
J 1 a n d s 1 Q n d s k a p s n ä m n d s 

framstä~ lning till • 1 .nds landsting med förslag 

till landskapsleg angående 12ndskaps förvaltningen 

• " uhderl~rdande arbetere s i landskapet J\ land rätt 

till hälso-, läkar- och sjukhusvård. 

I riket äno statens arbetare i enlighet med särskilda bestämmel -

se:r: tillförsäkrade rätt ti 11 fri hälso-, läkar- och sjukhusvård, så-

framt de hava sin huvudsaklie;a utkomst av statens arbete, Detta. 

sistnämnda anses fqreligga , då arbetet i allmänhet fort~år fe111 tim-

mar i dygnet. Till förenämnda friR läker- och sjukhusvård till-

• I kcmmer rätt till fria resor för läksrbesök eller reseersättning, 

eller skall läkare på arbetsgivarens försorg hämtas till sjuk arbe-

tare. Under samma ka lenderår l<:an arbetare efter ordination av ar-

betsplat~ens läkare erhålla fri sjukhus- eller sanatorievård under 

en tid, som va~ierar mellan fjorton och etthundraåt tio dagar, bero-

ende på huru länge arbetare vPrit anställd i statens tjänst, För-

utsättning för fri sjnkhus- eller sanatorievård unc'ler fjorton dagars 

tid är likväl, att den sju~a omedelbart före insjuknandet oavbrutet 

varit i tjänst minst tre månader, samt i övriga fall minst sex måna-

der. Sjukhus- eller sanatorievår0 bör anordnas enligt lägsta av-
~ 



giftsklass i statens allmänna SJ.ukhus, sinnessJ·ukhus eller sanat 
. or1 

Skulle det icke vara möjlj.gt att bereda plats åt d.en sjuka i fär>e .. 

nämnt sjukhus, sk~ll vård anordnas i kormnunalt sjukhus enl:tgt .läost 

avlöningsklass, om detta blott låter sig göra. Skulle så ej vara 

fallet, skall vård anordnas t privat SJ"ukhus. A b t · r e are, som vid ar .. 

ställningens början varj_t i behov av sjukhus- eller sanatorievård ~ , . 
icke berättigad till sådan på arbetsgivarens bekostnad. Vård av 

specialläkare eller vid specialsjukhus kan pil särskild ansökan bevil 

jas arbetare efter utlåtande RV läkare, som hqn~haft hans vård. 

Under samma kalendetår erlägges åt arbetare för under s jukdoPJ.s tide 

infelJBnde arbetsdagar, räknat från och med dagen för insjuknandet, 

lön i enlighet rre d vad om sjukhus- och sanatorievård a·· r t a t s a. ga • 

Lönen erlägges oavkortad för de tolv första arbetsdagarna och där.!. 

efter n~ed två tredjedelar av medeldagsfört jänsten. Om arbetare ge• 

nom arbetsgivarens försorg beretts sJ·ukhus - eller t i " sana or e~ard, 

skall avdrag göras :frun hans lön med ett belopp, som motsvarar a vgif 

ten i lägsta klass vid statens -allmänna sjukl1us, likväl ej mera än 

att för försörjningspliktig arbetare återstår en tredjedel av me del-

da.gsfört jän sten, om arbetaren är f örsör jningspliktig mot en person, 

samt, om han är försörjningspliktig mot flera, avdraget minskas med 

tio ~rocent för var och en av dem, doc k så, att sistnämnda till-

skott rår stiga till högst två tredjedela"I'.' ev medeldagsfört jänsten. 

Återstoden för icke f örsör jningspliktig a·rbetare bör vara minst en 

femtedel av medeldags.rortjänsten. Kostnaderna för medicin under 

sjukhusvistelsen erläggas ,helt av arbetsgivaren. Vem som är för-

sör jningspliktig, samt huru medeldae;sf ört jänsten skall beräknas 

därom är föreskrivet. Kvinnlig arbetare är berättigad att på grund 

av havandeskap och förlossning erhålla ledighet med oavkortade löne-

förmåner under en tid 8V två månader före förlossningen, Om hon före 

den beräknade tidpunkten ~ör förlossningen -varit oavbrutet minst sex I 

månader i statens arbete. Även efter förlossningen kan kvinnmie; ar-

betare erhålla ·le·dirghe·t, varvid lön utbetalas enligt de allmänna reg-

lerna för s jukdomsfal 1. 

Arbetare, som själv varit förvållRnde til·l sin sjukdom uppsåtligt, 

genom brottsligt förfarande, lättsinnigt leverne eller genom annat 

grovt förvållande, är icke berättigad till tidigare nämnda förmåner. 

H~rifrån göres likväl undantag för med könssjukdom behäftad arbetare, 

som är berättigad till läkar- och annan nödig vård, medicin mm. samt 

· resekostnader eller fri resa till läkare. 

Föreskrivet är även vem högsta tillsynen av hälso- och sjukvården 



på statens arbetsplHtser tilllrnrmner samt därom, att en särskiJd 

re bör vidtalas att mqt ersättning handhava hälso- och sjukvården 

arbetsplatserna. 
-plats

Föreskrivet är vidare, vad å arbet,s'läkaren ocri a~ 

betsledningen med avsee~de å hälso- ocb sjukvården ankommer. 

Enär J.,andskapsnänmden anser, att landskapsförvaltnihgen unde rly. 

dande såväl tjänstemän och befattningshavare som arbetare böra kOrrun· 

i åtnjutande av sawna förmåner som TI1otsvarande per~wner i statens 

I 
; 

tjänst, har landskapsnänmden uppgjort förslag till landskaps lag an• 

gående landskapsförvaltningen underlydande arbetares rätt till 

hälso- , läkar- och sjukhusvård. Förslaget, anpassat efter lannska · 

peta särställning och de lokala .förhållendena, bygger i allt .. väsent· 

liet på rikslagstiftningen i ämnet, a.v.s. ev Statsrådet en 10 apr 

1947 utfärdat reglemente angående ,arbetares i statens arbete 'hälso• 

och s jukvå rd. 

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast f ör 

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s l a g 

angåeme landskapsförvaltningen underlydande arbetares i landskapet 

~:land rätt till [lälso-, läkar- och sjukhusvård. 

På framställning av lands landskapsnämnd har .~lands landsting an 

tagit nedanstående 

Lands-kaps lag 

angåe~de landskapsförvaltningen underlydande arbetares i landskapet 

Aland rätt till hälso-, läk~r- och sjukhusvård. 

I enlighE'.t med LlAnds landstings beslut stadgas : 

l §. 

Landskapsförvaltnin;~n underlydande irrivBträttsligt arbets- el-

ler löneavtalsförhållande st,8.ende arbetare i landskapet !1. land, vil-

ka hava sin huvudsakl iga utkomst av landskapets arbete, äga rätt 

till hälso- , l äkar- och sjukhusvård i enlighet rr.ed vad i denna 

landskapslag stadgas. 

Arbetare i landskapets tjänst anses erhålla sin huvudsakliga ut -

komst av landskapets arbete, om hans arbete i allmänhet fortgår fem 

timmar i dygnet . 

2 §. 

Arbetare har rätt ~tt vid sjukdomsfall, vartill även räknas 

tillfälliga tandsjukdomar, vilka kräva snabb vård, på arbetsgivarens 

bekostnad besöka av denne anvisad läkare eller tandläkare samt genom 

arbetsgivarens f örsorg erhålla sjukhus - ell~r sanatorievård under 

den tid arbetsförhåll~ndet varar, ävensom erhålla lön under sjuk-



domstiden s å som här nedan stadgRs. 4) sju år, etthundra.femtio vårddagar 

' 
Vid olycksfall samt yrkes - och epidemiska s J'ukdomar b.. li or kväl i 5) tio år, etthundraå ttio 

It - -
tagas, vad om dem ytterligare är särskilt stadgat. Hela den tid arbetare varit i landskapets eller statens tjänst 

räknas arbetaren till godo vid beräknandet av til~ sjukhus- eller 

Till läkarvård berättigad arbetare bör vid besök hos läkare hava sanatorievård berättigande tid, även om avbrott i arbetsförhållandet 

med s:ig å :U3st ställd b lanke.tt ut skri vet s jukpass, som skal 1 utfärdas skulle inträffat, likväl sålunda, att för tillgodoräknande av tidi-

av förman vid lokal arbetsplats. gare arbetsförhållande erfordras, att arbetare i 1 mom, 1 P• nämrd a 

4 §. faJ.l varit minst tre månader och i 1 mom. 2-5 P' ,_närrmda fall minst 

. Då arbetares tillstånd ' vid svårt sjukdomsfall så erfordrar,· skall sex månader före insjulmandet oavbrutet i landskapets arbete. 
. . 

honom beviljas reseersättning eller f""ri resa· Tör läkarbesök, ,eller Arbetare,, vilken ostridigt &ar8eit sig s·jul.rdom eller skada i ar-

skall läkare på arbetsgivarens bekostnad hämtas till den sjuke , betet, eller vars sjukdom eller skad~ förvärr ats i arbetet, kan nå an 

Resekostnader och arvode för läkarbesök hos sjuk arbetare erläg· sökan av landskapsnämnden bevilje.s sjukhus - eller sanatorievård un-

ges i enlighet imd vad därom är i riket särskilt stadgat. der längre tid, än ved i 1 mom ~ medgivits. 

5 §. Sjukhus - eller sanatori.evård bör anordnas i lani skapets eller sta -

Arbetare he.r rätt att under samma kalenderår erhålla av arbt:t s • tens allmänna sjukhus, sinnessjukhus eller tuberkulossanatorium i den' 

platsens lätcare ordinerad sjukhus - eller sanatorievård, om h~n varit lägsta avgiftsklassen. KRn icke sjuk arbetare placeras i landskapets 

i landskapets eller statens arbete minst eller statens sjukhus, skal l honom beredas vård i kommunalt sjukhus 

1) tre månader, fjorton vårddagar + lägsta avgiftsklassen, om plats i sådant erhålles, Skulle sist-

2) ett år, -· sextio It - - nämnda på grund av sjukdomens art eller av annan orsak icke vara 

3) fyra år, etthundratjugo _u _ möjligt, skall sjuk arbetare beredas tillfälle till vård i privat 



sjukhus. 

Skulle arbetare re.dan vid an st lillningens pör jan varit i behov av 

sjukhus - eller sanatorievård, anordnas sådan icke genom b t 1 ar e sg vare~ 

_ försorg. 

6 §. 

Vård av specialläkare eller vid specialsjukhus kan på ansqkan 

beyiljas arbetare efter utlåtande av den läkare, som handhaft hans 

vård, enlj.gt de ~ 5 § nämnda grunderna för sjukhusvård •. . Den sjuke 

kan i detta fall jämväl beviljas fria resor eller ersättning. för sina 

resekostnader. 

7 §. 

Under samma.. kalenderår erlägges åt arbetare för under s jukdomsti · 

• 
den infallande ~rbetsdagar~ räknat från och med dagen för insjuknan· 

det, lön i enlighet med vad om sjukhus - och sanatorievård är i 5 § 

stadgat . Lönen erlägges oavkortad för de tolv första arbetsdagarna 

och därefter·imd tvåtredjedel&r av ~edeldagsförtjänsten. 

Om arbetaren genom arbetsgivarens försorg beretts sjukhus - el ler 

sanat9rievård, göres avdrag från hans lön med ett belopp, som mot • 

svarar lägsta avgift vid landskapets eller statens allmänna sjukhus, 

likväl ej irera än att för försörjningspliktig arbetare återstår en 

tredjedel av medeldogsfö~tjänsten, om han är försörjningspliktig 

mot .en person, samt om dessa äro flere, därutöver-tio procent av 

medeldagsförtjänsten för var och en av.dem, tillsammanslaget dock 

högs~ tvåtredjedelar av medeldagsförtjänsten. i terstoden för icke 

försörjningspliktig arbetare bör vara minst en femtedel av medel -

dagsförtjänsten. Kostnaderna för medicin under sjukhusvistelsen 

erlägges av arbetsgivaren. 

Försörjningspliktig är den, som har att försörja 

1) maka eller egna samt makes eller makas barn under sjutton 

år. Till barn räknas även barn, födda utom äktenskapet samt adop-

tivbarn; 

2) i 1 p. nämnda barn över sjutton ...r, barnbarn, föräldrar, 

adoptivför~äldrar, far - eller morföräldrar eller syskon under 
I 

sjutton år, om nämnda personers förm~ga till arbete och förvärv 

samt förmögenhet äro su ringa, att de bevisligen för sitt uppe -

hälle äro huvudsakligen beroende av den försörjningspiiktige. 

Arbetares i entreprenadarbete medeldagsförtjänst beräknas c 
$ Cl -

lunda, att hans förtjäru t under de närmaste tre månaderna före in-

sjukna.ndet, utan medräknande av lön för övertidsarbete, divideras 

med arbetsdagarnas antal. arbetares med timlön dagsförtjänst är 



densamma som lön för .arbetsdag av normal l·a·ngd utan 0··ve t·d 
r 1 sersätt .. h~ns anhöriga utbetalas vårdbidrag i enlighet med vad i 7 § säges. 

ning. Arbetares med månadslön medeldagsfört jänst beräknas genom att A b t . a0 ligQ"er d·a"-"d att underrä_tta det förs ä1a'ingsbolag, där r e sgivaren 0 .L11..1. 

dividera må:qadslönen med tjugofem. . landskapets arbetare äro olycksfalls försäkrade, om _förhandsersätt-

• Arbeta~e eller hans anhöriga tillxow.mande barn- eller familje bi - ningen i enlie;het med va,d därom är särskilt· stadgat samt dessutom, 

drag eller därmed jämnställda tillägg er~äggas under sjukdomstiden att olycksfallsersättningen bör erläggas till arbetaren genom ar-

oavkortade uri.der höest etthundraåttio qagar. betsgivaren. Om förhandsersättningen är större än den fastställda 

8 §. olycks&llsersättningen, skall skillnaden ej återbäras av arbetaren. 

Kvinn~ig Arbetare är oerättigad att på grund av bevisligt havan- 10 §. 
-, 

deskap och förlossning erhålla ledighet från arbetet med oavkortade Ai;>betare, som själv varit f"örvållande till sjukdom uppsåtligen, 

löneförmåner under två tmanaders tid, likväl är föru4sättning för er- genom brottsligt förfarande, lättsinnigt liv eller genom annat grovt 

hållande av lön, att arbetar·en omedelbart före den beräknade för - förvållande, är icke berättigad till de i tidigare §§ nämnda förmå-

los~ningstiden varit i landskapets tjänst minst sex månader~ Om ar- ner. 

betaren efter åtnjuten ledighet-på g~und av havandeskap och för- Med könssjukdom behäftad arbetare är dook berättigad a 'tt på ar-

lossning på grund av bevislig sjukdom fortfarande är förhindrad att betsgivarens bekostnad erhåLla läkarvård, av läkare ordinerad medi -

vidtaga med sitt arbete, ,erlägges åt henne lön för s jukdomstidm , cin, vårdredskap, provtagning och annan nödig vård, och arbetare, s m 

räknat från dagen efter det ledighet för havandeskap och förlossn ing befarar att han är behäftad med -könssj1J:filcdom, läke rundersökning med 

utgåt t enligt bastämme lserna i 7 §. nödiga prov och vid behov preventiv vård ~amt av myndighet äskat 

9 §. intyg över resultatet. Arbetsg varen erlägger den nödvändiga kost-

Förhandsersättning för i arbete inträffat olycksfall ~rlägges av naden för arbetarens resor till läkaren samt tillbaka till arbets-

arbetsgivaren åt arbetare i form av lön under sjukdomstiden, och åt platsen, eller ock bör arbetaren erhålla för ändrur&let resebiljett, 



som berättiear honom· till fri resa. 2) att vid svårare sjukdomsfall, samt då sjukdomen antages vara 

11 §. av i 2 § 2 mom. nämnt slag eller ~harlakansfeber el ler kikhosta, be-

Högsta tillsynen av hälso- och sjukvården enligt denna landskaps- söka den sjuke, varvid arbetsgivaren erlägger li.kararvode och rese-

lag ti ll~rnmmer landskapsn änmden. kostnader!la såsom i 4 är stadgat; 

Landskapsnämnclen kan efter inhämtat utlåtande av medicinals tyrel. 3) att vid anmälpa olycksfall omedelbart vidtaga nödiga åtgär-

sen för ordnande, förenhetligande och överv9J\ande av hälso- och der för hjälp åt den skad~de samt vid behov besöka olycksfalls -

sjukvården p~ arbetsplats ut färd~: platsen; 

1). enhetliga noegral1)1are föreskrifter för arbetsplats angående 4) då förhållandet så påkallar, anlita hjälp av annan läkare och 

hälso - och sjukv2.rden jämte påbud om obligatorisk vaccinering och sjuksköterskor; 

läkarw1dersökning; 5) på med arbetsledningen överenskomna tider verkställa obliga-

2) föreskrifter om anskaffande av läkemed~J och förbands - samt toriska läkarundersökningar och vaccineringar, ang~ende vilka anteck 

förstahjälpsmaterial; ningar bör göras i arbetares hälsokort; 

3) före~krifter om undersökning beträffande hälsoförhållåndena . 6 r verkställa granskningar av hälsoförh3.lland~t' förstahjälpma-

12· §. terialet och medicinerna; 

Arbetsplatsledningen äger vidtala en särskild läk./3.re att mot er .. 7) utfärda intyg angående sjukdom eller olycksfall; 

si:t tning handha ve. hälso - och sjukvården eller överenskomma därom 8) ofördrojligen åt arbets1edningen och ortens hälsovårdsmyndig-

med en lokal läkare, helst en tjänstBläkare. heter anmäla om förekommande smittsannna sjukdomar och hälsovådliga 

Arbetsplatsläkare åligger: missförhållRnden samt föreslå nödiga åtgärder för dessas avlägsnande; 

l) att giva läkarvår~ å bestämd mottagningsplats och på be.stämd 9) göra förslag "t arbet slednineen om anskaffande av f örbandsma-

tid samt även annErs vid hastiga sjukdomsfall; terial och rredicine r; 



10) årligen tillställa · arbetsledningen berättelse över 
verksainhe .. 

ten; samt 

ll) iakttaga av landskapsnämnden, medicinalstyrelsen och övriga 

myndigheter givna föreskrifter angående hälso- och sjukvård samt 

övervaka föreskri"fternas ft - e erlevnad. 

13 §. 

Arbetsledningen åligger : 

1) att övervaka att_ läkarundersökning och vaccinering av . arbe tq-

re förrättas enligt allmänna och i denn. - a landskapslag samt av ve -

derbörande myndighet därjämte måhända särskilt gi· vna före skrifter; 

2) att anordna läkarens resor till tt mo agningsplatsen och vid 

hov till patienten, ävensom anordna den sjukes transport till 

sjukhus, då så erfordras· , 

3) omedelbart meddela läkaren ,om befarade fal 1 av smitt sam s juk-

dom samt plötsliga, svåra sjukdomsfall och olycksfall; 

4) erläggande a V överenskommet arvode a0 t läkaren samt betalning 

till apotek och sjukhus ävensom tb ~ 1 · u eva ning av lön åt sjuk arbetare 

eller dennes anho''ri·~a ~ o , sasom i 2, 4, 7, 8, 9 och 10 §§ stadgas; 

5) till förs8_kringsbolaget i nsända stadgad olycksfallsanmälan; 

samt 

6) övervaka efterlevnaden av givna hälsovårds- och sjukvårdsföre• 

skrifter. 

14 §. 

Om arbetare befaras hava insjuknat i sådan smittsam sjukdom, som 

omnämnas i 68 § av landskapets hälsovårdsstadga, eller scharlakans -

feber eller kikhosta , åligger det arbetsledningen att, såframt läka-

re ej gena st finre s till hands , omedelbart arunäla om sjukdomsfallet 

och den sjukes vistelseort åt ortens hälsovårdsmyndigheter och land-

skapsläkaren. Arbetsledningen åligger därjämte : 

l) att med det första isolera den . sjuke; 

.2). att se till, att den sjuke ej f1yttas till någon annan lokal 

eller bostad ej heller till annan ort utan tillstånd av läkare el:e r 

vederbörande hälsovårdsmyndigpet; 

3) se till att hälsov&rdsmyndigheterna ofördröjligen verkställa 

föreskriven desinfektion av den sjukas bostad; samt · 

4) se till, att den sjukes bostad före desinfektionen ej användes. 

Mariehamn den 16 juni 1948. 

Lantråd 

P~ l~dens vägnar: 

~- - ~' 
Viktor Strandfäl'f\j 

Landskap ssekreterare 


