :l\ naµ~rn :.rn
nan nr,ak inte kan fatta beslut nm \:trd-cn elkr 
hehandlmgen. skall bans lagliga fi.iretr:1dare. en 
11;ira ,inhörig eller nagon annan n~irstaenc.k 
rcrson höras före elt viktigt var<lbeslut i avsikl 
~tt utreda hurdan drd som bäst motsvarar 
patientens vilja. Om detta inte kan utreda~ . 
~kall patienten vardas på ett sätt som kan anses 
\ara 1'örenlig.t med hans hästa. 

Om "ard ()herocnde :l\' raucntcns \·dia ~äller 
mcntalvan.lslagcn. lagen lll11 rnissbruka~vard 
i 41. X61. lagen om :-.milt'iamma sjukdomar Pch 
lagen angacnde specialomsorger \)m utvcck 
lingsstorda (519177). 

7 § 

.H inclcrariga parientl'l's ställning 

En rninderarig patients åsikter om en vimi
eller hehandlingsatgärd skall utredas, om det 
med beaktande av patientens ålder eller utveck
ling :ir möiligt. Vården av en minderariu 
pallent skall -;ke 1 samförständ rne<l paticntct~. 
um han med heaktan<le av alder eil<!r utveck
ling bn fatta beslut om varden. 

Om en rnindcrarig raticnt inte kan fotLI 
beslut om vården. skall han vardas i -;amraJ 
meJ ~in vårdnadshavare eller nagon annan 
laglig företrädare. 

8§ 

Br<idskande vcird 

Patienten skall heredas den v<\rd som hchö'" 
för aniirjamk :.iv fara som hotar hans liv eller 
hälsa även om hans vilja på grund av medvets
löshet eller av n~'t.gon annan orsak inte kan 
utredas. Har patienten tidigare p<\ ett gilttµt 
:;än uttryckt sin bestämda vilja i fdga <'lll 



;r.:~n. : .. r han Jock mk :,:es \ard som ~Lfi1_kr 

·: ··.:r> 1. ilief\irklann~. 

') ~ 

:\:I{' ;:,/•i11for11wf/011 su/11/ /1ehririv)1l ! 

;t ;1_1r1~:1l, la~liga 1·6retriit.lare eikr c:1 n,1r;1 
·,:;,1r1'.! c.:ikr n'u.!oll c11rnan n;irst;1cmk person 
.. :· i .i~ 1, ti l ) \ > m -;.i\ '>c s 1 i i ~ 2 rn om . r; 1 L l ct l t r ~1 
. c::t!U urrg!ft·2r "ill p;1tiL'!l[c!l'i i\;il\otil\,Und 
i:n i~chövs 1-~)r :ill rcrsonen I !'r;:i;a "bil 
·,n:u hora:-.. 
r Il 1rnndcr•1rig patient som m1:J h1~aktamk 

, " .d1.kr 1!Ch utvc1.;kling kan fatta beslut urn 
.. ~dc1~ har riitt alt !'örbjuda art uppg.i!'tcr om 

: . .iih h;ibutilbt:.ind llch van! ''.C'i iill hans 
. :rd11;1d-.h<1\~1rc eller nagun anna11 l<1g:i~ 1·1 1 rc
.. 1,la rc. 

! de Ldi >Om :1vses 1 7 § 2 inom. ·.)...~:Il 11\an 
-: ~ I 1>ch 2 rnom. n'imnJa uppl~·o..;nin!!.ar ges 
i\ 1.kn 1nindcr~1riga ratientcns vardnadsha1.are 
.icr nagl'l1 annan laglig förctriidarc. 

::n m1nderärig patients vardnadshavarc ·.:!ler 
·:1 ,111n•in laglig företrädare har inte riltt alt 
:;irhiu<la sadan v•\rd som behövs för avvärjan
•.!c ,;v 1·arn som hotar patientens liv dler h~iisa. 

3 kap. 

Anmärkning och patientombudsman 

10 ~ 

:I 1111uirknin'.! 

t:n patient som är missnöjd rneJ den h~ilso
. ·~h :--_1ukvard :.;om han har rått eller meu 
hemotanJet i samband med Jen h:.ir rätt att 
;·:-;lm-;tälla anmärkning till den chel' snm an:-.va
ur f(-1r hälso- och sjukvardcn vill verksamhets
~·nheten i !'räga. Anmärkningen skall avgöras 
inom skälig tid från det den gjordes. 

En anmiirkning begränsar inte patientens 
;jtl alt anföra klagan över värden eller bemö
tandt:t i samband med den hos de myndigheter 
~om övervakar hälso- och sjukvarden. 

Om vid behandlingen av anmärkningen 
t'ramg~1r att vMden eller bemötandet kan kda 
till r;tientskadcansvar enligt paticntskadelagen 
: 5S5 86), skadestandsunsvar enligt skaJcstands
bgen (.+ 12/74), åtal. äterkallande eller begräns
r~ing :.JV rätten att UtÖVa yrke eller disciplin~irt 
k)rfarande enligt den yrkesutövningslagstift
nrng S1Jm gäller för hälso- och sjukv~1rden eller 
.. :!sc1pl111ärt förfarande enligt nagon annan lag. 

l • '.., 
- l -'-' 

.: .... dl pauc11lc1: 1nt'urmna·. 1;in hur irendet kan 
.1r111;1111;iggc1r;::-. i111s f',~höri~ rnvn<li!,(hct eller 
"'·:·i1t.li"i ... ~~ ""~:·~Ji1. 

!'.11;l'll/11/ l!/'lld.\/ll:lll 

\' 1d ~11 > ~-rk~am111.:L>enht:t :·;:,r \i~i\:;~)- \1<.:h 

·illt-..\arll ~!...~1il ~1tscs en ii:111cnl(lllli.1uc.bman . 
f':1:1•.:nto111huc.h111a:111l'n k,tn ;1\cll \·:1r;1 \.!'~mcn
·dl\1 1,ir l\<t eller 1kra 1,crksamhctscnhetcr. 

P:1t1entombuJ;,111an11t.:n "k;ill 
l) ~c patienten r:.1d 1 fr<ig.or -:,Jm giller 

:i!li(mprnn!!cn a\ denna la!!. 
21 bista .. patienten i !'r~l!;~r som nfimns 1 10 § 
och .l rnom .. 
~ 1 1nformcr.1 um patientens r;ittigheter samt 
11 j ven 1 ,)1, ngt arhct:.i 1·\)r .11 t t"räm_1a pall-

.·ntens r:ittig.hctc:r \\l..'.h r;"ir :~tt de 'kall l'!i 
: il l!rnJosedd~~. 

-i kap. 

Journalhandlingar 

12 § 

Fiirwule och Ji.'irrarlng m· juumal/wndlit1gur 

Y rkcsutbildadc personer inom hälso- och 
siukv<\rden och verksamhetsenhctcrna för hiil
-,o- och sjukv<1rd skall fora och förvara jour
nalhandlingar -;~\ som social- och hälsovards-
1111m:,tenet n~irm:.ne best~immcr. 

Sekre1csshe/agda uppgijrcr 1 

I Ull/'11(/ I/;(/ 11d I ill '<0f'I11.1 

Uppgifter i journa!handlingarna ~ir ->ekretcss
belagda. 

En yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården elkr någon annan som arbetar vid 
en vcrksamhctsenhet för h~ilso- och sjukvård 
eller utför uppdrag för den f~"ir inte utan 
patientens skriftliga samtycke till utomstående 
lämna sådana uppgifter som ingar i journal
handlingarna. Med utomstaende avses i denna 
l:.ig personer som inte vid verksamhctsenheten 
Jeltar i vården uv patienten eller i andra 
uppgifter i sambanu med varden. Tystnads
plikten kvarstar efter det anställningsförhallan
det eller uppdraget har upphört . 

Utan hinder av 2 ;nom. far bmnus 
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) l uppgifler som ingar i Journaihandlingarna 
· ::: J 1..:imstolar. :.i.ndra myndigheter eller qm
·~1anslutningar som har lagstadgad rim att (j 

... aJana uppgifter. 
2) uppgifter som behövs för undersökning 

.. ·ch vard av patienten till niigon annan ,·erk
<tmhctsenhet för hälso- r1ch sjuhard eller en 
•· rkcsutbildad person mom h:il<io- ~1ch -;.iukvar-
ien i ~:nlighct :ned pau~ntens mumiiga -;arn
~'.ckc eller sa<lant samtycke !:>Om annars I rnm
:~ar ;iv ~ammanhanget samt 

: l uppgifter l)m patientens person och häl
· ut1llstånd till en niira anhörig u!I patienten 
~·\ler nigon annan patienten niirstaende d~t 
r;auentcn iir intagen för vard pi1 grund av 
:ncdvelslöshet eller av nagon annan tHirmed 
~imförbar orsak. om det inte finns skäl ar.t anta 
att patienten skulle förbjuda detta. 

Om utlämnande av uppgifter som ingar i 
_il)Urnalhandlingarna för vetenskaplig forskning 
\!;iller v;id som ':itadgas i lagen om allmänna 
01amHingars offenllighcl ( s1·51 ). lagen om nks
t'mfaltandc personregister för hälsovarden 
i ~56·89) samt i personrcgisterl:.igen och person
regist~rförord ni ngen. 

5 kap. 

Särskilda stadganden 

14 § 

Brvrt fllot tys111adsplik r 

Den som hryter mol <len tystnadsplikt som 
,tadgas i 13 § 2 mom. sk<ili. om inte.: striingare 
·.traff stadgas i nagon annan lag. fi1r hrnu 11101 

lkh111gfors <lt:n 17 augusti j l)Q~ 

1•·w1adsp!ikten en/i){t h11;er1 (li/1 putienrcns s{äl/
.;1111g ,,cfi nilllt;?heter dömas •;\l h1'i[cf d!cr 
:·~ingcisc i högst se:'\ ma1tac..icr. 

,\llmän ak!ag:are för inte v~icka :::ai fnr nrou 
:11ot tystnadsplikten om tnte mabägandcn har 
~\nmiilt broitet till ~ttal. 

I - !'.,' l) ~ 

. t"ndrm!!ssJk <Illlli:' 

.:\ndring 1 heslut genom \di-...et en anmark
nmg som avses 1 i 0 § l mom. !1Jr avgjorts f:lr 
tnt~ 'i<)kas µcnom bcsvar. 

I 6 § 

.\ t'ir111ure Y t ad..;a11dl·11 

Närmare stad1rnnden om \erkstäilighelcn av 
denna lag utfärdas vid hchov genL1;1 förord· 
mng. 

17 ~ 

fkratttrtfd,mde 

Denna lag träder 1 krafl den ! mar:-. 1993. 
Genom dl:!nna lag upph~l\s 
l) ~3 § 4 mom. lagen den I Jecemhcr 19X9 

om specialiserad sjukvård. 
2) 18 ~ folkhiilsolagen av den 28januari 1972 

->amt 
J) 11 § lagen den 9 februari 1990 om privat 

hälso- och sjukvard. sadant detta lagrum lvder 
delvis ändrat genom lag av den 17 j;;nuari i 991 
(79/91 ), 

r\1g~irdcr som \crkställigheten av lagen för
uts~iltcr r;\r \'idtas lllOa!1 UCO !riJcr I kraft. 

Republikens President 

rvtA UNO KOIVISTO 

Social- lKh hiilsovårdsministcr Jun11a f!11uhtm1e11 


