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Bilaga C.

Rekommendation (nr 79) angående läkarundersökning av barn och min
deråriga för utrönande av deras lämplighet för arbetsanställning.

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 arbetsan
ställning, vilken fråga inbegripas under den tredje punkten på samman
trädets dagordning,

samt beslutat antaga konventioner angående läkarundersökning av 
barn och minderåriga för utrönande av deras lämplighet för industriellt 
och icke-industriellt arbete,

ävensom beslutat komplettera dessa konventioner med en rekommen
dation,

antager denna den nionde dagen i oktober månad år nittonhundrafyrtiosex 
följande rekommendation, vilken skall benämnas »rekommendationen an
gående läkarundersökning av minderåriga, 1946» [Medical Examination of 
Young Persons Recommendation, 1946].

Med hänsyn till att konventionerna om läkarundersökning av minderåriga, 
1946, fastställa grunder för bestämmelser om läkarundersökning i syfte att 
skydda barn och minderåriga mot de risker olämpligt arbete innebär men 
lämna den närmare utformningen av hithörande föreskrifter åt den nationella 
lagstiftningen, och

med hänsyn till önskvärdheten av att trygga skälig likformighet i kon
ventionernas tillämpning, för att i enlighet med dessas syfte upprätthålla 
största möjliga effektivitet i fråga om skydd åt barn och minderåriga un
der samtidig anpassning av sättet för läkarundersökningens genomförande 
efter de olika medlemsstaternas allmänna administrativa system, och

med hänsyn till önskvärdheten tillika av att samtliga medlemmar hållas 
underkunniga om de metoder, som givit tillfredsställande resultat i ett land 
och som fördenskull kunna tjäna till vägledning,

förordar konferensen, att medlemmarna skola, så snart omständigheterna 
det medgiva, tillämpa följande bestämmelser samt, i enlighet med vad In
ternationella arbetsbyråns styrelse därom må komma att besluta, tillhanda
hålla arbetsbyrån upplysningar angående härutinnan vidtagna åtgärder.

I. Tillämpningsområde.

1. Föreskrifterna i konventionen angående läkarundersökning av minder
åriga (icke-industriellt arbete), 1946, böra tillämpas å allt arbete, som ut- 
iöres inom eller i anslutning till följande företag och inrättningar, offent
liga eller enskilda, nämligen

a) handelsföretag, däri inbegripna dessas avdelningar för hemtransport 
av varor till kunderna;

b) post, telefon, telegraf och radio, distributionstjänsten inbegripen;
c) företag och förvaltningsavdelningar, vilkas personal sysselsättes huvud

sakligen med kontorsarbete;
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d) tidningsföretag (redaktion, distribution, hembäming samt lösnunnner- 
försäljning å allmän plats);

e) hotell, pensionat, restauranger, klubbar, kaféer och andra serverings- 
ställen ävensom avlönat arbete i enskilt hushåll;

f) anstalter för behandling och vård av sjuka och vanföra samt ålder
domshem och barnhem;

g) teatrar och offentliga nöjesetablissement;
h) ambulerande handel, utbjudande av varor av alla slag ävensom varje 

annan verksamhet, som utövas å allmän plats;
i) arbete, sysselsättning eller verksamhet i övrigt, som icke är att hänföra 

till industri, jordbruk, fiske eller sjöfart.
2. Utan att detta skall inkräkta på den finhet konventionen angående lä

karundersökning av minderåriga (icke-industriellt arbete), 1946, lämnat 
medlemmarna att från konventionens tillämpning undantaga familjeföretag, 
vari endast föräldrarna och deras barn eller myndlingar äro sysselsatta, i 
den mån arbetet befunnits icke vara menligt för barnets eller den minder
åriges hälsa, böra regeringarna —- i betraktande av det förhållandet att ett 
arbete, som visserligen i allmänhet icke anses farligt, kan innebära risker 
för den, som icke besitter erforderliga förutsättningar för detsamma eller 
för arbete överhuvudtaget — eftersträva att vidga tillämpningen av bestäm
melserna om läkarundersökning till all i förvärvssyfte bedriven verksamhet, 
oavsett förefintliga släktskapsförhållanden mellan dem, som däri syssel
sättas.

II. Läkarundersökning.

3. Det är önskvärt att alla barn, om möjligt före den obligatoriska skol
tidens utgång, undergå en allmän läkarundersökning, vars resultat kan kom
ma den offentliga yrkesrådgivningen till godo, utan att detta må inkräkta 
på den läkarundersökning vid tillträdandet av anställning, vilken enligt ar
tikel 2 i förenämnda konventioner kräves för utrönande av barns eller min
derårigs lämplighet för viss sysselsättning.

4. Den ingående läkarundersökning, som skall äga rum vid tillträdande 
av anställning, bör

a) omfatta alla kliniska, röntgen- och laboratorieundersökningar, vilka 
äro ägnade att klarlägga lämplighet eller olämplighet för arbetet i fråga; och

b) städse åtföljas av lämpliga råd rörande hälsans vårdande,
5. Den periodiska undersökningen bör
a) utföras i samma ordning som undersökning vid tillträdande av an

ställning; och
b) åtföljas av lämpliga råd rörande hälsans vårdande samt, när så er

fordras, komDletteras med yrkesrådgivning med hänsyn till eventuellt om
byte av yrke.

6. Resultaten av undersökningen böra i sin helhet antekmas å ett journal
kort, vilket skall förvaras hos den medicinska institution, som har till upp
gift att utföra undersökningarna.

De uppgifter, som lämnas i det för arbetsgivaren avsedda läkarintyget, 
respektive anteckningarna å arbetstillståndet eller i arbetsboken beträffande 
läkarundersökningen skola tydligt utvisa de begränsningar i fråga om lämp
lighet för arbete, som framgått vid undersökningen, samt de försiktighetsåt
gärder, vilka i anledning härav böra vidtagas med avseende på arbetsför
hållandena, men böra under inga omständigheter innehålla upplysningar av 
konfidentiell art, såsom beträffande medfött lyte eller sjukdom, som iaktta
gits vid undersökningen.

Bihang till riksdagens protokoll 19i7. 1 samt. Nr 240. 3



34 Kungl. Maj.ts proposition nr 240. (Bilagor).

7. Med hänsyn till att i flertalet fall kroppsutvecklingen (uppväxtstadiet) 
icke avslutats vid aderton års ålder och behov följaktligen alltjämt föreligger 
av särskilda skyddsåtgärder, är det önskvärt, att den obligatoriska läkarun
dersökningen utsträckes till åtminstone tjuguett år för alla minderåriga, sys
selsatta i industriellt och icke-industriellt arbete.

I varje fall bör vid bestämmandet av de hälsorisker, som skola anses på
kalla läkarundersökningarnas utsträckande till tjuguett års ålder i enlighet 
med artikel 4 i nämnda konventioner anläggas ett mera vidsynt bedömande; 
särskilt bör utsträckandet av läkarundersökning till nämnda ålder krävas 
beträffande allt arbete i gruvor och varje anställning å sjukhus ävensom be
träffande sådan anställning i offentlig nöjesverksamhet, som innebär utfö
rande av dans och akrobatiska prestationer.

8. Bestämmelserna i föregående moment böra icke föranleda begränsning 
av skyldigheten att tillämpa internationella överenskommelser eller nationell 
lagstiftning, som förbjuder sysselsättandet av minderåriga i visst arbete, inne
bärande särskilda hälsorisker, eller som förutsätter allmän kontroll av däruti 
sysselsatta arbetares hälsa, oavsett åldern.

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

9. De nationella myndigheternas åtgärder för att efterkomma föreskrif
terna i artikel 6 av ovannämnda konventioner, böra särskilt åsyfta, att barn 
och minderåriga, som vid läkarundersökning befunnits behäftade med kropps- 
fel eller lyte eller brister eller i annat avseende icke lämpade för arbete,

a) erhålla erforderlig läkarbehandling till avhjälpande eller lindrande av 
förefintliga fel och brister;

b) uppmanas att återupptaga skolarbetet eller anvisas lämplig sysselsätt
ning, ägnad att motsvara deras önskemål och anlag, samt tillfälle till utbild
ning för dylik sysselsättning;

c) om så erfordras, beredas ekonomisk hjälp under tiden för läkarbehand- 
ligen, skolgången eller yrkesutbildningen.

10. För att främja yrkesrådgivning åt barn och minderåriga, som befun
nits lida av kroppslig svaghet eller behäftade med visst slag av lyte, böra för
teckningar över yrken och sysselsättningar, som lämpa sig för olika katego
rier av dylika unga arbetare, utarbetas av sakkunniga i samråd med de me
dicinska myndigheterna samt de myndigheter, som handlägga arbetsmark
nadsfrågor. Dessa förteckningar böra tjäna till vägledning för undersöknings- 
läkarna utan att för dem vara bindande.

IV. Ansvariga myndigheter.

11. 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.

Undersökningsläkama böra utses med hänsyn till de kvalifikationer, som 
angivits i första stycket.

12. Åtgärder för läkarundersökning för utrönande av lämplighet för 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.
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V. Tillämpningsmetoder.

13. För att ernå regelbunden läkarundersökning för utrönande av lämp
lighet för arbetsanställning, i vad avser barn och minderåriga, vilka av ett in
dustriellt eller icke-industriellt företag sysselsättas antingen inom företagets 
lokaler eller i anslutning till dess verksamhet, böra arbetsgivarna åläggas att 
underrätta viss angiven myndighet om varje anställning av unga arbetare, 
vilka på grund av sin ålder äro skyldiga undergå föreskriven läkarundersök
ning.

Denna myndighet bör vara
a) antingen den offentliga medicinska institution, som har sig anförtrodd 

undersökningens verkställande och förvarandet av undersökningsjournalerna;
b) eller den myndighet, som har 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, tillhörande de årsklasser, för vilka läkarunder
sökning är obligatorisk, åläggas att anskaffa individuellt tillståndsbevis, vilket 
om möjligt bör utfärdas av institution, underställd myndigheten för arbets
frågor, och grundas på intyg om lämplighet för arbetsanställning samt årli
gen förnyas på grundval av efterundersökningens resultat; tillståndsbeviset 
bör vara försett med ordningsnummer samt fotografi eller namnteckning eller 
annan identifieringsanordning ävensom innehålla uppgifter om

innehavarens namn, ålder och bostadsadress;
föräldrarnas namn och bostadsadress 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 innehavaren av ovannämnda tillståndsbevis åläggas att bära ett syn

ligt märke, försett med samma ordningsnummer som beviset;
c) bör nära samarbete åvägabringas mellan de yrkesinspektionsmyndighe- 

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

Bilaga D.

Konvention (nr 79) angående 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


