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Landskapsregeringen fattade 12.2.2014 beslut om vilka intyg Ålands hälso- och sjukvård 

ska utfärda (ÅLR 2014/1238). Med anledning av covid-19-pandemin fattade 

landskapsregeringen 8.2.2021 ett kompletterande beslut gällande sjukdomen covid-19 

(ÅLR 2021/1125).  

 

Med det här beslutet upphävs landskapsregeringens beslut av den 12.2.2014 (ÅLR 

2014/1238) och 8.2.2021 (ÅLR 2021/1125). 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt med stöd av 36 § 2 mom. I landskapslagen (2011:114) om 

Ålands hälso- och sjukvård att Ålands hälso- och sjukvård på begäran ska utfärda intyg 

om hälsotillståndet för den som är bosatt i landskapet eller som är patient vid Ålands 

hälso- och sjukvård om: 

 

1) ett sådant intyg behövs enligt lag, förordning eller ett beslut som utfärdats med stöd 

av en lag eller förordning med undantag av körkortsintyg som inte är relaterade till 

alkohol- eller droganvändning, samt intyg vars utfärdande kräver en särskild kompetens 

som inte finns inom Ålands hälso- och sjukvård, eller 

2) det är nödvändigt med tanke på invånarens eller patientens hälsa, vård, försörjning 

eller studier eller av någon annan jämförbar orsak.     

 

Ålands hälso- och sjukvård ska även på begäran utfärda intyg om hälsotillståndet 

gällande sjukdomen covid-19 för den som är bosatt i landskapet eller som är patient vid 

Ålands hälso- och sjukvård om det är nödvändigt för invånarens eller patientens 

försörjning, studier eller för vårdnadshavare vars minderåriga barn studerar i annat land 

när det på grund av nationella gränsrestriktioner under covid-19-pandemin krävs ett 

sådant intyg för inresa till ifrågavarande land. Ytterligare ska intyg om hälsotillståndet 

gällande sjukdomen covid-19 på begäran utfärdas till vårdnadshavare som är bosatta i 
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landskapet eller som är patient vid Ålands hälso- och sjukvård och behöver inträde till 

annat land för att kunna utnyttja sin lagstadgade umgängesrätt när det på grund av 

nationella gränsrestriktioner under covid-19-pandemin krävs intyg på ett negativt covid-

19 test. 

 

Ålands hälso- och sjukvård ska även på begäran av patient utfärda intyg om orsaken till 

vård, vårdens innehåll och tidpunkten för vården. Intyget kan med patientens samtycke 

ersättas med en kopia av journalanteckning.  

 

De intyg och utlåtanden som avses i detta beslut ska utfärdas av en sådan yrkesutbildad 

person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom 

hälso- och sjukvården (559/1994). Ett intyg eller utlåtande ska grunda sig på sakkunskap, 

observationer som gjorts vid en undersökning och på eventuella förhandsuppgifter. Om 

en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyldighet att utfärda ett intyg 

eller utlåtande enligt ovan inte objektivt kan bedöma innehållet i det, ska intyget eller 

utlåtandet inte utställas. 

 

Intyg och utlåtande som hänför sig till olika fritidsaktiviteter, undantaget körkortsintyg 

som är relaterade till alkohol- eller droganvändning, har däremot Ålands hälso- och 

sjukvård inte skyldighet att utställa. Personer som ber om sådana intyg kan hänvisas till 

den privata sektorn för att på egen bekostnad skaffa intyget. 

 

Exempel på intyg som behövs enligt lag, förordning eller ett beslut som utfärdats med 

stöd av en lag eller förordning är läkarintyg för sjömän, läkarintyg över 

hushållsarbetstagares hälsotillstånd, läkarintyg vid tillsättande av en tjänst som präst, 

kantor och diakon i den ortodoxa församlingen, läkarutlåtande enligt lagen om 

missbrukarvård (41/1986) som ges innan någon förordnas vård på grund av våldsamhet, 

läkarutlåtande för observation eller vård oberoende av patientens vilja enligt 

mentalvårdslagen (FFS 1116/1990), utlåtande om sådan kroppsbesiktning som avses i 

tvångsmedelslagen (FFS 806/2011) och läkarutlåtande enligt steriliseringsförordningen 

(FFS 427/1985). Förteckningen är inte fullständig. 

 

Intyg som gäller försörjning kan till exempel vara sådana intyg som behövs för ansökan 

om förmåner enligt sjukförsäkringslagen. Intyg av detta slag är i allmänhet också 

lagbestämda. Intyg som är nödvändiga med tanke på studier kan till exempel vara sådana 

hälsointyg avsedda för läroanstalter som behövs för erhållande av studieplats. Också intyg 

som befriar en elev från skolgymnastiken hör till denna kategori. Typiska intyg och 

utlåtanden som utfärdas av någon annan jämförbar orsak är till exempel T-intyg för en 

tjänst och E-utlåtande för försäkringsbolag. Förteckningen är inte fullständig. 

 

Motivering 

Enligt 36 § 1 mom. i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård kan Ålands hälso- 

och sjukvård utfärda intyg eller utlåtanden om hälsotillståndet för den som är bosatt i 

landskapet eller som är patient vid Ålands hälso- och sjukvård. Landskapsregeringen 

utfärdar enligt 36 § 2 mom. närmare bestämmelser om vilka intyg Ålands hälso- och 

sjukvård ska utfärda. 
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Landskapsregeringen bedömer att det under covid-19-pandemin behövs ett 

förtydligande till det tidigare beslutet som meddelades 8.2.2021 som gäller intyg 

utfärdade gällande sjukdomen covid-19. Även vårdnadshavare vars minderåriga barn 

studerar i annat land samt vårdnadshavare som utnyttjar sin lagstadgade umgängesrätt 

omfattas av beslutet, med hänsyn till bland annat FN:s konvention om barnets rättigheter.  

 


