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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

22/1990-91 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om tillämpning av vissa riksför

fa ttningar rörande mentalvården. 

Landstinget har den 13 mars 1991 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som hört landskapsläkaren Birger Ch. Sandell samt ledande 

läkaren Nils G. Eriksson och översköterskan Gudrun Carlsson från Alands vårdför

bund, får härmed anföra följande. 

Enligt framställningen skall rikets nya mentalvårdslag (FFS 1116/90) och med stöd 

av den utfärdade bestämmelser tillämpas även i landskapet Aland. I lagförslaget 

ingår härutöver vissa bestämmelser som närmast reglerar förvaltningen och arbets

uppgifterna för det kommunalförbund (Ålands vårdförbund) som upprätthåller 

mentalvårdsservicen i landskapet. Vidare föreslås att riksbestämmelserna skall 

tillämpas i fråga om avgifter och ersättningar för mentalvårdstjänster. 

Mentalvårdslagen innehåller till största delen bestämmelser om vård oberoende av 

patientens vilja (tvångsvård). Dessa är enligt 11 § 2 morn. 15 punkten självstyrelse

lagen av rikslagstlftningsnatur och är som sådana redan tillämpliga i landskapet. I 

övrigt innehåller lagen vissa allmänna målsättningar och definitioner. Den under

stryker att mentalvårdstjänster i första hand skall ordnas som öppenvård och 

betonar samarbetet mellan den specialiserade sjukvården, folkhälsoarbetet och 

socialvården vad avser mentalvårdstjänster. Kommunernas ansvar för medicinsk 

eller social rehabilitering samt de värdbehövandes möjligheter till stöd- och 

serviceboende poängteras. 

Genom lagen om specialiserad sjukvård (FFS 1062/89) har i riket en samordning av 

sjukvärdsdlstrikten och av dem upprätthållna sjukhus och övriga vårdinrättningar 

genomförts. Organisatoriska bestämmelser härom ingår i lagen. Däremot innehål

ler mentalvårdslagen inte några bestämmelser om mentalvårdens förvaltning och 

hur vården i övrigt skall organiseras. Som en följd härav har det varit nödvändigt 

att i det föreliggande lagförslaget ina.rbeta vissa kompletterande bestämmelser i 

väntan på att den planerade samordningen av hälso- och sjukvården på Aland 

förverkligas. Den föreslagna lagstiftningen blir därför till dessa delar av temporär 

karaktär. 
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Den nya mentalvårdslagen, som nu föreslås bringad i kraft i landskapet, ger uttryck 

för en modernare syn på mentalvårdsarbetet. Mentalvårdstjänster skall förutom av 

den specialiserade sjukvården också tillhandahållas inom folkhälsoarbetet och som 

en del av socialvården. I första hand skall mentalvårdstjänster ordnas i form av 

öppen vård. Dessa målsättningar innebär att samarbetet och samverkan mellan den 

specialiserade mentalsjukvården, folkhälsoförbundet och kommunernas sociala 

myndigheter ytterligare understryks. Detsamma gäller betydelsen av samverkan 

mellan öppna och slutna vårdformer. Det förebyggande arbetet och möjligheterna 

att tidigare upptäcka mentala problem kan härigenom förbättras. 

Förändringarna i synen på mentalvården återspeglas, förutom i lagstiftningen, 

även i den av landskapsstyrelsen antagna social- och hälsovårdsplanen för åren 

1991-1995. 

Utskottet konstaterar att lagförslaget är nödvändigt för att bringa klarhet i 

förvaltningen av mentalvården på Aland i avvaktan på den samordning av vårdför

valtningen som är under arbete. Utskottet förutsätter att detta arbete fortsätter 

på det sätt som i annat sammanhang redovisats för och behandlats i landstinget. 

Utskottet har i huvudsak omfattat lagförslaget men föreslår några betydande 

ändringar som bl.a. understryker samverkan mellan den öppna och den slutna 

vården. Genom ändringsförslaget i 7 § anges att mentalvård ordnas dels i form av 

sluten vård vid sjukhuset för mentalvård och dels som öppenvård vid mentalvårds

byrå.n. 

Med samma motiv föreslår utskottet att 8 och 9 §§ sammanförs och att vissa 

bestämmelser av detaljkaraktär i dem utgår. 

Systemet med kommunbestämda vårdplatser tHlämpas inte längre varför utskottet 

föreslår en ändring i 6 § i detta avseende. T otalantaJet platser i sjukhuset skulle 

liksom tidigare bestämmas av landskapsstyrelsen på förslag av vårdförbundet. 

Motsvarande ändringar har även införts i rikslagstiftningen i samband med refor

men av den specialiserade sjukvården. 

Enligt framställningens 11 § skall rikets bestämmelser tillämpas i fråga om 

uppbärande av avgifter och ersättningar. I motiveringarna anges att de mental

vårdstjänster som handhas av mentalvårdsbyrån motsvarar de mentalvårdstjänster 

som kommun i riket tillhandahåller enligt folkhälsolagen och att avgifter och 
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ersättningar för dessa tjänster därför skulle ersättas på det sätt som stadgas i 

rikets folkhälsolag (FFS 66/72). Eftersom emellertid mentalvårdsbyråns tjänster 

utgör den öppna vård som ges inom den specialiserade mentalsjukvården, skall dock 

hänvisningen i 11 § i detta avseende avse avgifter och ersättningar som är 

reglerade i lagen om specialiserad sjukvård (FFS l 062/89). 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

om tillämpning av vissa riksförfattningar rörande mentalvården 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-5 §§ 

(Lika som i framställningen). 

6 § 

Landskapsstyrelsen bestämmer antalet vårdplatser i sjukhuset för mentalvärd 

sedan kommunalförbundet hörts i saken. 

7 § 

Sjukhuset för mentalvård och mentalvårdsbyrån skall ordna mentalvård i första 

hand för personer som har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (FFS 

141/69) i kommun i landskapet samt för finska medborgare som vistas i kommunen 

men som inte enligt lagen om befolkningsböcker har hemort i Finland. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

8 § 

Mentalvårdsbyrån skall ordna och leda förebyggandet av mentalsjukdomar och 

andra mentala störningar samt anordna. psykiatrisk undersökning och öppen vård. 

För handhavandet av i 1 mom. nämnda uppgifter samt för främjande av vård 

och rehabilitering av mentalsjuka kan, mentalvårdsbyrån och sjukhuset för mental

vård anordna poliklinisk mottagning, natt-, dag- och hemsjukvård, rehabilitering, 
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terapeutiskt·· skyddsarbete ···och·· ueprätthåHa· ··boendeenheter·· samt· ·bedriva·· ·annan 

verksamhet av· sådant ·slag-. 

Mentalsjuka och personer som lider av mentala störningar kan beredas familje

vård som anordnas i anslutning till sjukhuset för mentalvård. Mentalvårdsbyrån kan 

anförtros uppgifter vid organiseringen och övervakningen av familjevården. 

Anordnas för patient även vård t;ttanför sjukhuset1 skall sjukhuset försäkra ~ 

om att både vård och tillräckligt uppehälle tryggas för patienten. 

Mentalvårdsbyrån äger rätt att a.v sjukhuset för mentalvård erhålla behövliga 

ueegif ter för verksamheten. 

9-11 §§ 

(Lika som framställningens 10-12 §§). 

12 § 

Ändring i ett beslut av en tjänsteinnehavare som avses i 11 § 1 mom. får inte 
' -

sökas genom besvär. 

(2 mom. lika som framställningens 13 § 2 mom.). 

Ändring i förbundsstyrelsens beslut om bestämmande av avgift söks genom 

besvär hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Besvär kan inom nämnda tid 

även inlämnas till förbundsstyrelsen, som skall sända dem jämte eget utlåtande till 

länsrätten. I länsrättens utslag får ändring inte sökas genom besvär. 

(Lika som framställningens 14 §). 

14 § 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991. Genom lagen upphävs landskaps

lagen ~ 1 juli 1964 om tillämpning av sinnessjuklagen i landskapet Aland (30/64) 

(uteslutn.). 

Mariehamn den 9 april 1991 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö
randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Andersson och Karlsson samt ersättaren 
Sal men. 


