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I enlighet med lagtingets beslut1 fogas till 2 §
landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården nya 2, 3, 4 och 5 mom. samt till lagens
16 § ett nytt 2 mom. som följer:
2§
-------------------------------------Var och en vars hälsotillstånd har blivit föremål för en bedömning inom specialsjukvården
har rätt till en andra medicinsk bedömning av
samma hälsotillstånd om
1) han eller hon lider av en livshotande eller
särskilt allvarlig sjukdom eller skada eller ett
sådant långvarigt smärttillstånd som väsentligen påverkar livskvaliteten,
2) vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger
entydig vägledning och
3) det medicinska ställningstagandet kan
innebära särskilda risker för den enskilda eller
vara av stor betydelse för dennas framtida livskvalitet.
I hälso- och sjukvården innefattas även en rätt
att bli informerad om rätten till en andra medicinsk bedömning av hälsotillståndet då de i

2 mom. 1-3 punkten angivna omständigheterna
föreligger.
Patienten ska erbjudas den behandling som
den andra medicinska bedömningen kan föranleda.
En medicinskt sakkunnig tjänsteman inom
Ålands hälso- och sjukvård beslutar om rätten
till en andra medicinsk bedömning. Om den
enskilda därvid anser sig felaktigt ha nekats
rätt enligt 2 mom. ska beslutet på den enskildas
begäran omprövas av ytterligare en medicinskt
sakkunnig tjänsteman inom Ålands hälso- och
sjukvård.
16 §
-------------------------------------Utöver vad som anges i 1 mom. ska reglementet även närmare ange vem som beslutar om
rätten till en andra medicinsk bedömning samt
vem som omprövar ett sådant beslut.
________
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