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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

10/ 1984-85 med anledning av ltm Olof Jans

sons m.fl. hemstäHningsmotion till land

skapsstyrelsen angående uppföljning av 

åländska sjukhuspatienters språkproblem vid 

värd utanför landskapet. 

Landstinget har den 26 mars 1984 finansutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet som i ärendet hört chefläkaren Björn ledande läkaren Karl 

K. Fagerlund och 1andskapsstyre1seledamoten Flodin, härmed vördsamt anföra 

följande. 

påtalas de språ.ksvårigheter som kan uppstå åländska patienter remitteras 

till i riket och behovet av som garanterar att patienterna alltid får vård 

modersmål. 

Syftet med den åländska självstyrelsen är att garantera befolkningen dess svenska 

språk. Detta innebär att landskapet enspråkigt svenskt och att undervisningsspråket i 

skolorna är svenska. Härav kan man också dra slutsatsen att åländska patienter alltid 

skall ha rätt till vård på svenska. Vidare kan man konstatera att det i praktiken kan 

uppstå problem att aHtid kunna erbjuda denna språkservice i de fall då vården inte kan 

ske i landskapet utan patienten måste remitteras till vårdinrättningar i riket. Enligt 

utskottets uppfattning varierar språkservicen kraftigt mellan olika sjukhus, avdelningar, 

vårdinrättningar, läkare osv. Det har inte varit möjligt för utskottet att helt kartlägga 

situationen och det är därför oklart hur stora problemen egentligen är, men att--

problemen existerar är helt klart. Detta framgår inte minst av den debatt som förts i 

riket där den finlandssvenska delen av befolkningen krävt åtgärder i frågan. 

Finansutskottet har kunnat konstatera att man inom landskapsstyrelsen fäst uppmärk

samhet vid problemet och att man har en viss av av frågan, men att det 

inte framlagts några direkt konkreta förslag tiH hur språkservicen skall förbättras så att 

den motsvarar krav som åländska patienter har rätt att ställa. 

Finansutskottet anser att ett stort ansvar i här den 

är denne som har möjlighet att ta reda på hur språksituationen är vid 

vårdinrättningar och som kan tillse att den som remitteras får en tillfredsställande vård 

på svenska. Om det skulle visa sig vara omöjligt att i enskilda fall fullgod service 
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på svenska vid vårdinrättningar i riket anser utskottet att landskapsstyrelsen bör skapa 

möjligheter för remittering till Sverige. 

I det sammanhanget kommer det troligen att bli fråga om extrakostnader som måste 

täckas av samhället. Finansutskottet vill här peka på möjligheten att med ordinarie 

medel täcka de merkostnader som kan komma att uppstå på grund av att patienterna 

måste tiHförsäkras vård på svenska. Utskottet vill i sammanhanget hänvisa till lagutskot

tets betänkande (Lu bet. nr 11/1978-79) över ett förslag till ändring av landskapslagen 

om rätt att idka näring i landskapet Aland (Framst. nr 34/ 1977-78) där det ansågs möjligt 

att ur ordinarie medel utge bidrag för att svensk språkservice skulle kunna upprätthållas 

med motiveringen att det gällde en självstyrelsepolitisk angelägenhet. 

Slutligen kan det i sammanhanget vara värt att nämna att det i Norden redan 

förekommer olika typer av samarbete inom vå.rdsektorn. Grundläggande är naturligtvis 

den nordiska konventionen om social trygghet som ger nordiska medborgare som arbetar 

eller vistas i ett annat nordiskt land än sitt eget rätt till samma sociala trygghet som det 

landets medborgare, vilket vad gäller sjukvården innebär att den som under vistelse i ett 

annat nordiskt land blir i behov av sjukvård skall ha rätt att erhålla vårdförmåner från 

vistelselandet enligt dess lagstiftning. Vidare förekommer ett gränsregionalt samarbete 

inom Nordkalottområdet. För närvarande behandlas i Nordiska rådet ett medlemsförslag 

om nordiskt samarbete beträffande högspecialiserad sjukvård. I medlemsförslaget nämns 

särskilt SjäHand/Sydsverige, Västra Sverige /Oslo-området, Mitt-Norden och Nordkalot

ten. Orsakerna till de här nämnda samarbetsprojekten blemen och syftena med dem är 

olika. Utskottet anser därför att möjligheten att få tHlstånd ett nordiskt samarbete för 

att garantera språkservicen bör undersökas,eventuellt inom ramen för 

skärgärdsprojektet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget hemställer om att 

landskapsstyrelsen gör en uppföljning av 

åländska sjukhuspatienters problem på grund 

av språkförhållanden vid vård i riket samt 

vidtar därav påkallade erforderliga åt

gärder. 



Mariehamn den 27 mars 1985. 
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På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Roger Jansson, v.ordf. Olof 

Jansson, ledamöterna Lundberg och Sundblom samt ersättaren Sundback. 


