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personalförsörjning av hälso- och sjukvårdspersonal från Sverige till  
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Social- och hälsovårdsministeriet 
 Pb 33 
 FIN-00023 STATSRÅDET 
 
 kirjaamo@stm.fi 
  
 
Kontaktperson 
Bengt Michelsson, telefon + 358 18 25260 
bengt.michelsson@regeringen.ax 
 
Ärende 
KOSTNADER FÖR RASERAD PERSONALFÖRSÖRJNING AV  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL FRÅN SVERIGE TILL  
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (ÅHS) 
 

Landskapsregeringen har tidigare i brev till Statsrådets kansli om 
regeringens riktlinjer angående gränstrafiken av den 6.4.2020 konstaterat 
att landskapsregeringen förväntar sig att merkostnaderna för de konse-
kvenser beslutet innebär för personalförsörjningen för ÅHS bärs av 
staten.  
 
I ett brev till social- och hälsovårdsministeriet av den 9.4.2020 har 
landskapsregeringen förutsatt att kostnaderna för planering, upplägg, 
hantering och personalkostnaden för ersättande personalen från Finland 
belastar ministeriet.  
 
Med nuvarande restriktioner av gränstrafiken vid västgränsen vid Åland 
bedömer landskapsregeringen att det finns risk för att det välinarbetade 
och välfungerande systemet för personalförsörjning gällande hälso- och 
sjukvårdspersonal från Sverige raseras långsiktigt. Det system för 
personalförsörjning som fanns innan gränsrestriktionerna, har byggts upp 
under en lång tid och innebar såväl aktuell kompetensförsörjning för 
kliniska verksamhet såväl som ett utbildningsutbyte med tanke på 
framtida rekryteringsbehov. Detta för att på ett långsiktigt, stabilt och 
planerat sätt trygga den medicinska verksamheten, patientsäkerheten och 
vården på svenska på Åland. 
 
Landskapsregeringen meddelar därför social- och hälsovårdsministeriet 
på detta sätt, att landskapsregeringen förutsätter, att alla direkta och 
indirekta merkostnader för en raserad personalförsörjning av hälso- och 
sjukvårdspersonal från Sverige som en effekt av gränsrestriktionerna  
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bekostas av ministeriet. Då räknar landskapsregeringen med att 
merkostnaderna även kan fortsätta efter ett upphävande av gräns-
restriktionerna. 
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos   
  

   
 

Minister  Annette Holmberg-Jansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM Minister Krista Kiuru 
  krista.kiuru@eduskunta.fi  
  Minister Anna-Maja Henriksson 
  anna-maja.henriksson@riksdagen.fi  
  Justitieministeriet, lagstiftningsråd Janina Groop-Bondestam 
  janina.groop-bondestam@om.fi  

Statsrådets kansli, lagstiftningsråd Heidi Kaila 
 heidi.kaila@vnk.fi  

  Social- och hälsovårdsministeriet, socialråd Viveca Arrhenius 
viveca.arrhenius@stm.fi  

  Social- och hälsovårdsministeriet, regeringsråd Anne Kumpula 
  anne.kumpula@stm.fi 

Ålands hälso- och sjukvård 
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