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LAGlITSKOTTETS BETÄNKANDE nr 18/1978-79 med 

anledning av 
1) ltm Lasse Wiklöfs m.fl.hemställningsmotion 

angående lösande före 1978 års utgång av frågan 

om sam~ourering mellan Ålands centralsjukhus 

och Ålands folkhälsoförbund; samt 

2) ltm Mirjam Öbergs m.fl.hemställningsmotion 

angående snart förverkligande av en gemensam 

jourmottagning mellan Ålands folkhälsoförbund 

och Ålands centralsjukhus. 

över ovannämnda motioner har landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande och får 

utskottet,som däröver hört landskapsläkarEDLorens Berg, förvaltningsdirektören 

Roger Styrström och chefsläkaren Peter Wahlberg, vördsamt anföra följande. 

Landskapsstyrelsen och folkhälsoförbundet har för flera månader sedan kommit 

överens om riktlinjerna för en gemensam jourmottagning mellan Ålands folhälso

förbund och Ålands centralsjukhus. Alla förberedelser har vidtagits eller håller 

på att vidtagas. Den gemensamma jourmottagningen skall inleda sin verksamhet den 

1 januari 1979. I tidningen Åland för den 11 november ingick en information om 

den kommande gemensamma läkar- och sjukvårdsjouren vid brådskande sjukdomsfall. 

Ingen av de hörda sakkunniga har hyst någon tvekan om att inte denna gemensamma 

jour skulle komma i gång på utsatt tid och alla har varit överens om att för

bättringarna i jämförelse med dagens situation skulle bli väsentliga. Självfallet 

får man inte räkna med att situationen omedelbart blir ur alla synpunkter sett 

fulländad men t.ex. då Mariehamns nya, centrala folkhälsomottagning har förverk

ligats, kommer ännu ett steg mot bättre förhållanden att tagas. 

Den efterlysta gemensamma jourmottagningen kommer alltså att förverkligas inom 

ett har veckor och det finns därför knappast något behov av att landstinget nu 

skulle fatta särskilt beslut i ärendet. Vad som ännu har förefallit utskottet 

betydelsefullt i sammanhanget skulle emellertid vara att informationen om den 

nya mottagningen, om hur vårdbehövande i praktiken skall förfara och om jour

bökandes rättigheter och skyldigheter, föres ut till den åländska allmänheten. 

Såväl landskapsstyrelsen och kommunerna som Ålands folkhälsoförbund borde vinnläg

ga sig speciellt om att skingra alla oklara uppfattningar och frågeställningar om 

hur en människa som är eller känner sig sjuk skall förfara för att få vård 

eller anvisningar om vårdåtgärder. 



-2-

Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet vördsamt 

Mariehamn den 5 december 1978. 

På 1 

att föreliggande tvenne hemställningsmotioner 

skulle förkastas. 

kot~s vägfj =, 
~ ~ 

an-Erik Lind ors 

ordförande. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson, 

ledamöterna Roald Karlsson och Erik Sundberg samt suppleanten Stig Dahlen. 


