
Å l a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställn.in~ - t111 ~lanas landsting med förslag 

till lanoskapslag anisående ändring; av landskaps.- ~ 

lagen om hälsovården i lan~skapet Åland, utfärda 

den 17 april 1947. 

Landskapsnämnden har uppgjort förslag till ändring av 16, 17 och 18 

paragraferna i lanclakapslagen om hälsovården i landskapet Åland (11/1947 
Dessa ändringar äro betingade därav, att kommun numera i riket är fk yldi 

att anskaffa fasta epidemisjukplatser vid centralsjukhus. Såsom av land-_ 

skapsnämndens framställning [\IQ 6/1949 angående ändring av landskapslagen 

om centralsjukhus i landskapet . Åland f:ramgår, har landskap snämnden föres· , 

git Landstinget, att i landskapslagen skall stadgas förenämnd skyldighet 

för kommunerna i landskapet Åland, Denna skyldighet att anskaffa fasta 

epidemisjukplatser vid centralsjukhus för rikets kommuner tillkom såsom 

en följd av ändrade bestämmelser om motarbetande av epidemiska och smitt 

samma sjukdomar, Genom lagen den 17 april 1948 angående ändring av lagen 

om hälsovården (311/1948) hava 16; 17 och 18 ~~ i rikets lag om hälso

vården ändrats så, att de överensstämma med stadgandena om kommunernas 

skyldighet att teckna fasta . epidemisjukplatser .• Då motarbetandet av epide . 

miska och smittsamma sjukdomar i lRgstiftningshänseende faller under ri~ 

kets behörighet 1 böra motsvar~mce staö~Fmden i l .i=mdskepets lag om hälso ... 

vården göras i möjligaste mån överensstämmande med föreskrifterna i riket 

Innehållet i det föreliggande förslaget är i korthet följande: 

16 ~. 
I 

Angående kommunernas sktldighet att anskaffa fasta epidemisjukplatser 

hänvisas till vad därom är i landskapslagen om centralsjukhus stadgat. 

För tillfällig förvaring av personer, som på grund av allmänfarlig smitt~ 

snm sjukoom skola intagas i _ sjukhus, bör kommun hava av landskapsläkaren 

godkända isoleringsrum, såvida kommunen icke befriats från sagda skyldig

het av medicinalstyrelsen efter landskapsnämndens hörande. Skulle till 

kommuns förfogande stående fasta sjukplatser visa sig otillräckliga eller 

på grund av _transporthinder icke ki)nna komma ti 11 använch i.ng, skall kommul 

nen hava en plan för organiserandet av den allmänna sjukvården vid smitt- , 

samma sjukdomars utbrott. I denna plan, som godkännes av landskapsläkaren, 

skall nämnas de rum, i vilka tillfälliga vårdplatser anordnas, samt huru 

utrustning och vårdpersonal för ändamåäet anskaffas. 

' 17 §. 
Person, som insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom och icke kan 

lämpligen isol:eras på annat .sätt, .- skall oför'dröjligen sändas till epidemi

sjukhus eller tillfällig vårnplA.ts. Dett,:i gäller äv8n person, som miss-



tänkes va:ra angripen av eller vara smittobärare a.v förenämnd sjukdom • 
. I 

1$ §. 
på grund av allmänfarlig smittsam sjukdom i centralsjukhus eller i so ~ 

leringsrum intagen person eller person, som erhållit tillfällig vård

plats, skall beredas kostnadsfri vård och underhåll samt fri transport 

till sjukhuset ävensom nödiga resekostnader för återfärd från sjukhuset. 

Transporten till sjukhuset ombesörjes av detta. Kostnaderna f" .r> vård oiih · 1 

underhåll samt f'ör transport till kommunalt isoleringsrum eller tillfäl-

lig vårdplats erläggas av den kommun, där patienten vid sitt insjuknande 

uppehåller sig, eller där i 17 ~ 2 mom. nämnda isoleringsåtgärder vidta-

tagas. Angående transport- och resekostnader till och fr kl centralsjuk-

hus hänvisas till vad därom är i landskapslagen om centralsjukhus före~ 

1-

skrivet. För person, som vårdas, försörjes eller förvaras i anstalt, .1 
~ 

upprätthållen av landskapet, kommun, kommunal sammanslutning eller ~v ies 1 

sa gemensamt, erlä~es förenämnd8. v~ra-, underhålls.- och transportkos t na .... J 

der av anstalten, medan för värnpliktig såa.ana kostnader skola erläggas 

ur stat smede 1. 

Kommun, som inrättat och underhållit isoleringsrum samt tillfälliga 

vårdplatser, skall för sina kostnader samt transportkostnader, som äro 

föranledda av vårdbehövandes dittranspmrt, erhålla landskapsbidrag i en
lighet med vad landskapsnämnden efter medicinalstyrelsens hörande inom . 

r Rmen för landskapets utgiftsstat bestämmer. , 

övergångs stadganden. 
Bestämmelserna i landskapslagen angående ombesörjandc av transport 

till centralsjukhus samt transportri och resekostnadernas erläggande 

skola icke äga .tillämpning på kommun, förrän dess . fasta epidemisjukplat 

s.e r vid centralsjukhuset kunna tagas 1 använfu ing ~ Marieh amns epidemi

sjukhus bör upprätthålla sin verksamhet, till dess stadens epidemisjuk

pla tser vid centralsjukhuset stå till förfogande, int,ill vilken t i dpunkt 

staden även till förfogande bör hava i 16 ~ 2 mom. nämnda isoleringsrum. 

Hänvisande till förestående får l a ndskapsnämnden vördsammast före 

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a-n d ska p -s-1 ag 
angående ändring PV l 1ma sks.pslagpn om hämsovården i l ana skapet !land , 

utfärda d den 17 april 1947. 

På framställning av Ålands landskapsnämnd h ar .Ålands landsting an tagit 

ne danstående 

µand ske, p slag 

angående ändring av landskapslagen om hälsovården i landskapet Åland, ut 

färd ad den 17 april 1947. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 16, 17och18 , §~ 

i land~kapslagen den 17 apr11 1947 om hälsovården i landskapet Åland : 

(11/1947) skola er~ålla följande ändr~de lydelse: 
16 ~, . 

Om kormm1ns skyldighet att .anskaffa fasta epidemisjukplailuser är stad.-. 

gat i landskapslagen om centralsjukhus. I 

För tillfällig förvaring av personer, som på grund av allmänfarlig 

smittsam sjukdom skola intagas i sjukhus, bör kommunen hava av landskaps- l' • 
läkaren godkända isoleringsrum, såvida icke medicinalstyrelsen beviljat 

befrielse från sagda skyldighet efter landskapsnämndens hörande. 

För det fall, att de till förfogande stående fasta sjukplatsernaiundan- ' 

tagsfall visa sig otillbäckliga eller på grund av transporthinder icke 

Ji 

I 

kunna användas, bör kommunen uppgöra en plan för organiserande av sjuk ... 

vården. I denna plan böra nämnas de rum, i vilka tillfälliga vårdplatser 

anordnas,. samt huru utrustning och vårdpersonal för sådana vårdplatser 

anskaffas. Planen bör uppgöras så, ~tt den utan svårighet och dröjsmål 
kan bringas i verkställighet i oen omfRttning omständi~heterna för varje 

gång påkalla, och böra de i planen nämnda vårdplatserna stå till förfo ..... 

gande omedelbart, då landskapsläkaren anser detta nödigt. För planen 

il. I 

t' 
, .. I 

I 

och ändringar i densamma bör lnndskapsläkarens godkännande utverkas. ~ ! 

I 
Il 

Kan person, som insjuknat i allmänfnrlig smittsrun sjukdom, icke på 1· 
1. 

17 ~· · 

annat sätt lämpligeq isoleras, bör ,h8n ofördröjligen sändas till epidemi- 1·. 

sjukhus eller tillfällig vård.plats. 

Vad i 1 mom. är stadgat, lände även till efterrättelse, då person 

misstänkes vara angripen av eller vara smittobärare av där nämnd sjukdom 

och hans isolering därför är nödvändig. 

.I [i 

18 §. 
Person, som på grund av i 17 § nämnd orsak intages i centralsjuk.hus 

el ler i 16 ~ nämnt is oleringsrum eller erhåller i sngda paragraf nämnd 

tillfällig vårdplats, bör där beredas kostnadsfri vård och underhåll, 

likaså bör för honom ordnas fri transpvrt dit och erläggas de av åter~ 

färden från sjukhuset föranledda nödvändiga resekostnaderna.. 1 ... 

I 

' 

Transporten till sjukhus av person, som ~nligt 17 ~ skall sändas till ~ 

centralsjuk.hus, bt:Jr ombesör .J1=1s 8V s .iukhuset. J 

För vård och underhåll, som hämnt s i 1 mom. s0mt f'c5r de transport

kostnader, som föranledas av persons sändande till kommunalt isoleri ngs

rum eller tillfällig vårdplats, svarar den kommun, där patienten vid 

sitt insjuknande uppehåller sig eller där med avseEJnde å i 17 ~ 2 mom . 
nämnd person isoleringsåtgärder böra vid@agas. 

I 

, I 

I 
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Om erläggande av de transport- och resekostnader, som enligt 1 oc~ 2 1 

mom. åflamkas centralsjukhus, gäller vad därom är särskilt stadgat eller 

föreskrivet. 

Insjuknar person, medan han vå:> das, försörjes el-ler förvaras i av . 

landskapet, kommun, sammanslutning av komrnuner eller av dessa gemensamt 

upprätthållen vård~, försörjnings- eller annan anstalt, i allmänfarlig 

smittsam sjukdom, erlägger anstalten de därigenom uppkomna, i 1 mom. 

nämnda kostnaderna. 

I denna paragraf nämn08 kostn,q0er, vilk,q förorsakats av person, som 

avtjänar sin värnpl ikt, erläggas av statens medel, såsom därom är i 

rikslag stadgat. 

t!t kommun gives för inrättande och ·underhåll av de i 16 § 2 och 3 

mom. nämnda isoleringsrummen och tillfälliga vårdplatserna samt för de 

transportkostnader, som föranledas av di ttransporten 9.V de v årdbehöv ande / 
landskapsbidr,qg, i enlighet med vad landskapsnämnden efter medicinalsty.-

relsens hörande inom ram.en för landske.pets utgiftsstat bestämmer. 

Vad ovan i 18 ~ 2 och 4 mom. av denna landskaps lag är> stadgat, skall 

icke äga sin tillämpning på kommun, förrän epidemiavdelningen vid central 

sjukhuset, där kommunen.är skyldig att ansknffa fasta epidemisjukplatser, 

har tagits i användning, 

Mariehamns epidemi sjukhus bör upprätthålla sin· verksamhet, till dess 

stadens epidemisjukPJ.atse.r 1 centralsjukhuset stå till förfogande, Här-

I • 
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I 
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vid bör staden ti 11 sitt för fogande även hava de i 16 ~ 2 mom. nämnda l 

isoleringsrurmnen. , , 

Mariehamn den . 8 februqrL .1949. 

På l8n.C skqpsnämndens vä~nq r: 

Lantråd ~~-A~ 
Viktor ~trandf ältj}. 

h. Stormbom. 
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