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N:r 156. (Bit., ,,:r 8S,) 
, 

Utlåta1Hlo mOll anledning af Yilckt fÖl'slag om Ilnlh'alle au
ordningar vill den kJi kli afdolnillgen fÖl' kvinuo jnk
domar vhl Sabbatsbol'gs sjukhus', 

Sedan kanslerSiimbetet för Uppsala universitet och karolinska medikokil'UT
gi ka institutet i shifvelse till stadsfullmäktige med förordande öfverlömnat en 
framställning från insti tutets liiral'ekollegium därom, att klinisk undervisning mätte 
få meddelas på de olika afdelningarna af kommunens då nyinrättade sjukhus yid 
Sabbatsberg af lärare vid institutet, hvarvid särskildt anhällits, att en lämplig 
mindre afdelning måtte på det föreslagna sättet upplåtas för kvinnosjukdomar och 
läkarel'ården där öfverlämnas åt lärarne i ämnet vid karolinska institutet, så be
slöto stadsfullmäktige den 3 juni 1879, att förevarande framställning fråu kuro
linska ' medikokirurgiska institutets lärarekollegium icke kunde i vidsträ()ktare mån 

, -
bifallas, än att en mindre afdelning af Sabbatsbergs sjukhus upplätes åt institutets 
lärare i kvinnosjukdomar med l'ättighet föl' dem att därstädes hälla kliuik, mot 
villkor att icke några kostnader för kommunen däraf blefve en följd, att insti
tutet undeTkastade sig de villkoT, som å hälsovårdsnämndens sida uppställdes för 
att noga bestämma den kli~iske lärarens ställning till sjukhusets administratiou 
och förekomma hvarje rubbning af den nOl'mala gången i sjukhusets verksamhet, 
samt att öfverenskommelsen emellan kommunen och institutet kunde när som helst 
häfvas efter viss på förhand bestämd, å någondera sidan skedd uppsägning. _ 
, Med anledning af detta beslut upprättades den 22 augusti ' 1879 emellan 
hälsovårdsnämnden och karolinska institutet ett kontrakt angående den gynekolo
giska kliniken, hvilket kontrakt finnes intaget i tredje bandet af den kommunala 
författningssamlingen för Stockholm sid, 16, 17, 

I en den 30 oktober 1905 väckt motion (n:r 22) hal' herr Romare efter 
en motivering, till hvilken utskottet får hänvisa, hemställt, att stadsfullmäktige 
mätte besluta anmoda hälsovårdsnämnden att vid behandlingen af det väckta för
slaget om utvidgning af Sabbatsbergs sju~hus tillse, att, sådana ~nordn.ingar vi,d 
den gynekologiska afdelningen därstädes VIdtagas, att tIllfälle bhf~er bel'~dt ,for 
ile patienter, som sådant önska, att erhålla vård af läkare med speCIell utblldDlug 



16 - - N:r 15,6 åf' 1906, 

i kvinnosjukdomar utan skyldighet för patienten att läta använda sig för klinisk 

demonstratjon, , 
U ed öfverlämnande af särskilda vttranden dels till nämnden af styrelsen öfver 

Sabbatsbergs sjukhus dels till styrel e~ af sjukhusets öfverläk~re och a~ ~ukhus
direktören: bar hälsovärdsnämnden, ,säsom ' bihltl;lg,et n:r . 8~ ' ' ,utlättt sIg öfl'er 
J1l.otio;~n 'Och' dä;vid till eu början framhälltt, at t fråga,rt dm sj ukhu ets utvidgni ng 
viil f~rtfa;'a~de vore beroe!ld~ ' Ilä . ~ämnden~ ä"tgiirde'r; rmen ,abjj det vid utarbetande 
afbyggnadsförslaget vore af vikt att hafva klargjord den ställning, som stads
fullmäktige kunde komma att intaga till det i motionen angifna syftemäl, hvarför 
\lämnden ansett- sig böm redan nu " afgifva yttrand'e öfver motionen, I sjiilfm 
saken har nämnden hemställt, att motionen icke måtte fÖi'!In leda någon åtgärd , 

trän stadsfullmäktiO'es sida, samt till stöd härför anfört, bland annat, hur usom niimu-o , 
den yore fullt öfvertygad' om att vederbörande läkare sknlle fortfarande såsom 
hittills låta sig allgeläget vara, att tillse, det ingen patient s kall mot sin vi lja 
blifya föremål för klinisk demonstration, 

, " 
, , , , 

, , 

, . -" ' , , , 

- , , , 
, , 

, ," Bland ' de betingelser, som fästats vid stadsfullmäktiges medgifvande till an
ordnand-et af en klinisk afdelning föl' kvinnosjukdomar "id Sabbatsbergs sjukhus, 
förekommer, såsom ,ofvan erinrats" att hälsovårdsnämnden skulle äga uppställa, 
,villkor för att bestämma den kliniske lärarens ställning till sjukhusets administra
tion och betrygga den normala gången i sjukhusets verksamhet, I nu föreyarandl) 
hiinseende ,hafva emellertid icke några särskilda föreskrifter blif,:it af nämnden 
meddelade, ' -

• • <. . . - -
, Sädana ordningsregler hafva däremot af 'nämnden utfärdats den 5 april 1889 

fö\ kliniken vid ' sjukhuset 8:t 'Göran, och stadgas i § 7 af dessa ordningsregler: 
! Vid; UJl.dersÖ'kning af kvinnor böl', ~en största hänsyn till dessas blygsamhet iakt
tagas , oCh endast den kvinna af, tjänstgörande undersökas, som blifvit , honom till 
patient af läraren tilldelad, I ngen kvinna må för öfrigt mot sin vilja användas 
föl' klinisk demonstration, " Nu har väl hälsoYål'dsnämqden meddelat, att det vid 
d()n; kJiI\iska uI\dervisningen ä- Sabbats bergs sjukhus, oaktadt ' saknaden af uttryct;:·, 
lj.~a föresk,rifter i ämnet, kunnat iakttag'us, att ingen patient mot sin vilja göres; 
ljiU föremål föl' klinisk demonstrat.ion; men synes , det utskottet' önskvärdt att sär
~-kild ' åtgä~'d fl:ån nämndens sida vidt!Lges till l~ndaDl'ödjande af allt 'missförs t~l1d, 
i förevarande afseende, På grund , af ,det a~förd,a, och då utskottet lika med 
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biilsovärdsnämnden anser en uppdelning ,a~ det ifrägavarande sjukhusets gyneko
logiska afdelning i tvä afdelningar, en khlllsk och en icke-klinisk, icke vara till
rädlig, hemställer utskottet: 

att stadsfullmäktige med anledning af herr Romares motion 
n:r 22 för 1905 mä hos hälsovärdsnämnden göra framställ ' 
däro~, att lämpliga ätg~rder vidtagas till betryggande af att patie:::r~ 
s01ll: I,ntagas ä den g!~ekologis~a afdelningen vid Sabbatsbergs sjuk
hus, ICke ,mot deras VIlJa göras tIll föremäl för klinisk demonstration' . . , 
. samt att herr Romares -förevarande motion i öfrigt icke mä 

bli nägon stadsfulhnäktiges ätgärd föranleda. 

Stockholm den 5 juni 1906. • 

Reservation , • 

, 

af herr Norström : »Om enligt utskottets förslag »lämpliga ätgärder> skola 
af hälsovärdsnämnden vidtagas, hvilket knappast torde kunna tolkas .pä annat sätt 
än att särskilda bestämmelser utfärdas »till betryggande af att patienter, som 
intagas ä den gynekologiska afdelningen vid Sabbats bergs sjnkhus icke mot deras 
vilja göras till föremäl för klinisk demonstration », torde, för att sädana bestämmelser 
ej skola blifva en död bokstaf,det komma att fordras, att patienterna tillfrägas 
härom, och med största sannolikhet blir häraf följden den, att den kliniska under
visningen därmed omöjliggöres. Dä, säsom de sakkunnige framhällit, detta skulle 
vara till stor skada för säväl kommunen som för und-ervisningen och det synes 
mig, att afgörandet, huruvida en patient bör underkastas demonstration, bör kunna 
säsom hittills med fullt förtroende lämnas ät afdelningens öfverläkare, har jag 
liksom hälsovärdsnämnden yrkat, att utskottet mätte föresiä stadsfullmäktige be
sluta, att motionen icke mätte föranleda nägon ätgärd frän stadsfullmäktiges sida. » 

• 

Herr Herlitz har begärt fä här 
ärendes behandling inom utskottet. 

antecknadt, att han icke deltagit i detta 
• 
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