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SAMMANFATTNING 

Motionen 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl. föreslår att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om sådana 

åtgärder inför budgeten år 2000 att hälsovårdarberedskapen i skärgården :tar en 

tillfredsställande lösning. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Skärgårdskommunema har idag en varierande grad av hälsovårdarberedskap samt tillämpar 

olika lösningar för hur beredskapen är utformad. Det har konstaterats att behovet av 

hälsovårdarberedskap varierar mellan skärgårdskommunema beroende på förbindelser med 

fasta Åland, befolkningsstrnktur och antal besökande turister. Hälsovårdarna i respektive 

kommun har dessutom haft möjlighet att påverka utformningen av 

beredskapstjänstgöringen. En utvärdering av hälsovårdarberedskapen skall genomföras av 

ÅHS hösten 1999. 

Utskottet anser att hälsovårdarberedskapen i skärgården och även i andra 

glesbygdsregioner är viktig både för de bofasta invånarna och turisterna. Det är dock i 
detta skede organisationen ÅHS:s uppgift att utvärdera nuvarande beredskap. Utgående 

från en sådan utvärdering bör möjligheterna till prioriteringar och omfördelning av resurser 

utredas i första hand. Utskottet har bl.a. erfarit att infonnationssystemet skulle kunna 

förbättras. Här kan olika form.er av IT-lösningar ge nya möjligheter. Vidare kan läkarstödet 

till hälsovårdarna utvecklas så att hälsovårdarna kan få direkt kontakt med anvisade läkare 

vid akuta sjukdomsfall, t.ex. genom en särskild telefonlinje. 

Med hänvisning till det anförda :ilireslår utskottet att motionen förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 17 mars 1999 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

motionen. 
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Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger Sandell, primärvårdschefen Mogens 

Linden, överskötaren Birgitta H. Eriksson och sjukskötaren Margaret Lundberg. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, vice ordföranden Harry 

Eriksson, ledamöterna Beijar och Mattsson samt ersättaren Tage Boman. 

Ltl Beijar har fogat en reservation till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 13 april 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte förkasta hemställ

ningsmotion nr 46/1998-99. 

Olof Erland 

Marine Holm-Johansson 



RESERVATION 

Undertecknad reserverar sig mot majoritetens beslut att förkasta 

hemställningsmotion nr. 46/1998-99. 

Då den åländska hälso- och sjukvården i allmänhet håller en mycket hög nivå, 

måste vi också idag kunna tillförsäkra befolkningen i den östra skärgården en 

god hälsovårdarberedskap och goda arbetsvillkor för hälsovårdarna. 

Detta kunde lämpligast ske genom att i budgeten för år 2000 komplettera 

anslagsbeviljandet för hälsovårdarberedskapen i skärgården med ett belopp 

motsvarande 2,5 hälsovårdartjänster. 

Mariehamn den 27.4 .1999 

Christian Beijar 


