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Till Ålands landskapsregering 
 
 
 
 
 
Ärende 
 
I skrivelse 16.11.2011 påpekar landskapsregeringen att det i landskapet råder 
oklarhet beträffande tolkningen av 62 § 1 mom. 1 punkten i läkemedelslagen (FFS 
395/1987), enligt vilken ”Från sjukhusapotek eller läkemedelscentraler för vilka en 
kommun eller samkommun är huvudman kan utan hinder av 61 § expedieras läke-
medel till verksamhetsenheter för den offentliga social- och hälsovården inom 
kommunen eller samkommunen i fråga eller en kommun som gränsar till dem”. En-
ligt 61 § 1 mom. i läkemedelslagen kan det finnas ett sjukhusapotek eller en läke-
medelscentral vid ett sjukhus eller en hälsovårdscentral som en kommun, en sam-
kommun eller staten är huvudman för.  
 
Hälso- och sjukvården i landskapet omorganiserades 1.1.1994 så att de tidigare 
aktörerna inom hälso- och sjukvården, Ålands centralsjukhus, Ålands vårdförbund 
och Ålands folkhälsoförbund upplöstes och en ny myndighet, Ålands hälso- och 
sjukvård bildades. Myndigheten Ålands hälso- och sjukvård står under landskapets 
huvudmannaskap men målsättningen har varit att Ålands hälso- och sjukvård ändå 
ska ha en relativt självständig ställning i förhållande till landskapet. Ålands hälso- 
och sjukvård är huvudman för den läkemedelscentral, som Ålands centralsjukhus 
beviljats tillstånd att inrätta. 
 
Den konkreta frågeställningen är om läkemedelscentralen har rätt att expediera lä-
kemedel till offentliga socialvårdsinstitutioner i landskapet. 
 
Ålandsdelegationen har berett Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsom-
rådet samt Social- och hälsovårdsministeriet tillfälle att inkomma med utlåtande i 
ärendet. Endast Säkerhets- och utvecklingscentret har inkommit med utlåtande, 
vilket bifogas. I sitt utlåtande anför centret att då den offentliga hälso- och sjukvår-
den i landskapet tillhandahålls av myndigheten Ålands hälso- och sjukvård kan 
därmed tolkas att Ålands hälso- och sjukvård är jämförbar med den hälso- och sjuk-



 2 

vård som kommunerna är skyldiga att ordna och med innehållet i denna hälso- och 
sjukvård. Enligt denna tolkning är det enligt centret möjligt för läkemedelscentralen 
vid Ålands centralsjukhus att expediera läkemedel även till socialvårdens institutio-
ner i landskapet Åland. 
 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
Enligt 56 § i självstyrelselagen ankommer det på Ålandsdelegationen att på begä-
ran avge utlåtanden till statsrådet och dess ministerier samt till landskapsregeringen 
och domstolar. I detaljmotiveringen till nämnda paragraf anges i regeringens propo-
sition till gällande självstyrelselag (RP 73/1990 rd.) att till delegationens uppgifter 
hör att såsom ett sakkunnigorgan ge utlåtande i frågor som gäller tillämpningen av 
självstyrelselagen. I ärendet konstaterar delegationen att enligt 27 § 30 punkten i 
självstyrelselagen utgör behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården, 
apoteksväsendet, mediciner och produkter av läkemedelstyp, narkotiska ämnen 
samt framställning av gifter och fastställande av deras användningsändamål riksbe-
hörighet. Av landskapsregeringens skrivelse framgår att landskapsregeringen är 
införstådd med att frågeställningen gäller ett ärende som utgör riksbehörighet. Frå-
geställningen gäller inte tillämpningen av självstyrelselagen, utan tolkningen av ri-
kets läkemedelslag. Det är därför inte ett ärende som hör till Ålandsdelegationens 
behörighet. Ålandsdelegationen har dock införskaffat utlåtande i ärendet av behörig 
riksmyndighet, som framfört sin uppfattning i ärendet. 
 
Med hänvisning till det som anförs ovan föranleder landskapsregeringens skrivelse 
inga ytterligare ställningstaganden från Ålandsdelegationens sida. 
 
Närvarande  
 
Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Lampi, Mäenpää och Pellonpää samt supple-
anten Ekholm. 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 
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