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l a n d s

1 a n d s k a p s n ä mn d s

framställning till Ålands 113.nd sting med förslag
om beviljandet av anslag till inrättandet av ett

NQ _14/1950.

laboratorium vid Ålands allmänna sjukhus.
överläkaren vi~ Ålan~s allmänna sjukhus har hos landskapsnämnden framhållit att en hel del laboratorieundersökningar, som äro
av vikt för sjukhusets verksam'h.et och som nu måste ske utom landskapet, skulle kunna utföras på sjukhuset, om aär funnes ett litet
laboratorium.. För patienterna skulle äet innebära en avsevärd
tidsvinst och i övrigt sätta sjukhuset i stånd att betjäna dessa
på ett bättre sätt.
Lämpligt

utrynun~

finnes 1 källarvåningen, men måste !ordning-

ställas för ändamålet. Sålwida måste golvet beläggas med

läm~ligt

material,_ värme inledas, väggar och tak r appas eller åtminstone
slammas och målas pch avlopp

anor~nas.

Slutligen måste rummet för-

ses med glasbelagd arbetsdisk med nödiga skåp och tvättbäcken och
lämplig belysningsarmatur. F'ör ändamålet torde erfordras c:a
80.000 mark.
Dessutom har samma läkare franhållit önskvärdheten av att en biträilande läkare anställes vid sjukhuset och lana skapsnämnden får

~

11

I

för sin del instämma i detta önskemål och påpeka att t.ex. allmä
sjukhuset i Nurmes med bara 40 sjukplatser har en biträdande läk
och att Ålands allmänna sjukhus numera har 51 ·platser. Landskaps..
nämnf!en anser för sin nel att ett arvor=!e a.v

189~600

mark per år

skulle vara lämpligt.
I

anslutning till vad ovan framhållits får landskapsnämnden

vör~samt

föreslå
att Landstinget i den under behandling varan
de ordinarie tilläggsbudgeten för 1950 måtte
bevilja nödiga anslag för inrättandet vid Ålands
allmänna sjukhus ·av ett la·ooratorium, beräknat
att kosta c:a

ao.ooo

mark och ror anställanae t

vin samma sjukhus av en bitränanae läkare efter
ett

årsarvod~

av 189.600 mark.

Mariehamn den 23 februari 1950.
På lana skapsnämndens vägnar:

Lantråd
Viktor Strandfält.

Werner Eker.
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