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Till landstingets talman.
Vi har på senare tid nödgats uppleva ett skeende, som inte gärna kan
karaktäriseras som annat än en förtroendekris mellan personalen vid
Ålands centralsjukhus å ena sidan och landskapsstyrelsen och i synnerhet uppenbarligen vissa ledande tjänstemän vid centrala ämbetsverket
å den andra. Åland har haft förmånen av ett välorganiserat och ett välfungerande centralsjukhus, som erbjudit en sjukvård utöver vad som eljest är vanlig vid mindre regionalsjukhus. Vi har inte heller haft stora
problem med att få vakanta tjänster besatta och de flesta av såväl läkarna som av den övriga personalen har stannat i sina arbeten år efter
år, uppenbarligen därför att de trivts med sin arbetsmiljö. Inom en
kort tid har vi emellertid nu fått erfara huru arbetsgivarparten gång
efter gång inlett aktioner emot läkarna eller emot annan personal vid
sjukhuset.
I något fall förefaller det att ha varit obetydliga småsaker som givit
anledning till aktionerna, i andra fall åter ett intresse att ändra på
tingens ordning blottoch bart för ändrandets egen skull. Värt särskilt
beaktande är också den tendens som hos arbetsgivarparten kunnat utläsas
att försöka i möjligaste utsträckning likrikta förhållandena vid centralsjukhuset på Åland i enlighet med medicinalstyrelsens i riket direktiv
och föreskrifter. Vi eftersträvar i dag mim;kat bE.roend~'fiket samt rätt
att ordna våra angelägenheter och förhållanden fritt och efter landskapets förhållanden anpassade. En återgång till gamla tider, då föreskrifterna från riksmyndigheterna i allt skulle följas, måste därför te
sig som en oönskad utveckling.
Men, och detta är viktigt, landskapsstyrelsen och dess ansvariga tjänstemän får inte nu, i den situation som uppstått, blott taga det lugnt och
möjligen utan medlande åtgärder trampa på. Ansvariga politiker är skyldiga att värna om den goda sjukvården vid Ålands centralsjukhus, om att
hela det komplicerade maskineriet överhuvudtaget fungerar väloljat och
utan kuggar som riskerar att brytas. Personalens trivsel och goda känsla
för sina arbetsförhållanden måste återställas så att alla och envar återfår det hittillsvarande intresset att tillsannnans med arbetsgivaren arbeta för utvecklande och framåtskridande av sjukvården på Åland.
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Med hänvisning till ovanstående nödgas yri'; , herr talman, till landskapsstyrelsen i stöd av 48 § landstingsordningen ställa följande spörsmål:
Vilka åtgärder ämnar landskapsstyreJsen vidtaga för att återställa personalens överhuvudtaget men i synnerhet de ansvariga läkarnas vid Ålands centralsjukhus förtroende
för arbetsgivarparten samt motivation för
fortsatta strävanden att utveckla den slutna
sjukvården på Åland .
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Mariehamn den 13 mars 1978.
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