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FINANSlITSKOTTETS BETANKANDE nr 8/1983-84 

med anledning av 1tl May Flodins m.fl. hcm

ställningsmotion till landskapsstyrelsen om 
möjligheterna att subventionera följeslagares 
resekostnader vid resor till vårdinrättningar 

utom landskapet. 

Landstinget har den 7 december 1983 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört inspektören för folkhälsoarbetet Mci.j-Lis 

Blom, sektionschefen vid folkpensionsanstalten Ingegerd Bondestam, socialskötaren 

Rosel Högstrand, landskapsläkaren Birger Sandell och chefläkaren Peter Wahlberg, 

får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle utreda möjligheterna att sub

ventionera resorna för person som medföljer patient på resa till läkare eller 

vårdinrättning utanför landskapet. Som orsak härtill anges att resorna inte er

sätts av sjukförsäkringen då de företagits på grund av att patienten är ovan vid 

resor, rörelsehindrad, är allmänt otrygg eller har språksvårigheter. 

Ersättningen utbetalas av folkpensionsanstalten om läkaren, i enlighet med be

stämmelserna i Sjukförsäkringslagen, bedömt fallet så att patienten är i behov 

av följeslagare. an inte patienten kan förete intyg blir fallet föremål för 

särskild bedömning av en för varje kommun utsedd social försäkringskommission. 

Utskottet har funnit att de flesta skäl för att följeslagare medföljer godtas 

och berättigar till ersättning. Det enda av de i motionen uppräknade skälen 

som visat sig inte accepteras som berättigande till ersättning är spnåksvårig

heter. Detta beror på att följeslagaren endast medföljer för att vara till 

hjälp under själva resan, vilken man anses kunna klara av oavsett om man 

förstår språket eller inte, medan det förutsätts att patienten vid frnmkomsten 
till läkaren eller vå~dinrättningen tas om hand på svenska. 

Eftersom det visat sig vara endast mycket få fall där resekostnaderna inte 

blivit ersatta anser utskottet att behovet av en särskild utredning av frågan 

inte är motiverad. För följeslagares övernattning finns i ordinarie budgeten 
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upptaget ett anslag om 7.500 mk som kan beviljas efter ansökan. Utskottet 

förutsätter att landskapsstyrelsen särskilt följer de problem som åländska 

patienter vilka vårdas utanför landskapet kan drnhhas nv på gnmd nv spr{H;

svårigheter. 

Mot utskottets beslut anmäler ledamoten Olof Jansson avvikande åsikt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 20 januari 1984. 

att Landstinget förkastar hem

ställningsmotionen nr 19. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling i utskottet: ordf. R.Jansson, 

v.ordf. O.Jansson, ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


