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Artikel 18. 
1. I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revision, 

helt eller delvis, av förevarande konvention, och den nya konventionen icke 
föreskriver annat, 

a) kall en medlem ratifikation av den nya, -reviderad konventionen, för 
såvitt denna trätt i kraft, ip o jure medföra omedeföar upp �:ignin" av före
varande konvention, utan hinder av vad i artikel 14 här ovan stadgas; 

b) skall från den dag, då den nya reviderade konventionen träder i kraft, 
förevarande konvention ick- längre kunna ratificeras av medlemmarna. 

2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och in
nehåll för de medlemma1·, om ratificerat densamma och icke ratificera den 
nya, reviderade konventionen. 

Artikel 19. 
De engelska och franska texterna till denna konvention skola båda äga 

vitsord. 

Bilaga B. 

J{onrention (nr 78) angående lä.karunclersökning av bam och minderåriga 
för utrönande av deras lämpli,ghet för icke-industriellt arbete. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Montreal och där samlats den 19 september 1946 till sitt tjugunionde 
sammanträde 

och beslutat antaga vissa förslag angående läkarundersökning av barn 
och minderåriga för utrönande av deras lämplighet för anställning i icke
industriellt arbete, vilken fråga inbegripes under den tredje punkten på 
sammanträdets dagordning, 

samt beslutat, att <les.sa förslag skola taga form av en internationell 
konvention, 

antager denna den nionde dagen i oktober månad år nittonhundrafyrtiosex 
följa:nde konvention, vilken ska]! benämnas »konventionen ang· ende lilir
under ·ökning av minderåriga (icke-industriellt arbete), 1946, [Medical Exa
mination of Young Per ons (Non-Industrial Occupations) Convention, 194G]. 

Del I. Allmänna bestämmelser. 

Artikel 1. 
1. Denna konvention äger tillämpnin" å barn och m:inderå.riga, anställda 

�not avlöning i icke-indu triellt arbete e,!er sy el alla direkt eller indirekt 
1 förvärvs yfte med dylikt arbete. 

2. Vid tillämpningen av denna konvention. skall såsom »icke-industriellt 
arbeleJr, an es allt arbete utom d t ·om av vederbörande myndigh t hänför 
Lill indu lrielll arb -le, jordhruksarbete e11er arbete ombord å fartyg. 

3. Vederbör.anide myndighet sik�ll fa lishältl.a 111rän�"ml inella.n icke-ind'llslrielll 
urb te å ena i-dan och å den andra indw,triellt arbete, jordbruk arbete och 
a.rl ele mbord · fartyg. 
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J .  Den naUonel la  lagstiftningen må. frun t i l lämpningen av denna konven
t ion llnd-antaga familjeföretag, i vi lka endi,s l  föräldrarna och deras barn eller 
myndl ingar äro sy elsatta,  dock allena t för såvi t t  arbetel befunnits icke 
medföra fara för barnens eller de minderåri0as häl a.  

Artikel 2. 

l. Barn eller minderlri.ga u nder aderton år må icke laga m täl lnin ' el l J" 

utföra arbet e  i ick.e-indu Lriella sys ·elsi. H lninrrar, med mindr de vid ingå
nde Hikarunde1 ökning befunni ts llimplig-a för arbet t i frå,,a. 

2. Läkarunder ökning för u t rönande av lämplighet för arbet anstäl JJl..in r 
skal l  verkställas av legitimerad, av vederbörande myndrighet  godkänd llika,1·e · 
a1wående företagen undersökning kal l Hfäarinlyg utfärdas eller ante lming 
göras :'i arbetstills tånd eller i arbetsbok. 

3. Handling, varigenom lämplighet för arbel ·anställning vitsordas, må 
" )  innehålla föreskrifter angå nde vissa med arbet anstäl lningen föreuade 

vmk. .r ; 
b) u tfärda för viss t angivet arbele el ler för vis · grupp av arbeten eller 

y se! ä t tnfo crar, vifäa an 'C innesluta jän1förliga hälso!'i ·ker och som av den 
myndighet ,  vilken är ansvarig för t i l lämpningen av lagstiftningen om läl·ar
undersöknin« för utrönande av lämpligb ·'I för arbelsan lälln ing, hänförts L i l l  
n och samma riskgrupp. 

4. Den nationella Jagsti f'Lni11geu skal l  fast tälla, vilken myndighet det ål ig
rrer att u tfärda handling, varigenom lämplighet för arbet · nställning vi t. -
orda ·, amt lämna närmare föreskrifter rörande sål let fö-r u t fi:iJ'dandet av 
d ,]ik handl ing. 

Artikel :J. 

1 .  Barns och minderåriga,s lämplig·bet för det arbete, varmed de syssel
sättas, skall underkastas fortlöpande läkartillsyn ti l l  dess de uppnått en ålder 
av aderton år. 

2. Sysselsättning av barn eller minderårig under aderton år må fortgå 
allenast under förutsättning av förnyad läkarundersökning minst en gång 
årligen. 

3. Den nationella lagstiftningen skall 
a) meddela föreskrifter angå-end de �är skilda m Lä nd igheter, under vill· a  

yt terligare läkarunder ö l  ·ning, utöver den minst en gång årUgen stadgade, mä 
erfordl'a med häns · n t i l l  de med arbetet fötenade riskerna samt vederbörall
des hä1isoWJs,tånd enligt t idiga•re tmdersölmingar; eller 

h) t i l l försäkra. vedeI"börande myndighet 1 efogenhet a l l  i undantagsfall på
kalla förnyad läkarnnders"kn.ing. 

Artikel 4. 

1. I fråna om ur hälso ynpunkl säl:skilt riskfyllt arbete skall läkarunder
ökning för uLTönand av lämplighet fö; arbetsanställning samt per�_odiskt 

uppr pande av ådan under. ökning krävas åtminstone till dess vederborande 
uppnått tjuguett års ålder. . . 2. Den nationella ]acr ·tiftJtingen kall anti l1g n innehålla föt"Csknfter _?m 

l ler giva dä.l't i l l  lämpad myndign t befogenhet a tt b tämma d�- Y� lsa l �
niugar elJ.er grupper av ysselsättning:H, för vi_l_ka  J�ikaru��ersokmng_ �f1� förn ·ade läkarnnder ökningar för L1 l rön:rncle av lamp l ighet f or arbet-sanSl <l 
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ning skall krävas åtminstone till dess vederbörande uppnått tjuguet t  års 
:ålder. 

Artikel 5. 

I föregående artiklar omnämnd läkarundersökning må icke medföra kost
nader för barnet, den minderårige eller föräldrarna. 

Artikel 6. 

1. Vederbörande myndighet skall i fråga om barn och minderåriga, som 
vid läkarundersökning befunnits icke lämpade för vissa slags arbeten eller 
behäftade med kroppsfel eller lyte, vidtaga lämpliga åtgärder för yrkesråd
givning samt hälsouppbyggande och yrkesutbildningsåtgärder i syfte att un
derlätta inträde i arbetslivet. 

2. Vederbörande myndighet har att besluta rörande arten och omfattning
en av sådana åtgärder; i detta syfte skall samarbete äga rum mellan veder
börande arbetsmarknads-, hälsovårds-, undervisnings- och socialvårdande 
mynddgheter och effekihlv samverlmn ·dessa myI11digheter emelfan upprätthåU,as 
vid åtgärdernas vidtagande. 

3. I fråga om barn och minderåriga, vilkas lämplighet för arbetsanställ
ning icke är till fullo klarlagd, må i den nationella lagstiftningen intagas be
stämmelser om utfärdande av 

a) tillfälligt arbetstillstånd eller läkarintyg, gällande för begränsad tid, 
efter vars utgång den minderårige har att undergå förnyad undersökning ; 

b) arbetstillstånd eller intyg med föreskrifter om särskilda arbetsvillkor. 

Artikel 7 .  

1 .  Arbetsgivaren skall vara skyldig att förvara och för yrkesinspektionen 
hålla tillgängligt, i den ordning den naticlllella lagstiftningen må föreskriva, 
antingen läkarintyg om lämplighet för arbetsanställning, arbetstillstånd eller 
arbetsbok, utvisande att hinder för anstäUningen ur medicinsk synpunkt icke 
föreligger. 

2. Den nationella lagstiftningen skall fastställa 
a) erforderliga identifieringsåtgärder i och för övervakning av tillämp-

1Lingen av föreskrifterna om läkarundersökning för utrönande av lämplighet 
för arbetsanställning beträffande ba1n och minderåriga, som för egen eller 
föräldrars räkning sysselsättas i ambulerande handel eller annan å allmän 
plats bedriven verksamhe t ;  och 

b) den övervakning i övrigt, som må erfordras för att trygga en noggrnnn 
tillämpning av denna konvention. 

Del II. Särskilda. föreskrifter för vissa länder. 

Artikel 8. 

1. Då en medlems territorium omfattar stora områden, varest, på grund 
av gles befolkning eller områdets utvecklingsstadium, vederbörande myndig
het anser det ogörligt att genomföra b estämmelserna i denna konvention, må 
myndigheten i fråga utesluta dessa områden från tillämpningen av konven
tionen antingen helt eller beträffande de särskilda företag eller sysselsätt
ningar, som den prövar erforderligt. 
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2. arje medlem skal l  vid avgivandet av in l'ör ta årH,�a rapport enJig t  
artikel 22 av Int  rna l ionella arbel organ.i ationen tadga an°iva de omxå
den, i frågia om viUc·a medlemmen av er rult l i LJämpu b 1-ä-Inmelserna i före
varande artikel. In,cren medlem m ·  därefter med åberopande av be täm.mel
. ernn i denna artikel medgiva undantag i fråga om andra områden än de så
lunda angivna. 

3. Varje medlem, som tillämpat bestämmelserna i förevarande artik l, 
skall i sina följande årliga rapporter lämna uppgift om de onU"åden, i frå11a 
om vilka den avstår från rätten att tillämpa undantagsbestämmel erna. 

Artikel 9. 

1 .  , arje medlem, som före anlugandet av lagstif tning, vm-.i enom ralific -
rin•1 av denna konv nl ion möjliggjord , saknade föreskrifter om läkarun
dersökrung för u.trönande av barns och m inderårigas JämpHghet för anställ
ning i icke- indu triell t  arbete, äger all genom förklaring i anslu tning lill 
rat i fikationen ersä t ta den i art iklarna 2 och 3 föreskrivna åldern av aderton 
år samt den i arl!ikol 4 före lu:ivnia å ldern av ljumoott år med en lägre å lder, 
do k lä0st sexton år i för lnämnda och ni t ton å.r i si tniimnda fal-! .  

2. Varje medlem, som avgivit dyHk fö1·klaring, må, närhel l den :å ön kar 
å tertaga den amma genom en ny - förklarjn<1. 

3. Varje medl m, bel räffande ville n jämlikt mom. 1 i denna artikel av
gi, en förklaring är  i kraft ,  · kall i ina årlicra rapporte1· rörande tillämpningen 
av denna konvention angiva i vad mån framsteg gjorts beträffande en full
s ländig t i l lämpning av be · lämmel erna 1 konventionen. 

Del III. Slutartiklar. 

Artikel 10. 

Denna konvention skaU icke i något avseende inverka på lag, skiljedom, 
sedvänja eller avtal mellan arbetsgivare och arbetare, varigenom fönnånliga
re vil lkor fast tä1las än de, som föreskrivas i konventionen. 

Artikel 1 1 .  

D e  officiella ratifikationerna a v  denna konvention skola delgivas Interna
tionella arbetsbyråns generaldirektör och registreras av honom. 

Artikel 12. 

1 .  Denna konvenrL ion är bindande allenast för de medlemmar av Inter
nat:ione-Ua arbel 01,ganh-ationen, vi,lrk•ais mtifäkationer regi:st•rer:ats av geneml
dirnk!l"" ren. 

2. Den träder i kraft tQ-lv måniader efter det två medlemmars ratifikatio
ner regi brera:t.5 av gener-ruldir k tfö·en. 

3. Därefter t räder denna konvenliion i kr-afL för varje medlem ,tolv månia
der filer den dag, då cl s r:al if,i-k�lion :reg;i _l rernt,5. 

Artikel 13. 
1. Varje medlem, som rnbificer1at denna konvention, kan, s,edan tio .. år 

förflutH: från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, upps:aga 

l 

a 
11 
n 
a·· 

i< 
iol 

11 
vi� 



ipport enligt 
va de områ
•serna i före-

bestämmel
en än de så-

,nde artikel, 
iden, i fråga 
nelserna. 

10m ratifice
,m läkarun
för anställ

slutning till 
av ad-erton 

lägre ålder, 
fall. 
:i så önskar, 

artikel av
lämpningen 
1de en full-

skiljedom, 
'örmånliga-

as Interna-

: av Inter-
1v g-en-er:al-

ratifikatio

tolv måna-

Ian tio år 
t, uppsäga 

Kungl. Maj:ts proposition nr 240. (Bilagor). 31 

den am1U1a nenom sJa,ivel,s,e. som delgives Internationella arbetsbyråns ge
ne.ralclir kmr för regi rei-ing·. Uppsä,gningen träder icke i kraft förrän etrf: år 
fter d·et den :recr,i, trera l 

2. Va:rje medlem, som ratificem,t d nna konvenlion och icke inom ml år 
efter utgången av den i föregående moment nämnda tioårsperi,oden gör  bruk 
av den i d nna artikel s!Jad,,,rna·de upp, ägning ,rätten, skaI,l vara bunden för 
cu ny period a,, ·bio år och kan därefter, ·med iakttagande av de i denna ar
lliikel föreskiiivna vi1lkoren, uppsä�a konventionen vid utgång-en av v,arje 
följande t i-0år period. 

Artikel 14. 

1 .  Interna?tioneHa a<rbet• byn ns g,eneraldirektör sk1all undeITätta samtliga 
Ill'ed!lemmrur av Internationella ru-betsorgianusationen om regis,treringen av alla 
ra.ti.tika!tion:er o h upp1>-äguinig,ar, som deLgrivits honom av organisationens 
m dl mm.ar. 

2. Då genm;al<ltl,rektören underrii1:t-aq· oroonisa tionen med!1emma'f om re
gi,s �rering,en ,av den andra raHfika t ionen i ordnin,gen, som delg,ivi<ts honom, 
ha,r han att fä,r; ta med1lemmarnas unnimfö,ksamheL på den daig, då konven
tionen td:ä<i'er i kr-a.fit: . 

Artikel 15. 

Interna' tiionell<a �irbetsbyrån ,enernl:direktör kaH för rew.i •h·ering jämlikt 
�wtik l 1 02 -a-v Fören.Ila Nationerna s•tadg,a, lämna Förenta Natd-onernas ge-
111ei'<'llis krelera•re ful!lstäncligia u.pp-ly-snungar om varje y,atifikation och uppsäg
ning, · som av honom registremts i enlighet med be tämmehserna i föregående 
a•rt fäl�w. 

Artikel 16. 

Vid ut"'-ån1gien av varj tidl' 1md av Lfo år, räknat från denna konven,tions 
i,k:rafLlf'äd�nde, skiadl InternationeHa rurbelisbyrån istyrel! e för lä tiga Iruter
nationella arbetsoro-anisalionen al lmänna konferens en redogörel e för kon
ventionens tiUämpn1i:rug och taga under överv,ägiande, huruvida anledning fö-
11 ili·gger -a t t  på konferensen dag1c)J1dniing uppföra frågan om dess revision, 
he t el1er delvis. 

Artikel 17. 
1 .  I fall konfer nsen skulle anrbaga en ny konvention, innebär-ande ,revi

sion, helt ,e1'ler delvm.s, av förevia,rande konvention, och den nya konventionen 
icke föreskT'iver ail'llal, 

a) k-aH en medlems rntifili,a:tion 1av d n nya, revider,ade konventionen, 
för såvilt denna t rä t t  i knft, ip o jure medföra omedelbar uppsägnin•7 av 
för�"'a,r-ande koillV-enlion, ·u tan h inder av vaid i a1J.·1likel 1 3  här OVlan sfadga ; 

b) ·kåH fr ·n d>en ,d,a,g då ,den nya revide1-ade kon.V'entionen t-räd r i kraft 
förev,ari�ande konwnbion icke lä.n.t11i· kmma ra,ti ficer-a av medlemma1·na. 

2. Förevarande konvention kaJol likväl f&bhiva cräll ::mde 1t i J.L fonn och 
iun håll för -d ·medlenun,a,r, om. ratificerat den <a'lll:ma och icke ralifäcera 
di n ny,a, nevidera<le konvenLionen. 

Artikel 18. 
De enge1sika och franska -texterna tiJ.l denna konvention skola båda åga 

vitsord. 
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Bilaga C. 

Rekommendation (nr W) angående Jäkarundersiikning av barn och min· 
deråriga för utrönande av deras lämplighet för arbetsanställning. 

Internatione1l,a ail"'bebsorganisationens aHmänllla konferens, 
vilken av :lyre,lsen för IuterDJathmella arbetsbyrån sammankallats till 

Montreal och där amlats den 19 S'eptember 1946 till sitt tjugunionde 
samman träde 

och besilutat .anta.ga vissa fÖ11s,l,a� angående läkanmder ökning av 
barn och minderåriga för ubrönande ,av del"aS lämplighet för arbel'.s-an
tälinring, vilk,e,n fTå,g·a inbegripes under d n l,redje pnnkiten på sam1rna:n

tirädets c1agordruing, 
sa•mt beslutat anrta,gia konventioll!er an,g.åen-de läkairundersöknin,,. av 

barn och minderåriga för utrönande -av deras 1ämpliighet för industviellt 
och icL e-industri·ellt arbete, 

ävensom beslutait kompletter-a de.s.s,a konventionrer med en rekommen-
d-a tfon, 

antager denrui den nionde dagen i okbol er månad år nrl tonJittmdrafy,rliosex 
följande rekommeooiaitfon, vjfäen ska1l benämnra.s »Tekommendationen an
gående läkarundersökning av minder riga, 1946» [Meclical Examination of 
Young Persons Recommendation 1 946] . 

Med hänsyn till att konventionerna om läkru:nndersökn�na av minderåriga, 
1946, fastståll-a grunder för bes,trunmelser om läkarnnder ölm..ing i syfte att 
skydda barn och minderåriga mo:t de ·risrker ofämpl,igt alf'hete innebfu: men 
lämnia den nä1'mare uilfomminigien av hrilthörtmde föres-ka;ner åt den nabioneUa 
l!a·f.tStiftningen, och 

med hän yn •bil!l ön,skvärrdheten ·av att try.gga. skä:lig likformighet i kon
ventionernas tiUåmpnin,g, för .a!tt i ·enlighet med <les as ·syfre upl)Tä1tföå1In 
största möj,Liga effekt ivitet i fråga o:m kydd åt barn och minderfu:irga un
der samhldig -anpa ning ,av s-ä tet för läka,rundel\sökningens genomf"r-ande 
eJter de olika medlems tal roos 1aHmänna awnåni tratLva •system, och 

med hänsyn 'låll öruskvå!rdhet-en tiJllik,a av att sarotli·ga medil-emmar båUas 
un:cl:erlrnDJllicra om de metodro·, som givi•t ,�i,11.fredsstäUiande resultat i ett land 
och som fÖ1·denslruU kumm tjäna. till vägiled:n.ing, 

förorda.r konferensen, -att medlemmarrna skala, så smnt ornstiändjghetern 
det medgiva tiUämpa fö�jande hestänunel er s·amt, i enlighet med v,ad Jn. 
torna-LioneMa arbetsbyråns sty.rel · därom m ki>mma at t  beslu'lia, tillhancla
håJl.a a'l"betsbyrfu1 upply n,ingiar ang· ende hä1,utinnan vid bagna åtgärder. 

I. Tillämpningsområde. 

1. Föreskrifterna i konvenbi,onen .aniroeude J,äkGrundersökn,ing av minder
åriga (icke-incltistiriel'Lt arbeoo) , 1946, böra tiUäm-pas å ,a,11t a1·bete, som ut
föres inom eller Ji. ans1urtning <lili följande företag och inrättningar, offent
liga eller eruskilda nä.tll!ligen 

a) handehsför:-elia.g, därlii inbegripDJa ,des�as avdelnin.gaT för hemtransport 
av va,ror ,t..i,U kunderna; 

b) ,post, telefon, terlegoof och radio, dis t.ributionstjänsten inbegiripen; 
c) företag och förv-a'1.tnin.o: ·1avdelningar, vi•lkas personral sys:sels1ättes huvud· 

sa-kligren med kontorsarbete; 
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d) tidning: företag (1·edak.Uo11, distirföubion, hembäiming samt lösnummer
för. äljn!i.ng a allmän plats) ; 

e) hole:Ll, pet ionat res,taurangier, klubbar, kafeer och andra serverings
ställen ävensom avilönia.t m-bete i enskilt hushåll ; 

f) arustal, ter för b hancH�ng och vård av sjuka och vanföra samt ålder
dom hem och bm,nhem; 

n-) teatra,r och offenrtlig,a nöje et,ahl is-sement ; 
h) -ambulera-nde handel, ulhjudande •av varor av iaHa sJ.ag ävensom varje 

aooan verk amhet, om utövas å aJ1lmän plats; 
i) arbete, ysselsä ltning eJoler verksamhet i övrigit, som icke är att hänföra 

t il l  in-dusm·i, jordbruk, fiske eller sjöfavt. 
2. Utan alt detLa foaU inkräkta. på den frihet konventionen angående lä

kat'undersökoii..ng av minderåi iga (icke-indusl:I�ieUt ru:bete) , 1946, lämnat 
medlemrm,ama a.trt f:rån konventionens ti1 1ämpntlng undantaga fa.mi,Jjeföretag, 
V{ll'i endast föräildrarnu och d r.rus ba.1n eiler myndJ.ing,ar äro sy elsatta, i 
den mån arbetet befunnits icke va,m me:nl�gt för barnets eUer don minder
:'\rig,e,s hälsia, böia regeiint"ama - i betraktande av det .förbåHanclet att ett 
arbete, som visserU.gen i allmäo]1et icke anses fu:di,gt, kan inncbti:m 1i ker 
för den, som icke besitter erforderliga föru:tsätllringar förr ,detsamma eUer 
för a.Tbete överhuvudt.'l�t - :efiters liräva att vidga tiUämpnin:gen av bestäm
mellse1na om lä.kanmdersökndng tiJil a ll. i förvärvssyfte bedriven verksamhet, 
oav-sett föref.inbl,ig.a s.Jiäktsk!ap förhål!Lanclen meHan dem, som däri sys,sel
·ättas. 

II. Läkarundersökning. 

3. Det är önskv·ätrt a bt alla bam, om unöjli.g:t före den oblig.atoriska kol
:tidell!S utgång, tmdei_,gå n allm.än läkarundersölm.i:rig, var 'l.�uiltat kan kom
ma åen offentlii.,ga y<rkeis,rådgivningen tm godo, u tan att  detta må inkräkta 
på den läkarunde:rsöknin,g vi,d -til1J brädia:ndet av anställning, vilken enH•rt a-r
lli<kel 2 i förenämnda kouvenhi.oner kiricives för uti·önandc av barn J\er min
derå'l'igs lämplighet fö,r viss ysselLsäLtning. 

4. Den in.gående läkarll.md·ersökning, som kall äga nnu vid lil'lträd·ande 
av anställning, bör 

a) omfätl-a alla klinis,ka, röntgen- och l<abora,torieundersölmingar, viilksa 
M'O ägnade ,rutt klaruä,gg,a }ämplio-llct eller olämpl,ighet fö1· m·betet i fråga ; och 

b) städse åtföljn-s a-v lä-mplriaa 1·· cl , rörande häl,san.s vårdande. 
5. Den periodiskia. undersökninrren bör 
a) utföras i amma ordnincr som undersökninrr vid L i l tträ-cl:and � v an

tällruing; och 
bl åtfö]jias av Himpliga 1'åd rörande hälsians vå1-dande samt, n?ar så er

fotdr1as, kompl!eMeras med y,rke-srå-digiivnin,o- med hänsyn lli.}11 eventuellt om
byte av yrke. 

6. Resu1 ta,te11. av under ökningen böra i sin helhet -antekl'll3!S å elt joumal
k?rt. vilk,el skal l  förvaras ho den mecl!icin\sk,a in tirlntåon, som har Lill up,p
B'Lft atlt u tföra under-sök:nm<Tia,rnia. 
. De t�ppgift r, som lämnas i det för ,arbe�sgiva,ren -av edda ,JäJrorinty,get, t .. ·pokhve anLecluiringanm. å arbetcSJlliU tån<let e11er i ·airbetsboken bet.i·äffaude l\:ika,n��er ·ökningen kola tydligt utvi,sa -de begränsningar � fa-�aia om lämpl Lfefh t for [\rl te, . om firam,gått vid tn1:dersöknir <:ren samt de fö11siktighetsåt
l '!

1'del·, vill�t i anledrning bäJ.iav l)ör.a vidlfagas ,med avseende på arbetsför
��!ln_nden:3-, me�1 böra under __ in.gta omslän�rrheter im11e.h�l la upply 111in'."ai· av 

.. lfi�enllell art, såS'Om. betraffiande meclfotl Jyte el ler SJttkdom som rnktta-trn·s VI·d uncl 1· ·ölminig 11. 

' 
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7 .  Med hänsyn ti l l  att i flerlalel fall kropp ulveckJingen (uppväxtstadiet) 
icke avslu tals vid aderton års ålder och behov följaktligen alltjämt föreligger 
av särskilda skyddsåtgärd r, ä 1· det önskvärt att den obligato1i ka läkarun
dersökningen utsträckes till åtminstone tjuguett år för al la m inderåriga, sys
selsatta i industriellt  och icke-industriel l t  arbete. 

I varje fall bör vid bestämmandet av de häl orisker, som ·kola anses på
kal la läkanllldersökningama u tsträckande til l  Ljuguett års å lder i enlin-het 
med artikel 4 i nämnda konventioner anläggas ett mera vidsynt bedömande· 
sär kilt bör utsh·äckandet av läkarunder ökning till nämnda ålder krävas 
beträffande allt a1·bete i gruvor och varje anställning å julehus ävensom be-
1 räffande sådan an tälJ.11.ing i 0ffen ll ig nöjesverk amhet, som innel är utfö
rande av dans och akrobatiska prestal ioner. 

8. Bestämmelserna i föregående moment böra icke föranleda begrän uing 
av sk ldigheten att til lämpa internationella överenskommelser eller nationell 
lagstiftning, som förbjuder sysselsältandet av minderåriga i visst arbete, inne
bärande är kilda häl ori k.er, eller som förutsätter allmän kontroll av däruti 
sysselsatta arbetares 11äl ·a, oav ett åldern. 

IIl. Åtgärder i fråga om personer, som vid läkarundersökning befunnits helt 
eller delvis olämpliga för arbete. 

9. De nationella myndigheternas åtgärder för att  efterkomma före kl"if
terna i artikel 6 av ovannämnda konventioner, böra särskilt åsyfta, alt barn 
och minderåriga, som vid läkarundersökning befunni ts  behäftade med kropps
fel eller lyte eller brister eller i annat avseende icke lämpade för arbete, 

a) rbålla erforderlig lälrn1·behandling t ill avhjälpande eller lindrande av 
förefintlin-a fel och brister; 

b) uppmana a lt  återupptaga kolarbetet eller anvisas lämplig sysselsätt
ning, ägnad alt motsvara deras ön kemål och anlag, samt tillfälle till utbild
ning för dylik sysselsät tning ;  

c) om så  erfordras, beredas ekonomisk hjälp under tiden för läkarbehand
ligen, skolgåJ1gen eller y1·kesutbildningen. 

10 .  För att främja yrkesrådgivning åt barn och minderåriga, som befun
nits lida av kroppslig svaahet eller behäftade med visst slag av lyte, böra för
teckningar över yrken och sysselsättningar, som lämpa sig för olika katen-o
rier av dylika unga arbetare, u tarbetas av akkunniga i samråd med de me
dicin ka myndigheterna amt de myndigheter, som handlägga arbetsmark
nadsfrågor. Dessa förteckningar böra Ljäna t i ll vägledning för tmdersöknings
läkama utan at t  för dem vara bindande. 

IV, Ansvariga myndigheter. 

1 1 .  För att läkarundersökningen av minderåriga skall bliva fullt effektiv 
böra åtgärder vidtagas i syfte att utbilda en kår av undersökningsläkare med 
erforderliga insikter i yrkeshygien och ingående erfarenhet i fråga om de 
medicinska spörsmål, som ha avseende å barns och minderårigas hälsotill
stånd. 

Vederbörande myndighet bör tillse, att teoretisk och praktisk utbildning an
ordnas för detta ändamål. 

Undersökning läkarna böra utses med hänsyn till de kvalifikationer, som 
angivits j försla stycket. . . .. 

12 .  Atgärder för läkarundersökning för utrönande av lämphghet for ar
bete böra vidtagas under nära samverkan mellan de medicinska myndigheter, 
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under vilkas inseende läkarundersökningarna utföras, och de myndigheter, 
som ha att besluta rörande arbetstillstånd för barn och minderåriga samt 
övervaka deras arbetsförhållanden. 

V. Tillämpningsmetoder. 

13.  För att ernå regelbunden läkarundersökning för utrönande av lämp
lighet för a1·betsanställuing, i vad avser barn och minderåriga, vilka av ett in
dustriel1t eller icke-indu triellt företag sysselsättas antingen inom företagets 
lokaler eller i anslutnina t i ll dess verk amhet, böra arbetsgivarna åläggas att 
underrätta vi s angiven myndighet om varje anställning av unga arbetare, 
vilka på grund av sin ålder äro sl!yldiga undergå före ·luivcn läkarnndersök
ning. 

Denna myndighet bör vara 
a) antingen den offenUiaa medicinska insti lulion, som har sig anförtrodd 

undersökningens verk tällande och förvarandet av undersökningsjournalerna; 
b) eller den myndighet, som ha1· att på grundval av undersökningen be

vilja vederbörligt arbetstillstånd. 
14. För att uppnå regelbunden läkarundersökning för utrönande av lämp

lighet för arbetsanställning, i vad avser barn och minderåriga vilka syssel
sättas för egen eller föräldrars räkning med ambulerande handel eller annan 
verksamhet, som bedrives å allmän plats, 

a) böra sådana arbetare, 'lillhörande de årsklasser, för vilka läkarunder
sökning är obligatorisk, åläggas a t t  anskaffa individ�tell t tillståndsbevis, vilket 
om möjligt bör utfärdas av insti lution, underställd myndigheten fö · arbets
frågor, och grundas på intyg om lämplighel fö1· arbetsanställning samt årli
gen förnyas på grundval av efterundersökningens resultat; tillståndsbevi et 
bör vara försett med orduingsnummer samt fotografi eller namntecknin.-r eller 
annan identifieringsanordniog ävensom innehålla uppgifter om 

innehavai·ens namn, ålder och bostadsadress; 
föräldrarnas namn och bostad adress samt uppgift om att de medgivit bar

net eller den minderårige att ägna sig åt den sysselsättning beviset avser; 
resultaten av läkarundersökningen vid anställningens början samt av efter

undersökning; 
b) bör innel1avaren av ovannämnda til.lståndsbevis åläggas att bära ett syns 

ligt märke, för et t med samma ordnind nummer som beviset; 
c) bör nära samarbete åvägabringas mellan de y1·kesinspektionsmyndi,ghe

ter, som ha att öva tillsyn å lagstiftningens efterlevnad, samt lokala myndig
heter, särskilt polismyndigheter, i yfte att uppnå reg lbunden kontrnll över 
handlingarna rörande de ambulerande unga arbetarna ävensom däröver, att 
de a handlingar äro i överensstämmelse med föreskrifterna angående läkar
undersökning för utrönande av lämplighet för arbete. 

Bilaga D. 

Konvention (nr 79) an gående begränsning av nattarbete för barn och 
minderåriga i icke-industriell verksamhet. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Montreal och där samlats den 19 september 1946 till sitt tjugunionde 
sammanträde 




