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I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
Lagens tillämpningsområde
Inom landskapets behörighet ska lagen om
gränsöverskridande hälso- och sjukvård (FFS
1201/2013), nedan rikslagen, tillämpas i landskapet Åland med de avvikelser som anges i
denna lag.
Ändringar i rikslagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om
inte annat följer av denna lag.
2§
Personer som omfattas av
tillämpningsområdet
Denna lag omfattar de personer som definieras i 2 § rikslagen med följande avvikelser:
1) Med avvikelse från 2 § 1 punkten rikslagen
ska denna lag omfatta personer som ansöker
om eller har fått hälso- och sjukvårdstjänster i en annan EU-stat än Finland och som
har hemkommun i landskapet enligt lagen
om hemkommun (FFS 201/1994) eller som är
försäkrade med stöd av sjukförsäkringslagen
(FFS 1224/2004) och för vilka Ålands hälso- och
sjukvård är behörig sjukvårdsmyndighet enligt
lag eller en internationell överenskommelse.
2) Denna lag omfattar sådana personer som
definieras i 2 § 2 punkten rikslagen och för
vilka Ålands hälso- och sjukvård är behörig
sjukvårdsmyndighet enligt lag eller en internationell överenskommelse.
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3) Denna lag omfattar personer som avses i
2 § 3 punkten rikslagen och för vilka Ålands hälso- och sjukvård är behörig myndighet att bevilja ett sådant tillstånd till lämplig behandling
utanför bosättningsstaten som avses i artikel
20 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen.
3§
Begränsning av tillämpningsområdet
Förutom begränsningarna i 3 § rikslagen ska
denna lag inte tillämpas på ett allmänt vaccinationsprogram för Åland som Ålands hälso- och
sjukvård har fattat beslut om.
4§
Hänvisningar till annan lag
Skol- och studerandehälsovård i 3 § 5 punkten rikslagen ska i landskapet avse skol- och
studerandehälsovård enligt 29 och 30 §§ landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.
Hänvisningen i 6 § rikslagen till 6 § 1 mom.
lagen om likabehandling (FFS 21/2004) ska i
landskapet avse 15 § 2 mom. landskapslagen
om hälso- och sjukvård.
Hänvisningen i 8 § rikslagen till 1-3 §§ lagen
om klientavgifter inom social- och hälsovården
(FFS 734/1992) ska i landskapet avse 2 och
9 §§ landskapslagen (2007:23) om grunderna
för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård.
Denna lag omfattar personer som avses i 2 §
3 punkten rikslagen och för vilka Ålands hälso-
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och sjukvård är behörig myndighet att bevilja
ett sådant tillstånd till lämplig behandling utanför bosättningsstaten som avses i artikel 20
i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen.
5§
Definitioner
Med överenskommelser om social trygghet
i 4 § 4 punkten rikslagen avses ett avtal om
sjukvård eller ett avtal om social trygghet som
innehåller bestämmelser om sjukvården och
som landskapet omfattas av.
Med offentlig hälso- och sjukvård i 4 § 6 punkten rikslagen avses hälso- och sjukvård som
Ålands hälso- och sjukvård är skyldig att ordna
med stöd av 37 § landskapslagen om hälso- och
sjukvård.
Med en kommun eller en samkommun som
ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster i rikslagen ska i landskapet avse
Ålands hälso- och sjukvård.
6§
Begränsningar i mottagning för vård
Beslut om begränsningar i mottagning för
vård i 7 § rikslagen ska i landskapet fattas av
Ålands hälso- och sjukvård. Ett sådant beslut
ska med avvikelse från 7 § 2 mom. rikslagen
utan dröjsmål meddelas till landskapsregeringen, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
7§
Tillstånd till lämplig behandling utanför
bosättningsstaten
En ansökan om tillstånd till lämplig behandling utanför bosättnings-staten i enlighet
med artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004
ska med avvikelse från 13 § rikslagen göras
hos Ålands hälso- och sjukvård, som ska fatta
Mariehamn den 5 juni 2014

beslut om tillståndet, om inte uppgiften i en
överenskommelseförordning med stöd av 32 §
självstyrelselagen har överförts på en riksmyndighet.
Om Ålands hälso- och sjukvård har beviljat
ett tillstånd enligt 1 mom. och en patient själv
har betalat kostnaderna för hälso- och sjukvården ska Ålands hälso- och sjukvård ersätta
kostnaderna till patienten i enlighet med 9 §
3 mom. rikslagen för den vård som har getts
enligt tillståndet.
8§
Information om rätten att använda
hälso- och sjukvårdstjänster
Ålands hälso- och sjukvård ska informera om
rätten att använda gränsöverskridande hälsooch sjukvårdstjänster.
9§
Kontaktpunkt för gränsöverskridande
hälso- och sjukvård
Ålands hälso- och sjukvård ska svara för den
kommunikation och det informationsutbyte
som hänför sig till den gränsöverskridande hälso- och sjukvården i enlighet med 24 § rikslagen,
om inte uppgiften i en överenskommelseförordning med stöd av 32 § självstyrelselagen har
överförts på en riksmyndighet.
10 §
Ändringssökande
I ett beslut som fattats enligt 7 § 1 eller
2 mom. kan ändring sökas i enlighet med 25 §
1 mom. självstyrelselagen.
I fråga om beslut om ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvårdskostnader som
fattats av Folkpensionsanstalten med stöd av
sjukförsäkringslagen finns bestämmelser om
ändringssökande i rikslagen.
11 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
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