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BEGÄRAN OM REMISSUTLÅTANDE; UTKAST TILL
REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAGAR
OM ÄNDRING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH
SOCIALVÅRDSLAGEN
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens
proposition med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. De
föreslagna ändringarna gäller bestämmelserna om beredskap och hantering av störningar.
Delegationen för social - och hälsovård under undantagsförhållanden har granskat lagstiftningen om
beredskap och upptäckt tydliga brister bl.a. i samordningen av beredskapsplaneringen, skapandet
av en lägesbild och försörjningsberedskapen. Delegationen har lagt fram förslag till behövliga
lagstiftningsändringar som har planerats enligt skyndsamhetsordningen. I det första skedet, så snart
som möjligt, finns det ett behov av att skapa nationellt enhetliga strukturer för beredskapsplanering,
skapande av en lägesbild och ledning av störningssituationer. De undantagsförhållanden som
uppställts med anledning av Covid19-pandemin förutsätter att lagstiftningen bereds enligt en
snabbare tidtabell och därför är remisstiden kortare än vanligt.
Enligt propositionen de sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus ska ges i uppgift att
leda och samordna den gemensamma beredskapsplaneringen inom social- och hälsovården och
sammanställa en lägesbild i realtid och uppdatera den. Dessa sjukvårdsdistrikt ska samverka så att
en riksomfattande helhet utformas.
De organ som svarar för socialvården åläggs en skyldighet att avtala om den regionala beredskapen
och samordna beredskapsplaneringen med aktörerna inom hälso- och sjukvården inom ett
specialupptagningsområde. Dessutom ska kompetensen och representationen inom socialvården
säkerställas när det är fråga om skötseln av de uppgifter som gäller beredskapen hos ett
sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett universitetssjukhus. En kommun eller en samkommun ska
producera och lämna ut de uppgifter som behövs för att sammanställa en enhetlig riksomfattande
lägesbild av social- och hälsovården.
Vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden, i situationer där
resurserna för ett sjukvårdsdistrikt överskrids, ska ett sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett
universitetssjukhus inom sitt specialupptagningsområde leda hälso- och sjuk-vårdens resurser i
enlighet med de principer som anges i beredskapsplanen samt samordna en ändamålsenlig
användning av socialvårdens resurser inom sitt specialupptagningsområde.
Social- och hälsovårdsministeriet sammanställer en lägesbild av hälso- och sjukvården och
socialvården som det fått från de fem universitetssjukhusen och som utarbetats på enhetliga
grunder till stöd för det riksomfattande beslutsfattandet.
Utlåtandet bör lämnas in senast den 15 april 2020.
Remisstiden är kortare än normalt på grund av ärendets brådskande natur och
undantagsförhållanden.
Utlåtanden ska i första hand lämnas in via lausuntopalvelu.fi.
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Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
Alla utlåtanden är offentliga. Begäran om utlåtande och materialet finns också på webbadressen:
https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande och i Statsrådets tjänst för projektinformation
https://valtioneuvosto.fi/sv/projekt med projektnummer STM048:00/2020.
Ytterligare information: beredskapschef Pekka Tulokas p. 0295163 202 och regeringsråd Anne Ilkka
p. 0295163 384, e-post: förnamn.efternamn@stm.fi
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