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I ltl Sundbacks m.fl, . hemställningsmotion föreslås att lagtinget hemställer hos 
landskapsstyrelsen om at1: nödvändiga åtgärder vidtas för att införliva Gullåsen helt eller 

delvis i Ålands centralsjukhus för att höja vårdkvaliteten för de äldre och de patienter som 
är i behov av palliativ vård. 

Utskottets förslag 

Utskottet :llireslår att motionen förkastas. 

UTSJfOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att ÅRS-reformen har möjliggjort ett bättre samarbete mellan primär

och specialistsjukvården. Därtill har Gullåsen under de senare åren avlastats i och med 

kommunernas satsningar på servicehem och andra former av boendeservice för äldre. 
Utrymme för ytterligare :förbättringar i samarbetet finns givetvis men utskottet har inte funnit 

tillräckliga motiv för att ett införlivande av Gullåsen med Ålands centralsjukhus i sig skulle 

innebära en förbättring av vare sig samarbetsrorutsättningama eller av vårdkvaliteten. 

I samband med behandlingen av landskapsstyrelsens framställning nr 3/1996-97 berörde 
utskottet frågan om vilket begrepp som bör användas fOr den sjukvård som bedrivs vid 

Gullåsen. Utskottet vill flista uppmärksamheten vid att denna fråga fortfarande inte funnit sin 
lösning. 

Utskottet har erfarit att det på vissa håll finns önskemål om ett mera utvecklat geriatriskt 

utredningsförfarande. Utskottet tar inte ställning i denna fråga utan anser att saken bör 
utredas inom ramen fOr ÅHS. 

Å
0

RENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 7 april 1999 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, ansvarige läkaren 
Kalle Fagerlund, socialskötaren Taimi Pettersson, sjukskötaren Lisbeth Sanders, 
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cancerskötaren Soffi Wetterhoff och verksamhetsledaren för De utvecklingsstördas väl r.f. 
Ildiko Stormbom. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, viceordföranden Harry 
Eriksson, samt ledamöterna Beijar, Pehrsson och Mattsson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte förkasta 

hemställningsmotion nr 56/1998-99. 

Mariehamn den 21 september 1999 

OrdfOrande Olof Erland 

Sekreterare Susanne Eriksson 


