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Lag
om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 38 § 1 mom. och
fogas till lagen en ny 42 a § som följer:

38 §

Regional beredskap för hälso- och sjukvård och statens medverkan i upprätthållande av 
beredskapen

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska i samråd med kommunerna inom sitt om-
råde besluta om den regionala hälso- och sjukvårdsberedskapen för störningssituationer
under normala förhållanden och för undantagsförhållanden. Samkommunen ska dessutom
i samråd med kommunerna inom sitt område utarbeta en regional beredskapsplan för häl-
so- och sjukvård. Beredskapsplanen ska samordnas med den i 33 d § i socialvårdslagen
avsedda regionala beredskapsplanen för socialvården. Kommunen samt samkommunen
för ett sjukvårdsdistrikt ska trots sekretessbestämmelserna till det sjukvårdsdistrikt som
inom det specialupptagningsområde som kommunen eller samkommunen hör till är hu-
vudman för ett universitetssjukhus lämna ut information som är nödvändig för skötseln av
de uppgifter som avses i 42 a § 1 mom. 1 och 3 punkten. Den information som lämnas ut
får inte innehålla personuppgifter.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

42 a §

Uppgifter i samband med beredskap och förberedelser

Ett sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett universitetssjukhus ska inom det special-
upptagningsområde som sjukvårdsdistriktet hör till

1) styra beredskapsplaneringen för aktörer inom social- och hälsovården i enlighet med
riksomfattande enhetliga principer,

2) sammanställa och analysera information om störningssituationer och hot om stör-
ningssituationer inom hälso- och sjukvården,

3) skapa och uppdatera en lägesbild som beskriver beredskapen inom hälso- och sjuk-
vårdssystemet och som innehåller information om servicesystemets funktion och belast-
ning, personal- och materialresurser och stödtjänsternas funktion,

4) trots sekretessbestämmelserna till social- och hälsovårdsministeriet, andra sjuk-
vårdsdistrikt som är huvudmän för universitetssjukhus, kommunerna och sjukvårdsdi-
strikten inom specialupptagningsområdet i fråga samt regionförvaltningsverket lämna ut
den information från lägesbilden som avses i 2 och 3 punkten för att skapa en lägesbild för
dem och för skötseln av deras uppgifter.
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Social- och hälsovårdsministeriet skapar i samarbete med de sjukvårdsdistrikt som är
huvudmän för ett universitetssjukhus en riksomfattande lägesbild för hälso- och sjukvår-
den.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bestämma om arbetsfördelningen mellan de sjuk-
vårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus i fråga om de uppgifter som av-
ses i 1 mom. Kommunerna samt samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska då med av-
vikelse från 38 § 1 mom. till det av social- och hälsovårdsministeriet för att sköta uppgif-
ten i fråga utsedda sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett universitetssjukhus lämna ut
information som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten i denna paragraf.

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
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