FINANSUTSKOTTETS bet ä nkande ~ 7/1957 med
anledning av landstingsman Rauha Åkerblom

m1/1957.

--

m.fl:s hemställningsmotion med uppdrag åt landsks~sstyrelsen

att i brådskande ordning vidtaga

åtgärder för en tidsenlig kronikervård underställd l andskapets förvaltning (7/1957).
I samband med behandlingen av ovannämnda hemställningsmotion har utskottet såsom sakkunniga hört chefsläkaren Gunnar Hellström, lantrådet
Hug-6 Johansson och förre lantrådet Viktor Strandfält varjämte utskottet
fått del av Ålands läkarfö renings utlåtande i ä rendet och jämväl tagit
kontakt med Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.
Det är skäl att till först betona, a tt frågan icke har samband med
planerna på ett nytt åldringshem för landskapet, ty de kroniskt sjuka
torde till en väsentlig del vara personer, som icke åtnjuta socialhjälp.
Ett sjukhem för de kroniskt sjuka borde, med hänsyn till att landskapets befolkningstal icke motiverar mer än et t sådant 1 mottaga såväl patienter, som själva eller med anhörigas hjälp klara sitt uppehälle, som
patienter, för vilka kommun helt eller delvis deltager i vårdkostnaderna.
Inrättande av ett kronikerhem medför icke heller i och för sig, att en
sjukavdelning vid ett framtida ålderdomshem blir obehövlig, ty tillf-älligt sjuka åldringar böra vårdas på sjukavdelning.
Enligt Ålands läkarförenings utlåtande torde ett fyrtiotal platser
vara av behovet för vård av kroniskt sjuka. En snabb lösning av frågan
torde dock nödvändiggöra någon jämkning av platsantalet beroende på
vilken byggnad man kan få disponera för ändamå let. Utskottet har underhandlat med Landskapsf öreningen Folkhälsan, som vore villig att ställa
föreningens gård vid Styrmansgatan 10 till disposition från stundande
årsskifte. Hyran skulle utan värme stiga till c:a 90.000 mark/månad
enlig t muntlig uppgift, vilket såsom motsEarande betydligt mer än 200/m
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lägenhetsareal förefaller högt. Såvitt utskottet har sig bekant finnas
emellertid flera andra fastigheter i Mariehamn, som kunde lämpa sig för
ändamålet och som sannolikt kunna upphyras på liknande tid och skäliga
Villkor. Den av Föreningen Folkhälsan föreslagna minimitiden om 8 år
synes lämplig. I föreningens gård torde c:a 25 platser kunna inrättas.
Förutom anskaffande av l ä mplig a lokaliteter bör också vissa formella
åtgärder vidtagas. Det är nödvändigt att inhämta medicinalstyrelsens medgivande till kronikerhemmets inrättande, då utskottet anser att detsamma
skall inrättas såsom en avdelning vid Ålands centralsjukhus. Då enligt
chefsläkaren Gunnar Hellströms uppfattning hemmet väl kan inrät tas såsom
en centralsjukhusets avdelning - mat o ch andra förnödenheter skulle

-2transporteras från sjukhus6t och värmas före serveringen i mån av
behov - anser utskottet det lämpligaste vara 9 att hemmet inrättas såsom en utvidgning av den medicinska avdelningen. Något hinder härför
torde icke förefinnas i gällande landskapslag om centralsjukhuset.
Då inköp av en fastighet för ändamålet förutsätter beviljande av
extraordinarie medel härför, har utskottet, som anser en snabbare lösning av frågan var11 av nöden, icke velat föreslå denna utväg. Utskottet
anser förty, att landskapsstyrelsen omedelbart bör inleda underhandlingar med Landskapsföreningen Folkhälsan eller någon annan ägare av för
ändamålet lämplig fastighet om upphyrande av erforderliga utw-mmen och
på grund av dessa underhandL i ngars resultat fastställa anta.l et platser,
som kan inrättas. Härefter borde medicinalstyrelsens yttrande inhämtas,
och om detta blir positivt, hyreskontrakt omedelbart tecknas. Den för
avdelningen erforderliga tilläggsbudgeten kunde därefter beredas i
brådskande ordning 9 eventuellt för behandling vid en extra session,
som för förestående brådskande ärenden också annars kan bliva erf orderlig.
Folkhäls a n och läkarföreningens skrivelser bifogas såsom bilagar.
På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen om en utredning om möjligheterna att i
brådskande ordning inrätta en kronikeravdelning
vid Ålands centralsjukhus, samt
att Landstinget måtte berättiga landskapsstyrelsen att, om formella förutsättningar för en
kronikeravdelning vid centralsjukhuset förefinnes,
uppbyra en för ändamålet lämpad fastighet i Mariehamn eller dess närhet.
Mariehamn, den 18 wdrs 1951·
På finansutskottets vägnar:

(
Närvarande i utskottet: ordföra nden Lennart Mattsson 9 viceordföranden
Elis Andersson samt ledamöterna Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Häggblom.
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Föreningen Folkhälsan på Aland r. f.
Mariehamn

.

18 mars

Martehamn den .......... ... .. .. ....... ......... .. ... 19

570

Till landstingets finansutskott.

Som svar på en förfrågan från finansutskottet om möjligheterna att
få disponera Landskapsföreningen Folkhälsans fastighet vid Styrmansgatan 10 i Mariehamn för inrättande av ett kronikerben för landskapet
Åland, ber vi få meddela följande :
Landskaps~öreningen Folkhälsan på Åland behandlade frågan vid sitt

styrelsemöte den 17 dennes och styrelsen är för sin del villig att
uthyra fastigheten för ovannämnda ändamål, men önskar bekrä.:ftelse på
l:IDeslutet av :föreningens vårmöte, som planeras till den 7 april. Om de
närmare detaljerna vid en eventuell uthyrning ber föreningen att få
0:,verenskomma med Ålands Landskapsstyrelse, men öns kar redan nu påpeka
~tt

fastigheten kan överlåtas tidigast den l januari 1958 och att

fföreningen önskar ett hyreskontrakt på 8-10 år.
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland inväntar finansutskottets
nlä.rmare besked i denna fråga med det snaraste.
Mariehanm, den 18 mars 1957.

LANDSY-APSFÖRENINGEN FOLKHÄLSAN PÅ ÅL.AND R.F.
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Mariehamn den

15 mars 1957.
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Ti ll Ålands landskapsstyrelse.

Ålands läkarförening har vid sitt möte den

14.3 1957
I

I

diskuterat kroniker-och åldringsvården i landskapet. Föreningen ber att som sin åsikt bestämt få framhålla att kronikeroch åldringsvården med hänsyn till rådande förhållanden fordrar,
en snabb . lösning.
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Den ideala lösningen enligt föreningens mening vore
inrättandet av en kroniker-geriatrisk avdelning vid centralsjukhuset. Med st8d av qifogad statistik från centralsjukhuset
samt tjänsteläkarna anse vi att behovet för närvarande torde
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vara minst 40 platser.
Emedan en sådan lösning synes f j reningen svår att nu
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genomföra kunde t.ex. Folkhälsans f .d. Vårdhem i Mariehamn
användas som

interre~istisk

\I

avdelning i centralsjukhusets

regi.
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Högaktningsfullt
å Ålands läkarförenings vägnar.
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Ordförande •••
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Hannes Koch.
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Ålands centralsjukhus medicinska avdelning har det

tot a l a antalet vå rddagar under år 1956 varit 12.092 fördelat
på 581 patienter. Vårddagarna f ör kronikerna belöper sig till .
3.202 vilket utgör 26,4

% av

det totala antalet. Detta betyder

a tt av avdelningens 28 platser 8 konstant ha varit besatta av
kroniker som kunnat vårdas på ett kronikerhem. Motsvarande siffror
för kirurgiska avdelningen utgör 495 vårddagar eller 4,7% av hela
an t alet vårddagar. Detta betyder att 1 plats på kirurgiska avdel-
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n ::. ngen konstant varit besatt med kroniker.
·
Enligt kommunalläkarnas uppgifter torde behovet i . Norra och /
Södra distriktet tillsammans vara i runt tal 30 platser. Vidare\••
uppskattas behovet för

skärgä~dens
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del vara 5 platser.
i

Sammanräknat skulle alltså behovet för hela landskapets
del vara 44 platser.
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