
1985-86 L t - Rep.pres.framst.nr 4 - Lu. 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

9/ 1985-86 med anledning av republi

kens presidents framställning till 

Alands landsting angående regeringens 

till riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande 

av vissa bestämmelser i den euro

peiska överenskommelsen om utgivan

de av sjukvård till personer vid tillfäl

lig vistelse. 

Landstinget har den 18 december 1985 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som hört riksdagsmannen Gunnar Jansson, landskapslä

karen Birger Ch. Sandell och kontorschefen vid Ålands centralsjukhus Barbro 

Eriksson, får härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen föreslås att landstinget måtte ge sitt samtycke till den lag 

varigenom den europeiska överenskommelsen om utgivande av sjukvård till perso

ner vid tillfällig vistelse bringas i kraft. Överenskommelsen syftar till att garante

ra sjukvård åt personer som omfattas av en fördragsslutande stats sjukvårdssystem 

och som tillfälligt vistas i en annan av de fördragsslutande staterna. Genom 

separata bilaterala överenskommelser kan länderna avtala om ersättning för 

kostnaderna för sådan sjukvård som lämnats annat lands medborgare. 

I den proposition som förelagts riksdagen i ärendet ingår en detaljerad redogörelse 

för i vilka avseenden Ålands landstings samtycke erfordras för lagens ikraftträdan

de. Utskottet konstaterar att man denna gång i beredningen av propositionen har 

beaktat de områden som hör till landskapets lagstif tningsbehörighet och erforder

ligheten av landstingets medverkan i beslutsfattandet. Däremot har landskapsmyn

digheterna inte beretts tillfälle att yttra sig i samband med själva överenskommel

sens tillkomst. 

Mellan de nordiska länderna gäller sedan 1955 en år 1981 förnyad konvention om 

social trygghet. Denna konvention, som förutom sjukdom även avser social omvård

nad, arbetslöshet m.m., garanterar nordisk medborgare som är bosatt i annat 

nordiskt land rätt till den sociala trygghet som gäller enligt lagstiftningen i 

bosättningslandet. Finland har dessutom med vissa andra länder bilaterala överens

kommelser om social trygghet. Till här avsedda konventioner har landstinget 
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lämnat sitt bifall. Den nya europeiska överenskommelsen breddar sålunda ytterliga

re kretsen av de länder vilka garanterar varandras medborgare rätt till hälsovårds

service på samma villkor som landets egna medborgare. 

Framförallt på grund av landskapets karaktär av turistområde är antalet utländska 

patienter som behandlas på åländska vårdinstitutioner relativt stort. Ar 1984 

vårdades vid Alands centralsjukhus bäddavdelningar totalt 138 utländska medborga

re, av dem dock 135 nordbor. Vid sjukhusets poliklinik noterades 952 besök av 

utländska medborgare, av dem 913 nordbor. Totalt uppgick kostnaderna för vården 

av utländska medborgare vid sjukhuset nämnda år till över 730.000 mark. Alands 

folkhälsoförbunds läkarmottagningar besöktes samma år av 975 utländska medbor

gare. 

Ur synvinkeln av de avvikelser från självstyrelselagen sorn överenskommelsens 

bestämmelser innebär, har utskottet intet att anföra. Bestämmelserna om 

skyldigheten att ta emot vissa handlingar på annat språk än svenska medför enligt 

utskottets mening inte sådana konsekvenser att bifall av den orsaken inte borde 

lämnas. Motsvarande bestämmelser ingår för övrigt i andra motsvarande överens

kommelser som bifallits av landstinget. 

Utskottet konstaterar i sammanhanget att vården av utländska medborgare vid 

åländska vårdinrättningar medför inte helt obetydliga kostnader för hälso- och 

sjukvården. Kostnaderna för dessa patienter beräknas och fördelas numera, efter 

reformen av landskapsandelssysternet inom hälso- och sjukvården, på samma sätt 

som för övriga patienters del. En stor del av kostnaderna kommer därför att i sista 

hand belasta de åländska kommunerna. Utskottet anser det finnas skäl att i 

framtiden särskilt beakta situationen för Aland och eventuellt även för andra 

regioner i landet vilka på grund av ett stort antal turister kommer att drabbas av 

relativt betydande kostnader för utländska patienter som besöker värdinrättningar 

på orten. Det finns därför skäl att i samband med tillämpningen av överenskommel

sen följa med de ekonomiska verkningarna och att sträva till en omfördelning av 

kostnadsbördan till kommunernas fördel om dessa drabbas oskäligt av kostnader för 

utländska patienter. En möjlighet vore härvid att staten genom sjukförsäkrings

systemet kunde träda emellan. Utskottet anser frågan vara av sådan betydelse att 

den fogat ett förslag till hemställningsklärn till betänkandet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Alands Landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen ingående 
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Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 30 december 1985. 

lagens ikraftträdande landskapet 

Åland till de delar sagda avtal innebär 

avvikelse från självstyrelselagen, un

der förutsättning att riksdagen god-

känner propositionen 

form. 

oförändrad 

att Landstinget hos landskapsstyrelsen 

hemställer om att landskapsstyrelsen 

följer med i vad mån vården av utländ

ska patienter vid Aländska sjukvårdsin

rättningar medför ett oskäligt kost

nadstryck för de åländska kommunerna 

och vid behov vidtar av saken påkalla

de åtgärder. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingrnar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, viceord

föranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och Jan-Erik 

Lindfors. 




