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SOCIAL. OCH HALSOVANNSVTTNISTERIETS
BEGARAN oM UTLATANDE GALLANDE OLIKA
SYNVINKLAR PA BEHOV ATT ANDRA LAKEMEDELS.
BEHANDLINGEN OCH LAKEMEDELSFORSOR.TUTXGEN

Landskapsregeringen ger pi begtiran social- och hiilsovardsministeriet
ftiljande utlitande g[llande olika synvinklar pi behov att iindra
l2ikemedelsbehandlingen och liikemedelsftirsdrjningen;

I enlighet med sjiilvstyrelselag (1991:71) 18 $, l2 punkten hcir htilso- och
sjukvird med undantag som stadgas i 27 5 24,29 och 30 punkten till
landskapet Alands lagstiftningsbehdrighet. Enligt gtillande praxis tillhctr
den privata hiilso- och sjukv&rden rikets lagstiftningsbehorighet. Till
rikets lagstiftningsbeh<irighet hdr enligt 30 $ apoteksviisendet, mediciner
och produkter av liikemedelstyp. Dartill hrir socialftirsiikring i enlighet
med29 $ punkt tre till rikets lagstiftningsbehorighet.

Landskapsregeringen konstaterar att f<iriindringar i lagstiftningen
gdllande liikemedelsbehandlingen och liikemedelsforsrirjningen bcir goras
med beaktande av att effekterna ftir landskapet Aland neutraliseras
eftersom eventuella organisatoriska fortindringar i strukturen ftir hiilso-
och sjukv6rden i riket inte genomfdrs pA Aland. Stirskilt viktigt iir det att
riket, som har lagstiftningsbehdri gheten giil lande socialftirsiikring, med
htinvisning till grundlagens bestiimmelser i l9 $ 3 mom. fortsatt
upprtitthiller ett nationellt system ftir llikemedelsersiittningar vilket ju
ocksfl i den aktuella promemorian konstateras vara motiverat. Diirtill bdr
vid utvecklandet av digitala och andra system, processer och information
beaktas att allt iiven finns pi svenska. SA iir inte fallet idag gflllande t.ex.
god medicinsk praxis eller elektroniska produktresum6er ftir liikemedel.
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Av ovanniimnda sktil och som det konstateras i promemorian bdr
landskapet Aland involveras i beredningsskedet di iindringar i
lagstiftningen giillande ltikemedelsbehandling, liikemedelsft)rsdrjning och
socialforstikring planeras.

Minister

6,r/4,
Avdelningschef Bengt Michelsson


