(r) ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Social- och hälsovårdsministeriet har den 3.11. 2017 avsänt följande begäran:
UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM
KUNDENS VALFRIHET INOM SOCIAL- OCH HÄL.SOVÅRDEN

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har på sitt möte den 24.11. 2017 § 101 behandlat
frågan och beslutat att lämna följande utlåtande.
Enligt självstyrelselag (1991:71) för Åland 18 § punkt 12 hör hälso- och sjukvård, med de
undantag som stadgas i 27 §, 24, 29 och 30 punkten till landskapets Iagstiftningsbehörighet.
1 27 § punkt 24, 29 och 30 återfinns administrativa ingrepp i den personliga friheten,
smittsamma sjukdomar hos människor, kastrering, sterilisering, avbrytande av havandeskap,
konstbefruktning, rättsmedicinska underökningar, behörigheten att vara verksam inom hälsooch sjukvården, apoteksväsendet, mediciner och produkter av läkemedelstyp, narkotiska
ämnen samt framställningen av gifter och fastställande av deras användningsändamål.
Rikets valfrihetslagstiftning kommer med andra ord inte att gälla inom landskapet Åland.
1 utkastet till proposition finns i 8 regleringar om val av tillfällig tjänsteproducent och dess
tjänsteenhet. Avsikten är att i paragrafen föreskriva hur valet av tillfällig tjänsteproducent går
till då kunden tillfälligt vistas på annan ort på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs
eller annan närstående persons boende eller av någon annan orsak. Paragrafen beaktar inte
personer skrivna på Åland som tillfälligt vistas i riket eller personer skrivna i riket som tillfälligt
vistas på Åland. Social- och hälsovårdsministeriet bör därför innan propositionen avges till
riksdagen överenskomma med Ålands landskapsregering om hur regleringarna för tillfällig
vistelse enligt ovan beaktande även penningtransaktioner ska utformas.
På motsvarande sätt bör riket med landskapsregeringen överenskomma om hur rätten till
brådskande vård (9) för personer skrivna på Åland som tillfälligt vistas i riket och personer
skrivna i riket som tillfälligt vistas på Åland ska garanteras beaktande behörighetsfördelningen
i gällande lagstiftning.
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) köper specialiserad sjukvård från riket. Det är därför viktigt
för ÅHS att de språkliga rättigheterna för de åländska patienterna, i enlighet med grundlagens
och språklagens bestämmelser efterlevs så att vård på svenska kan garanteras.
Mariehamn den 3.12. 2017

Bekgt Michelsson
t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör
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