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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om hälso

vården. 

Ifrågavarande lagförslag avser att i landskapslagen om hälsovården 

(36/67) infö-;:a vi 5~a organisatoriska ändringar, som aktualiserats genom 

att rikets motsvarande lag har ändrats (FFS 741/76). Även stadganden, 

vilka genom tillkomsten av landskapslagen om folkhälsoarbetet (22/73), 

nedan kallad folkhälsolagen blivit föråldrade har ändrats så att de mot

svarar nu gällande förhållanden. 

Detaljmotivering 

l§. Hänvisningen l 2 mom. till den upphävda landskapslagen om den 

allmänna läkarvården l landskapet Aland (19/45), har ersatts med en hän

visning till folkhälsolagen, där stadganden om läkare och hälsovårdsmyn

digheter numera ingår. 

2 §. I riket har motsvarande stadgande ändrats så att ledningen ankom

mer på länsstyrelse i stället som förut på länsläkare. I gällande land

skapslag stadgas att ledningen handhas av lar:dskapsläkaren. Förvaltningen 

och tillsynen rörande hälso- och sjukvården ankommer jämlikt 19 § själv

styrelselagen och överenskommelseförordningen om hälso- och sjukvårdsför

valtningen i landskapet Aland (28/73) dels på landskapets dels på rikets 

myndigheter. Med stöd av bestämmelserna i sagda överenskommelseförordning 

och stadgandet i 14 § 4 mom. självstyrelselagen om intagande av bestämmel

ser av rikslagstiftningsnatur i landskapslag för vinnande av enhetlighet 

och överskådlighet föreligger ej hinder att i landskapslagen utbyta "land

skapsläkaren" mot "landskapsstyrelsen". 

10-12 §§.Rubriken för 3 kapitlet "Om hälsovårdsnämnd" är missvisande 

och bör ersättas med rubriken "Om hälsoinspektörer". 

19 §.Genom att 8 § upphävts i folkhälsolagen är ej läkare längre själv

skriven medlem av hälsonämnd och har lagtexten följaktligen rättats där

efter. 

25 §.Den föreslagna ändringen föranledes av att yrkesinspektionen har 

uppgått i arbetarskyddet. 

31 och 35 §§ "Stads- och kommunalläkare" har bytts ut mot "läkare 

vid hälsocentral". 
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36 §.Förläggning av epidemiplatser underställs i riket numera 

länsstyrelse för godkännande. fDå landskapet saknar lagstiftnings

behörighet i denna fråga, företages motsvarande ändring som i ri-

7 

ket. På grund av bestämmelserna i överenskommelseförordningen handhar 

landskapsstyrelsen likväl sagda uppgifter. I 2 mom. föranleds ändringen 

av att hälso- och sjukvårdsärendena överförts från inrikesministeriet 

till social- och hälsovårdsministeriet. 

39 §.Motsvarande stadgande har i riket ändrats så, att "länsstyrelse" 

blivit ersatt med "länsrätt". Då frågan underlyder rikslagstiftnings

behörighet, kan ej avvikelse från rikslagstiftningen göras, varför stad

gandet ändras som i riket. 

41 §. Enligt folkhälsolagen ankommer sjuktransporterna på folkhälso

förbundet och inte som förut på sjukhuset. Eftersom transporten kan 

ske även till andra sjukhus än centralsjukhuset har lagtexten även i 

detta avseende ändrats. 

43 §.Rikets lag har ändrats så, att ersättning utgår i första hand 

enligt sjukförsäkringslagen och av särskilda skäl ur statens medel, 

men inte längre ur hemkommunens medel (FFS 885/74). Motsvarande ändring 

har företagits i landskapslagen med den skillnaden att ersättningen ut

går ur landskapets medel enär landskapets myndigheter på basen av överens

kommelseförordningen (28/72) handhar de på området förekommande förvalt

ningsuppgifterna. 

44 §. Hänvisningen till 43 § 2 mom. har på grund av ändringen l 

43 § ändrats till 43 § 3 mom. 

56 §. I riket har länsläkares uppgifter genom ett allmänt stadgande 

överförts på länsstyrelse (FFS 839/70). I landskapslagen föreslås att 

"landskansläkaren" ersätts med "landskapsstyrelsen". 

!8 §.I rikets lag är beslutet delegerat från medicinalstyrelsen till 

länsstyrelse utan att medicinalstyrelsen och hälsovårdsnämnden behöver 

höras. Ändringen i landskapslagen överensstämmer med ändringen i riket. 

79 §.stadgandet har i riket ändrats så, att förutom medicinalstyrelsen 

kan även länsstyrelse utfärda föreskrifter. I landskapslagen föreslås 

med stöd av överenskommelseförordningen (28/73) och 14 § 4 mom. själv

styrelselagen stadgat att landskapsstyrelsen ges motsvarande befogenhet 

som länsstyrelse i riket. 

80 §.''Läkare som är s j ä l vs kr i ven medlem av hälsovårdsnämnd'' föres lås 

utbytt mot "landskapsläkaren", som lämpligen kan handha denna uppgift. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om hälsovården. 

I enlighet med landstingets beslut ändras l § 2 mom., 2 §, rubriken för 

3 kap., 19 § 3 mom., 25 §, 31 § 2 mom., 35 §, 36 §, 37 §, 39 § 2 mom., 41 § 

l mom., 43 §l, 2 och 3 mom., 44 § 2 mom., 56§ 2 mom., 78 §l mom., 79 § 

och 80 § 2 mom., landskapslagen den 25 juli 1967 om hälsovården (36/67), som 

följer: 

l §. 

Angående de läkare och andra myndigheter, som är tillsatta för hälsovår

den på Åland, stadgas 1 landskapslagen om folkhälsoarbetet (22/73). 

2 §. 

Landskapsstyrelsen skall leda och övervaka den allmänna hälsovården. 

3 kap. 

Om hälsoinspektörer. 

19 §. 

I brådskande fall kan även hälsonänmds ordförande eller av nämnden där

till bemyndigad tjänsteman förordna om inspektion av bostadslägenhet. 

25 §. 

stadgandena i detta kapitel om arbetslokaler tillämpas endast såvitt 

icke annat följer av stadgandena om arbetarskydd samt med stöd av dessa 

utfärdade föreskrifter. 

31 §. 

Läkare vid hälsocentralen är berättigad att temporärt vidtaga 1 l mom. 

nämnda åtgärder, men skall utan dröjsmål anmäla sina åtgärder till hälso

nämnden, vilken skall besluta 1 ärendet. 

35 §. 

Misstänkes det, att någon avlidit i synnerligen farlig eller allmän

farlig smittsam sjukdom är läkare vid hälsocentralen eller med dennes 

samtycke annan läkare berättigad att på kommuns bekostnad verkställa 

undersökning av liket och taga erforderliga prov för sjukdomens konstate

rande. 
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36 §. 

Mariehamns stad skall för varje påbörjat antal av 2.000 invånare samt 

landskornmun för varje påbörjat antal av 4.000 invånare vid sjukhus förfo

ga över en sjukplats, på vilken vid behov patient med smittsam sjukdom 

kan vårdas. Förläggningen av dessa sjukplatser skall underställas land

skapsstyrelsen för godkännande. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan på ansökan bevilja kornmun lättnad 

i eller befrielse från i l mom. nämnd skyldighet. 

37 §. 

För den händelse, att de i 36 § avsedda sjukplatserna undantagsvis skulle 

visa sig otillräckliga, liksom i det fall, att kornmun beviljats befrielse 

från att anskaffa sådana, bör kornmun ha en av landskapsstyrelsen godkänd plan 

för ordnande av tillfälliga vårdplatser i skolor eller i andra lämpliga bygg

nader. 

39 §. 

Kan ifråga om synnerligen farlig eller allmänfarlig smittsam sjukdom i 

l mom. nämnda åtgärder icke anses tillräckliga eller följas icke de utfärdade 

föreskrifterna, kan den, som befaras ha insjulcnat, utan eget samtycke hållas 

isolerad längst den tid, som det tar för den befarade sjukdomen att bryta ut. 

Den som konstaterats vara bärare av sådan sjukdom, kan även därefter hållas 

isolerad utan eget samtycke längst två månader och, därest länsrätten på fram

ställning av hälsonämnden förordnar om fortsatt isolering, ytterligare längst 

tre månader. 

41 §. 

Den som av skäl varom nämnes i 38 och 39 §§ omhändertages för vård på sjuk

hus eller tillfällig vårdplats, skall där givas avgiftsfri vård, erhålla avgifts

fri transport dit och ersättas för kostnaderna för återresan. Transporten till 

sjuldhuset skall ombesörjas av folkhälsoförbundet. 

43 §. 

Den som för förebyggande av spridning av synnerligen farlig, allmänfarlig 

eller kontrollkrävande smittsam sjukdom med stöd av 31 § förordnats att ute

bliva från sitt förvärvsarbete eller med stöd av 39 § 2 mom. förordnats att 

bliva isolerad, ehuru han icke insjuknat i eller redan tillfrisknat från sjuk

domen, äger rätt att för honom åsamkad förlust av förvärvsinkomst eller för 

annan ekonomisk skada, som han icke förmått undgå genom åtgärder, vilka man 

av honom skäligen kunnat kräva, utfå dagpenning i enlighet med vad i sjcl(för

säkringslagen (FFS 364/63) om dagpenning är stadgat. Dessutom äger han rätt 

att på synnerliga skäl ur landskapets medel utfå ersättning för honom åsamkad 

förlust av förvärvsinkomst eller för annan ekonomisk skada, varvid ovan avsedda 
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med stöd av sjukförsäkringslagen erlagda dagpenning beaktas såsom 

avdrag. Ersättning erlägges icke, om frånvaron från arbetet eller 

isoleringen föranletts av skäl, som nämnes i 39 § 3 mom. 

Har i l mom. avsedd dagpenning med stöd av stadgandena i 28 § 

l eller 2 mom. sjukförsäkringslagen erlagts till arbetsgivaren, 

och täcker dagpenningen icke den lön eller motsvarande ersättning, 

som arbetsgivaren utbetalat för den tid frånvaronfrån arbetet eller 

isoleringen varat, äger arbetsgivaren rätt att utfå ersättning ur 

landskapets medel. 

130 

Ovan avsedd ersättning som skall erläggas ur landskapets medel skall 

sökas hos landskapsstyrelsen inom en tid av tre månader från utgången 

av den i 30 § 3 mom. sjukförsäkringslagen stadgade tid, inom vilken 

dagpenning skall sökas, vid äventyr att rätten till ersättning annars 

är förverkad. 

44 §. 

Hälsonämnden har befogenhet att låta förstöra föremål, vars desinfek

tion med beaktande av dess värde skulle ställa sig alltför dyr. För före

mål, som på detta sätt förstörts eller som till följd av desinfektion, 

som nämnden låtit utföra, i så hög grad skadats, att det icke längre kan 

användas för sitt ändamål, skall ur kommunens medel erläggas av nämnden 

fastställd skälig ersättning, som motsvarar förlusten eller\ärdeminsknin

gen. Ansökan om ersättning skall göras inom tid, som stadgas i 43 § 3 mom. 

och vid där angivet äventyr. 

56 §. 

Landskapsstyrelsen kan, eHer att ha hört hälsonämnden och vatten

ledningens ägare, förordna om regelbunden kontroll av även annat än i l 

mom. avsett vattenledningsvatten, därest vattnet i större utsträckning 

nyttjas såsom hushållsvatten eller för annat därmed jämförligt ändamål. 

78 §. 
Befinnes begravningsplats medföra sanitär olägenhet, kan landskaps

styrelsen ålägga ägaren av begravningsplatsen att avhjälpa missförhållan

dena eller, såframt detta icke är möjligt, förbjuda begravningar på denna. 
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79 §. 
Erfordras brådskande åtgärder för förebyggande av smittspridning 

eller annan särskild hälsofara, kan medicinalstyrelsen eller land

skapsstyrelsen utfärda nödvändiga föreskrifter om sagda åtgärder. 

80 §. 

I brådskande fall kan landskapsläkaren . utfärda i l mom. avsedd 

föreskrift. Han skall utan dröjsmål anmäla därom till hälsonärnnden. 

Mariehamn, den 25 februari 1977. 

L~~ !tJ~AA• 
Alarik Häggb~;rvv~-~ 
~~~-

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare Christian Wennström. 
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