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Kommuner, kommunförbund, verksamhetsenheter inom socialvård 
 
På basen av informationen i den kommuninfo som Social- och hälsovårdsministeriet 
publicerade 4.3.2020 avseende beredskapen för coronaviruset (se bifogad bilaga) önskar ÅHS 
och landskapsregeringen göra några förtydliganden. 
 
Såsom konstateras i anvisningen är arbetsfördelningen på Åland annorlunda än i Finland. 
Grunden för detta finns i 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991: 71) för Åland som säger 
att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos 
människor och djur ankommer på riksmyndighet eller på kommunerna, ska i landskapet 
skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag.  
Ålands hälso- och sjukvård handhar alla de medicinska uppgifter som beskrivs i 
smittskyddslagen, medan kommunerna ska tillse att planeringen och tillhandahållandet av 
socialvård fungerar även i exceptionella situationer. 
 
Det som kan hända under den närmaste tiden är att sjukvården diagnosticerar kliniska fall av 
Covid-19, som sjukdomen benämns. I samband med detta vidtar en smittspårning. Personer 
som har varit i närkontakt försätts i karantän i 14 dagar. ÅHS primärvård har ansvar för att 
följa upp dessa personer och eventuell utveckling av symtom.  
 
Karantän genomförs vanligen i det egna hemmet. Ofta kan karantänen genomföras 
tillsammans med den övriga familjen, till vilka man minimerar kontakterna. Personer som är i 
karantän får instruktioner från ÅHS om hur de ska agera. Eftersom kontakter till yttervärlden 
ska minimeras kan personer i hemmakarantän behöva stöd med t.ex. matförsörjning. ÅHS har 
ansvaret för matförsörjningen men kan i enskilda fall behöva diskutera med kommunen om 
hur det på bästa sätt kan ske och kan behöva hjälp av kommunen i ordnandet av 
matförsörjningen.  
 
Även personer med bekräftad smitta, som inte behöver sjukhusvård, kan isoleras i hemmet 
under den tid som krävs för att läkning ska ske. Även då kan ÅHS behöva diskutera den 
service den isolerade kan behöva och ansvarsfördelningen för det.  
 
Om karantän eller isolering inte går att genomföra i det egna hemmet har ÅHS en viss 
kapacitet att ordna andra lokaler, men om detta kan man behöva rådgöra med den egna 
hemkommunen, så att bästa möjliga lösning hittas. Det skulle vara bra om kommunen redan 
nu kan bistå med att inventera vilka möjligheter som kan erbjudas inom kommunen. 
 
ÅHS smittskyddsansvariga läkare har också möjlighet att på basen av smittskyddslagen 
stänga verksamhetsenheter inom socialvård t.ex. daghem, om detta behövs för att begränsa 
en epidemi. I sådana fall behövs ett tätt samarbete med ifrågavarande kommun för att 
tillsammans lösa situationen.  

https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/21203212/Beredskapen+f%C3%B6r+coronaviruset+i+kommunerna+och+sjukv%C3%A5rdsdistrikten/3407e238-87de-6a3a-c679-26b5c1b64fe0/Beredskapen+f%C3%B6r+coronaviruset+i+kommunerna+och+sjukv%C3%A5rdsdistrikten.pdf
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Såsom social- och hälsovårdsministeriet uppmärksamgör i kommuninfot finns det även skäl 
att fästa särskild uppmärksamhet vid att enligt tillgängliga uppgifter utgör personer med 
svag motståndskraft, såsom äldre och långtidssjuka, en betydande riskgrupp för att drabbas 
av sjukdomen covid-19. Kommunerna uppmanas därför att se över sina beredskapsplaner 
och beakta att servicen för de klienter som behöver särskilt stöd och som omfattas av 
hemvård, serviceboende och institutionsvård fortsatt kan tryggas även vid sjukdomsfall, 
karantän eller isolering bland klienterna eller personalen. 
 
ÅHS och landskapsregeringen ger vid behov närmare och uppgraderad information.  
 
 
 
Kontaktpersoner 
 
Knut Lönnroth                              Tora Woivalin Olli-Pekka Lehtonen 
Landskapsläkare Smittskyddsansvarig läkare Chefläkare 
Ålands landskapsregering            Klinikchef, Primärvården Ålands hälso- och sjukvård 
+358 18 25000 (vxl) Ålands hälso- och sjukvård +358 18 5355 (vxl) 
knut.lonnroth@regeringen.ax +358 18 5355 (vxl) olli-pekka.lehtonen@ahs.ax 
 tora.woivalin@ahs.ax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Social- och hälsovårdsministeriets information om beredskapen för Coronaviruset i kommunerna 
och sjukvårdsdistrikten 
 
Sändlista 
Kommunerna på Åland och Mariehamns stad 
Ålands kommunförbund 
Kommunernas Socialtjänst k.f. 
Stiftelsen Hemmet r.s. 
Folkhälsans seniorboende 
Oasen boende- och vårdcenter 
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