
, 

Därnäst i ol'dningen förekom bel'edningsutskottets utlåtande F ö,'s!ug om 

n:r 156 med anledning af viield förslaoO' 0 ]11 H,ndrade anordnin O'ar äud:ade an,-
o ol'dmnaa.r vid 

"id den kliniska afdelningen för kvinnosjukdomar "id Sabbatsbergs den kiin iska 
. l h afdel niogen SJ U, us, 

för kv in nor en den 30 oktobel' 1 90 5 väckt motion (n:r 22) hade herT ,jukdomac vid 

"Romare föreslagit stadsfullmäktige att besluta anmoda biLlso\'årds- S nbbukJntsb.,gs 
SJ . lU S. 

n,imnden att vid behandlingen af det väckta förslaget om utvidg- u 156, B 83, 

ning af Sabbatsbergs sjukhus fill se, att sådana anordningar \'id den Jr", 22 f"" / 90 •. 

gynekologiska afdelningen därstädes vidtoges, att tillfäll e blefve 
bered t för de patientel' , som sådant önskade, att el'häJla vård af 
läkare med speciell utbildning i kviunosjukdomar utan skyldighet 
fö l' patienten att låta aOl,ända sig föl' klinisk demonstration , 

r sitt berörda utlåtande hemställde utskottet: 
att stadsfullmäktige med anledning af hor r Romares omför

mälda motion mätte hos hiilsovårdsn,tmnden göra fram stiillning därom, 
att lämpliga ätgiil'der vieltoges till betryggande af att patienter, som 
intoges il den gynekologiska afdelningen vid Sabbatsbergs sjukhus, 
icke mot deras vilja gjordes till fÖl'emäl för klinisk demonstration; 

samt att förevarande motion i öfrigt icke mMte till någon 
stadsfullmäkti "'os åtgärd föranleda, 

~Iot utskottets homställan hade anmiilts !'esel'l'lltiOJl af herr 
N01'st röllI hvilken yrkat, att utskottet skulle föreslå stadsfullmiiktige , , 

besluta att förovarande motion ieke måtte föranleda någon åtgiird , 
frän stndsfnllmuktiges sida, 
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Efter upphisuing af utskottets hemställan begärdes ordet af herr 
Medill , ll\'arefter 'Vidare yttrade sig. herrar VIce ordföranden, Enell, 
Kinandel', Buhre, Sonden, J ohan Östberg, Sundell, ~nell, Bendix
SOll, Fries, vice ordföranden , Sonden, Fries, J ohun Ostberg, Uedi ll 
och grefve vou R osen . 

Diskussionen yar härmed afslutad. Däl"Uuder hade, såsom helT 
ordföranden erinrade, yrkats 1:0) bifall till utskottets förslag; 2:0) 
af herr Medin , att stadsfullmäktige, med afslag ä utskottets förslag, 
miHte bifalla den af herr Norström afgifna reservationen; samt 3:0) 
af gref"e von Rosen, att stadsfullmäktige, under uttalande af sin 
öfvertygelse att ,-edm'börande läkare skulle fortfarande säsom hittills 
låta sig augeliiget ,"ara att tillse, att ingen patient skulle mot sin 
vilja blif"a föremål för klinisk demonstration , mätte finna herr 
Romares fÖl'e,-arandc motion icke böra ti ll någon stadsfullmäktiges 
åtgärd föranleda. , 

J ämlikt dessa yrkanden gjordes hii refter propositioner, och fö r
klarades propositionen pa bifall till sistomförmälda . yrkande , ara 
med öf,'eITtigande ja besvarad . 
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