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UtlåtaJllle angående beredande å Sabbatsbergs sjllklms nf en 
klinisk afdelning fOr qviuJJosjllktlomar • 

. Genom öfverstl\thållareembetet hafv!\ st.adsf~llmäktige fM.t till sig .öfve~·siil~:i S~: 
sknfvelsc af kanslersembetct for Upsala umverSltet och karoltnska medIkoktrUl

" 

institutet jämte deri äberopad skrifvelsc från universitetets lärarekollegium. 
Kanslersembetets skrifvelse lyder så ' k . . 8 

. . DDä kanslersembetet för Upsala universitet och karolinske. medikoki.rurglS' r. 
lllstltutet härmed öfversänder och till herrar stadsfullmäktiges benägna bIfall fo 
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ordnr institute~s ~ärarekollegii framställning derom, att vid Sabbatsbergs sjukhus 
klinisk und,ervI,sm~g måtte f~, när förhål,landena göra det lämpligt och önskvärd t, 
af lärare Vid lDstltutet på sjukhusets oltka afdelningar meddelas, sker det. under 
förutsättning, att en sådan anordning kan vidtagas i samråd med den af stadsfull
mägtige vid sjukhuset anstälde öfverläkare, sä att icke hans åligganden och verksam
het kunna lida ett till kollisioner ledande intrång ; och är kanslersembetet förvi ssadt, 
att vid sådant förhållande den af lärarekollegium föreslagna åtgärd, på samma 
gång som den medicinska undervisningen derigenom på ett väsendtligt sätt befräm
jades, icke skulle blifva utan ett fördelaktigt inflytande på den sjukvård, Sabbats
bergs sjukhus har att ombesörja,» 

Skrifvelsen från Iiirarekollegiet hal' följande innehäll: 
»Det i hufvudstaden förlagda medicinska läroverket har af statsmakterna fått 

sig den höga upgift tilldelad att ombesörja den hnfvudsakliga delen af hela 
den svensk" läkarek1\rens praktiska utbildning, Till grund för en sådan anord
ning af den medicinska undervisningen ligger det sakförhållandet, att man för 
närvarande trot,t sig endast i hufvudstaden kunna finna ett tillräckligt rikligt 
material för den kliniska undervisningen i läkarekonstens många olika special
grenar, Sant är väl iifven, att det material , öfver hvilket karolinska mediko
kirurgiska institutet förfogar, är långt rikare än det, ~om, finn,:s a~t tillgå vid 
våra till mindre ,täder förlagda universitet, och att det I vIssa l'lktmngar ganska 
fullständi t motsvarar sitt ändamål, mcn i andra åter igen iir det otillräckligt; och 
framför ~lt har läroverket länge måst känna stora olägenheter deraf, att materia
let ej medgifvit en så mångsidig utveckling af elen kliniska undervisningen, som 
d d audra och lyckligare förhållanden kunnat erhålla, och som senare 
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mötesgående nf stadens myndigheter i denna för hela vårt lands läkarebildnin 
och väl iifven för läkll1'everksnmheten i hufvudstaden så ytterst vigt.iaa fr! g 
Att e tt dylikt tillmötesgående skall komma läl'overket till del, derom ;nser ~:; 
samma sig ej böra hysa tvifvel, och det stöder denna sin up fattning dels pi 
den erfarenhet, det vid förnyade tillfällen för egen del under sin långa verksam. 
het inom kommunen vunnit, dels pä kännedomen om det sätt, hvarpå staden, 
myndigheter omfatta allmännyttiga angelägenhetel', och ej minst på det varm. 
intresse , de städse visat för de sträfvanden, som afsett den högre bildningens 
befrämjande, och särskildt för frågan om uprättandet af en högskola i hufvud. 
staden. I sjelfva verket torde väl äfven i den nu föreliggande frågan stadens 
och läroverkets int.ressen i mer än ett hänseende vara gemensamma, och det 
torde väl kunna motses, att för hennes bedömande samma synpunkter, som i flere 
andra af Europas hufvudstäder ledt vederbörandes åtgöranden i likartade fall, 
äfven här skola göra sig gällande. Man har nämligen i allmänhet räknat det 
som en stor vinst äfven för de rent kommunala sjukvårdsanstalterna, att inom 
dem klinisk undervisning meddelats på alla eller på en del af de respektive an· 
stalternas afdelningar. Den lyftning, en eådan undeHisning ger åt anstalten, den 
noggranhet vid patienternes undersökning och behandling, som den nödvändigär, 
och den eggelse till vetenskaplig förkofran, som den innebär för de sjukvården 
fÖl'estående läkarne, kan ju ej heller aunat än utöfva ett högligen viiIgörande 
inflytande på hela verksamheten inom anstalten. Såsom exempel på huru man 
annorstädes härutinnan gätt till väga må här endast anföras förMIlaudet i Köpen· 
hamn, del' stadens myndigheter, oaktadt universitetet egde och fortfarande eger 
sina egentliga klinikel' vid Fredriks hospital, dock för klinisk undervisning up
lätit det för några år sedan fulländad e stora och präktiga, kommunen uteslutande 
tillhöriga DkommunehospitaletD. Vid det samma unnas sålunda nu 2 medici~skS 
och 2 kirurgiska kliniker samt l klinik för sinnessjukdomar och l för hudSJuk
domar och syfilis. Om Stockholms stads myndigheter visa ett likartadt. tillmötes
gående rarande det nya sjukhuset vid Sabbatsberg, då bortf.lIa .1Ia de hinder 
för det här varande medicinska liiroverkets utveckliug, hvilka ligga i bri,tande 

tillg1\ng pä kliniskt material, och läroverket siittes i stånd att höja sin tinder
visning jämväl i specialdisciplinerna till jämnhöjd med deu vid de i detta hänseende 
lyckligast lottade liiroverken i utlaudet. Målet skulle vinnas, ulan "tt Sabbats· 
hergs sjukhus tages pr. längt när så mycket i anspråk för den kliniska under
visningen, som händelsen iir med kommnnehnspitalet i Köpenhamn; staden skulle 
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ej behöfva för saken göra några ekonomiska upoffringar, och intet behöfde 
ändras i sjukhusets orga~isation . . Hvad k~rolinska institutet vägar begära är 
endast, att stadens m yndlgh:ter vIlle medglfva, det klinisk undervisning, när 
förhållandena göra det lämphgt och önskligt, finge meddelas på sjukhusets olika 
afdelningar af lämre vid institutet, åt hvilka med vederbörande stadsmyndigheters 
medgifvande mindre afdclningar af sjukhuset för vissa slag af sjukdomar anför
troddes, med det vilkor att staden ej finge vidkännas några särskilda utgifter 
vare sig för läkarevården inom dessa afdelningar eller för den kliniska verksam
heten i allmänhet inom sjukhuset. Ett bevis på huru läroverkets och stadens 
intressen vid ett sådant tillvägagående sammanfalla, torde framgå ur en särskild, 
mera bestämd anhållan, som läroverket redan nu anser sig böra göra. Det har 
länge varit ett stort behof för undervisningen att få en specialklinik för qvinno
sjukdomal' uprättad, men detta har hittils af orvan angifna skäl ej kunnat ske. 
Det torde ligga utom alt tvifvel, att kommunen i fullt ut lika hög grad är för 
dessa talrika, olyckliga patienter i behof af en särskild väl isolerad afdelning på 
något af sina sjukhus. Men qvinnosjukdomarnas behandling fordrar, om den skall 
vara i jämnhöjd med vetenskapens nu varande ståndpunkt, så stora specialkunska
per, att de näppeligen kunna påräknas hos nå?re andre läkare än hos dem, som 
särskildt och så godt som uteslutande egnat sIg åt denna gren af liikarekonsten. 
Man bör derför med alt skäl kunna fordra, att läkarevården på en dylik afdel
ning utöfvas af en verklig specialist. I fall. nu .en lämplig, .l~tt isolerbar mindre 
del af det nya sjukhuset, förslagsvis en vånIng .' e~ af ~avIIJongel'Da, för sagda 
ändamäl uplåtes åt karolinska institutets lärare, 1 qVIDnosJukdo,:"ar med rättighet 
för dem att der hälla klinik, torde denna fråga fä en IosDIng, som på bästa 
möjliga sätt till godo ser såväl kom.munens som de~ medicinska undervisningens 
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en la"mpli!1 mindre afdelning må på före .. slagna sätt upplåtas för qvinnosjukdo 
~ . " 'd k I' mal 

och läkarevården der öfverlemnas åt lararne l amnet VI aro Inska institutet.b 

Helsovårdsnämnden, som hörts i ärendet, hill' deri afgifvit ett. yttrande, Som 
med ute81utande af inledningen är af denna lydelse : 

»Vid öfverväO'ande af detta ärende anser helsovårdsnämnden det onekligen vara 
till allmänt gagn~ att föl' läkarens praktiska utbildning tillfälle beredes till så om. 
fattande studier som möjligt. Ett medgifvande i den riktning, karolinska institutets 
lärare kollegium begärt, vore ock från Stockholms kommuns 8ida en yttring af sam. 
ma omhuldande in tresse för den vetenskapliga bildningens befrämjande, hvarom 
il;ommunens frikostiga gåfva och understöd till en högskola i hufvudstaden bär ett 
varaktigt vitne~börd. H elsovårdsnämnden vill derför för sin del tillstyrka stads· 
fullmiiktige att medgifva hvad som karolinska institute ts lärarekollegium framhåller 
såsom i första rummet önskvärdt och b ehöfligt föl' den medicinska undervisningeo, 
att nämligen karolinska institutet finge å Sabbatsbergs sjukhus ö.ppna en klinisk 
afdelning för qvinnosjukdomar. Sjukhusstyrelsen, häröfver hörd, hal' förklar~t, att 
från sjukhusets sida intet hinder för en sådan anordning möt er. 

Detta medgifvande, som hvilar på förntsättningen, att sjukvården på intet siitt 
af undervisnin gen lede något men, torde böra göras med förb ehåll, att inga kos~ 
nader deraf blefve en följd för kommunen, och att öfverenskommelsen när som helst 
kan efter viss tid förnt gängen, från någondera sidan skedd, upsii gning häfvas. Der· 
vid böra des.utom fästas sådana vilkor, hvarigenom den kliniske lärarens ställning 
till sjukhusets administration noga bestämmes och hvarj e rubbning af den normala 
gängen af sjukhusets verksamhet förekommes. Upställandet af s~ dana på detalJ
pröfnin g grundade vilkor torde dock lämpligast böra öfverlemnas åt helsovårds· 
niimndcn, som af stadsfullmäktige fätt sig öfverstyrelsen af sjukimset anförtrodd. 

Frägan äter, huruvida, såsom af' karolinska institutets lärarekollegium i fräg; 
satts, ~eddelande af klinisk undervisning vid Sabbatsbergs sjukhus i vidsträc~tar.e 
mon,. an nu .af helsovärdsniimnden förordats, skulle kunna medgifvas, torde I va
sentl.,g mon ?OrR bero på den erfarenhet, som genom den först nämnda kliniska nf· 
delmngen VInnes. H elsovärdsnämnden anser sig derför icke nu utan en sådan er
farenhet, kunn.a tillst.yrka ett vidsträcktare medgifvande, hvsremot det lämpligen 
torde kunna ?fverlemnRs ä~ hels~vårdBniimnden i dess nämnds egenskap af öfv~r. 
st.~relse för Sjukhusen att l framtIden, när dylik anhållan framställes, i hVl\lj e sor' 
skIld t faU profva och afgöra, huruvida och under hvilk 'Ik den skulle kunDn 
med ofvan nämnda förbehåll heviljas.]) a VIOl' 
• 
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Då utskottet öfvervägt de omständigheter, som böra komma i betraktande vid 
bedömande af föreliggande ärende, har det icke kunnat undg:1. utskottets upmärk
samhet, hurusom det är af yttersta vigt att tillse, att sjukhusets verksamhet icke 
pfl något sätt förryckes genom anordningar, som, om än beslägtade med de ända
mål, för hvilkas till godo seende sjukhuset är inrättad t, likväl äro i viss mon främ
mande för en kommunens sjukvårdsanstalt. Ur denna synpunkt kan utskottet icke 
heller tillstyrka, att ett sådant allmänt medgifvande till klinikers inrättande, 80m 
karolinska institutets lärarekollegium satt i fråga, må lemnas ens under den 
modifierade form, som helsovårdsnämnden föreslagit. Regeln måste enligt utskot
tets åsigt alltid blifva, att den af kommunen för vård af sjuke bekostade anstalten 
får förvaltas med ostörd hänsyn till detta mål, och att, när för läkarebildningen i 
första hand men sjukvården endast i andra rummet fordras kliniska afdelningar, 
sådana inrättas ä sjukvårdsanstalter, vid hvilkas anordnande ingår bland hnfvud
ändamålen beredande af tillfälle till undervisning ät unge läkare, 

Med dessa åsigter är det klart" att utskottet endast i något enstaka undantags
fall tilltror sig tillstyrka medgifvande att inrätta klinik vid kommunens sjukhus. 
Ett dylikt undantagsfall föreligger emellertid enligt utskottets up fattning för när
varande i afseende ä den i fräga satta kliniken för qvinnosjukdomar. En special
klinik för detta slag af sjukdomar lärer nämligen omöjligen kunna på ett tillfreds
ställande sätt inrättas vid serafimerordenslasarettet, och de sträfvanden, som på se
naste tiden gjort sig gällande att genom nybyggnad vid detta sjukhus bereda till
fälle till en sådan likasom till andra slag af kliniker, torde icke under den närmaste 
framtiden kunna p1\räkna framg1\ng. Under sådana förhållanden föreställer utskottet 
sig, att, der.est vederbörliga försigtighetsmätt vidtagas för att förekomma rubbning i 
sjukhusets normala verksamhet, kommune~ ka~ undantagsvis under öfvergångstiden, 
intill dess det medicinska läroverket bhr I tIllfälle att vid serafimerlasarettet för
skaffa sig egen k~inik för. qvinnosjukdomar, Icmna. in.stitn.tets lärare tillfällo att på 
en mindre afdelmng af SJukhuset meddela unclervlsmng I dessa sjukdomar, i syn
nerhet som den makt och myndighet, som är tilldelad den af sjukhusets öfverläkarc, 
hvilken tillika är direktör, mästc bidraga att förekomma kollision emellan klinikens 
föreståndare och sjukhusets öfverliikarc. . 

Pä "'rund af det nu anförda och Ilberopande i öfrigt helsovårdsniimndens ytt-
rande f0;esll1r utskottet herrar stadsfullmäktige besluta: • 

. att. föl:evarande framställning fråu karolinska medikokirul'
glska lDstItutets Iii rare kollegium icke kan i vidsträcktare mon 
bifallas, än. att. en mindre afdelning af Sabbatsbergs sjukhus 
uplåtes åt lDstltutets lärare i qvinnosjukdomar med I'ättighet 
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r ·· d tt derstädes hålla klinik, mot vilkol' att icke n'g 
101' em a ' .. . ö ra 
kostnader för kommunen deraf bhfvn en folJd, att institutet 

d k t r SI'" de vilkor som å helsovårdsnnmndens sida up un er as a El ' o." ~ 
ställas föl' att noga bestämma den khDlske lararens ställning 
till sjukhusets administra.tio~ och förekomma hvarje rubbning 
af den normala gången I Sjukhusets verksa~he.t, samt att öl'
verenskommelsen emellan kommunen och lDstltutet kan när 
som helst häfvas efter viss på förhand bestämd, il någondera 
sidan skedd upsägning. 

Stockholm den 23 maj 1879_ 

Reservationer: 

Herr Lindhagell, med hvilken herr A1'lvidsson instämt: 

Då jag lifiigt instämmer uti beredningsutskottets yttrande om faran och olämp
ligheten att hafva klinisk undervisning på kommunens sjukhus, kan jag ej förena 
mig med utskottet i den tillstyrkan af saken, hvartill utskottet kommit. 

Man får aldrig lemna ur sigte, att kliniken eller den medicinska ungdomens 
undervisning vid sjuksängarna är en onaturlig utväxt på sjukvården. Vid all sjuk
vård gäller såsom allmängiltig, af förstånd, erfarenhet och naturlig medkänsla före
slafvad regel att söka lemna den sjuke i fred och att så vidt möjligt undvika alt, 
som för honom kan vara störande eller oroande. Vid dcn kliniska undervisningen 
förfar man nu i rak strid häremot. Läkaren infinnel' sig vid sjuksängen i egen
skap af lärare, åtföljd af cn skara lärjungar, föl' hvilka han skall förklara sjukdomen 
och dess symptomer. Lärjungarne å sin sida måste för att kunna draga nytta af 
undervisningen noga betrakta den sjuke och göra sig förvissade, att icke något, 
hvarom läraren erinrat, undgått deras upmärksamhet. Att vara föremål fiiI all denna 
utläggning, dessa forskande iaktt.gelser från en mängd främmande personers sida, 
att nod~as dag ut. och dag in under spänning mellan fruktan och hopp sjelf åh.öra 
de o_mdomen om Sjukdomens ställning och möjliga utveckling, hvilka läkaren eljest 
~~nlIgen behäller fö: sig _allena, detta utgör en ej ringa tillökning i lidandet och 
"~ ett qval, fo: hVllket mgen lyckligare lottad vill utsätta sig eller någon af de 
sma_ .. Må lIl"n. lCk~. före~t?lla sig, att den mindre bemedlade befolkningen i allmii~
h~t ar okansl~g for klImkens obehag, eller att den sjuke är likgiltig för den kb
msk" behandlmgen derför, at·t han ej protesterar deremot utan stillatigande under-
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kastar sig, Det är en känd sak för något hvar, som har att göra med personer ur 
hufvudstadens obemedlade klasser, att dessa, med alt erkännande af den omsorgs
fulla värd och den vänliga behandling, man åtnjuter på serafimerlasarettet, ändock 
för klinikens skull känna rädsla och motvilja för att komma dit samt föredraga 
att komma till äfven ett mindl'e väl utrustadt kommunalsjukhus, Rvad särskildt 
a~går klinik föl' qvinnosjukdomar, så kommer till det allmiinna obehaget af en 
klinik det för blygsamhetskänslan pinsamma af en klinisk behandling i detta fall. 
Det finnes ju en rik erfarenhet derpå, att en stor mängd qvinnol' ådrager sig obot
ligt ondt och svåra lidan~en för sin hela lefnad endast till följd af motvilja att 
bikta sitt onda för en manlig läkare, R vad skall man då säga om en qvinnas un
derkastelse under klinisk behandling af en till hennes kön hörande sjukdom, der 
hennes onda skall dragas fram ej blott inför läkare utan ock inför den skara unge 
manlige ämnessvenner, af hvilken han är omgifven, 

Det är således en ingalunda likgiltig sak för Stockholms invånare om pä 
kommunens sjukhus finnes klinik eller ej; och då hufvudstaden nedlade högst be
tydliga kostnader för upförande af sjukhuset vid Sabbats berg, skedde det ingalunda 
under sådan förutsättning, att de, som der intogos, skulle vardn underkastade en 
kliniks obehag, Det är visserligen sant, att en allmän klinik är nödvändig för 
läkarebildningen, Men dermed är icke sagd t, att ,kommunens sjukhus behöfva der
för användas, helst då i hufvucistaden finnes ett Sjukhus, som från ålder är använd t 
och afsedt för kliniskt behof, och hvilket, endast behöfver nöjaktigt utvidgas och 
förbättras för att tillfredsställa detta behof på bästa sätt., Tvärtom synes det vara 
en dyrbar upgift för kommunen att, då den söker ~ilda goda ~jukvårdsanstalter för 
att lindra lidanden hos sina mindre bemedlade lDvånaJ'e, eJ nphäfva eller för
rin"a ändamälsenligheten af dessa anstalt,er genom att på dem inympa en främ
ma~de, till sjnkvården ej hörande ut~äX~, ~örgiifve~ skall man här invända, ~t.t en 

kl ' 'k f "" ' sJ'ukdomal' är nödvl1ndlg for dem mom hufvudstaden, som hda af 
IDI or qVlnno . k ' 

åd 
' kd Kliniken har för dessa SJU a ICke nägot värde utan tvärtom' 

8 ana SJU ornnr. ' . .. k'ld . .. ' 
r "" d k det vara af VIgt, att en sars I afdelDlng för qVlDnosJukdomar 

men lor em an ... . 
b
'ld å k ns sJ'ukhus' och en sådan sarskIld afdelDlug kan när som belst 
l as ommune J ' . . • • 

b
'ld kl' 'k Eördeles som man ej behofver befara, att fullt dughge sökande 
1 as utan 1Dl,'" 

t 'll l '" k b r ' en derstildes skola komma att saknas, I a are ell,ttDlng h ' 
F kl

' iker är en af dessa umaDltetsfrågor, SOIll, om ock under lång 
rägan om m '11" 

tl
'd ", "" k made slutligen tl tvmga sIg nfseende och en tillfredsställande 

löga upmur sam , d l "" ' IL l' l "" ' O h t' stora städer är enna osnlOg s outsäg Igen enkel. Det behöfves 
oSDlng, c u Id kl'niska sjukhusen finnas andra tillräckligt omfattande och till-

blott att utom e I 1 ä att de "1' d k 'kl' 'k .. '. d' kvArdsansta ter, s ,80m ej VI JR. un er Beta SIg IDI, än-
rackhgt go a sJu 
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dock kunna få god sjukvård, under det att dc kliniska sjukhusen befolkas af dem 
som för en klinik äro mindre ömkiinsliga eller af öfvervägande förtroende till nå: 
gon af de kliniske liirarne eller af andra ol'saker kunna vara ben~gna att lllta intaga 
sig pil en klinisk anstalt, Ett sådant tillfre?S~tiillande s~kernas tillständ är i Stock_ 
holm nära sin fullbOl'dan efter öppnandet af sjukhuset vid Sabbatsberg, Det beror 
nu på kommnnen att ej genom obetänkta medgifvonden rubba den naturliga \I~ 
vecklingen i sin jämna gång, 

Beredningsutskottet hal' i grundsatsen uttalat sig fÖl' en sådan fördelning af 
sjukhusen, som jag nyss nämnt, men har ansett nyttigt och oskadligt att tils vi
dare och till en begränsad utsträckning gä karolinska institutets framställning till 
mötes, Men vid närmare eftersinnande torde det dock vara klart, att den begriins
ning, utskottet föreslagit i afseende ä tid och utrymme, endast är skenbar; ty h.r 
kommunen utan annan anledning än de skäl, som nu föreligga, funnit sig föranlåten 
att lemna karolinska institutet tillträde till kommllne_ns sjukhus, så behöfvas inga 
nya skäl för att få medgifvandet utsträckt snart sagdt hul'U längt som helst, Karo
linska instit.utets behof för sina kliniker komma att tillväxa, icke att af taga; och 
ju stÖl'l'e bchofvet i detta afseende blifver, ju mindre kommel' serafimerlasarettet 
at,t vara för ändamålet tillräckligt eller tillfredsställa,nde_ Eftel' första medgifvRndet 
blir påtryckningen störrc och kommunens motståndskraft mindre, Sedan karolinska 
institutet väl fått grunda någon del af sin klinik på kommunens sjukhus, blir en 
upsågning eller en vägrad utsträckning af denna rättighet ansedd såsom ett dödligt 
hugg, riktadt mot medicinska undcrvisningen i hufvudstaden, Och dock ligger en 
om möjligt än Rtörre fara deruti, att, sedan det visats kunna gf\ för sig att f A kom
muuens sjukhus uplåtna för karolinska institutets klinik, hvmje benägenhet hos 
riksdagen att lemnn anslag föl' serafimerlasarettets utvidgning försvinner och kom
mlmen får på sig vältrad hela bördan för klinikinstitntiouen, 

I fråga om detaljer ber jag mot beredningsutskottets fÖI'slag få erinra, ntt der 
talas om »mindre afdelning», utan att storleken deraf bestämmes; att der nämDes 
Defter viss pft någondera sidan skedd upstigning», utun att denna tid föreslfis ; samt 
att hela anordningen grundas derpil, att läraren i ämnet vid karolinska institutet 
skall vara läkare på sjukhuscts kliniska afdelninO', ehuru erfarenheten frnn anD.t 
ställe visar, att sädant icke iir nödvändigt" cftm':' hvad vid öfverläggoingen i ut-
skottet upIystes om förhllllnndet i Köpenhamn, , 

Jag vägar för min del förcslå, att hcrrar stads fullmäkti ge måtte !t/slå den gJorda 
fram.tälJningen, -

Stockholm, tryckt bOB K. L. Beckr'la.n, 1879. 
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