
Ed. 146. Nefndarálit
um frv. til I.um breyt. á 1. nr. 44 23. júní 1932, um skipun læknishéraða, verk-
svið landlæknis og störf héraðslækna, og I. um breyt. á þeim 1. nr. 58 7. maí 1940
og nr. 52 30. júní 1942.

Frá minni hluta heilhrigðis- og félagsmálanefndar.

Frv. þetta var borið fram sem stjórnarfrumvarp í neðri deild. Gerði deildin
allvíðtækar breytingar á frv. stjórnarinnar, og ganga þær aðallega í þá átt að
fjölga læknishéruðum. Tillaga sama efnis er þegar komin fram í efri deild og
líklegt, að fleiri séu á döfinni.

Forsætisráðherra mætti á fundi með nefndinni, þegar rætt var um frv. Einnig
leitaði nefndin álits landlæknis, er ritaði henni ýtarlega um málið í bréfi, dags. 29.
febr. Ráða þeir báðir mjög eindregið frá því að samþykkja að svo stöddu 1. og
4. gr. frv., en leggja hins vegar ríka áherzlu á nauðsyn þeirrar breytingar, sem
felst í 2. gr. Bréf landlæknis er prentað hér á eftir sem fylgiskjal.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu frv. Meiri hlutinn
vill samþ. frv. með nokkrum viðbótum og smábreyLingum, en við undirritaðir
teljum ekki rétt að fjölga læknishéruðum meðan svo er ástatt sem nú er, að
ókleift reynist langtímum saman að fá lækna í hin fámennari og afskekktari
héruð, og án þess áður fari fram athugun á því, hverjar breytingar séu æski-
legar á skipun læknishéraða í heild.

Samkvæmt framansögðu leggjum við til, að frv. verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Við 1, gr.

Greinin falli niður.
2. Við 3. gr.

Greinin falli niður.
3. Við 4. gr.

Greinin falli niður.
4. Við 7. gr.

t stað orðsins "Selfosshérað" komi: Eyrarbakkahérað.



5. Við 8. gr.
a. Fyrri málsl. fyrri málsgr. orðist svo: Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1945.
b. 1 stað ,,1.-4. og 6. gr." í síðari málsgr. komi: 1.-4. gr.

Alþingi, 3. marz 1944.
H. Guðmundsson,

frsm.
Hermann Jónasson.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN

Reykjavík, 29. febrúar 1944.

Til svars bréfi háttvirtrar heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar
Alþingis, dags. 26. þ. m., og með tilvísun til greinargerðar minnar fyrir stjórnar-
frumvarpi um breyting á lögum nr. 44 27. júní 1932, um skipun læknishéraða.
verksvið landlæknis og störf héraðslækna, svo og bréfs míns til heilbrigðis- og
félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis, dags. 17. þ. m., vil ég eindregið mæla
með því, að frumvarp þetta verði samþykkt með þeim breytingum, er neðri deild
gerði á því eftir tillögum heilbrigðis.- og félagsmálanefndar sinnar (þingskj. 57 og
65), en hins vegar vara ég mjög við því, að hrapað verði án frekara undirbúnings
að stofnun hinna nýju læknishéraða á Snæfellsnesr, Reykjanesi og í Árnessýslu.

Um Snæfellsneshérað vísa ég til eftirfarandi fundargerðar oddvitafundar þar
á síðast liðnu sumri:

"Ar- 1943, sunnudaginn 4. júlí voru- saman komnir að Fáskrúðarhakka í
Miklaholtshreppi til viðtals við landlækni um stofnun nýs læknishéraðs á sunn-
anverðu Snæfellsnesi oddvitur í Kolbeinsstaðahreppi, Eyjahreppi. Miklaholts-
hreppi, Staðarsveit og Breiðavíkurhreppi. þeir Gísli Þórðarson Í Mýrdal, Kristján
Jónsson í Dalsmynni, Eiður Sigurðsson í Hörgsholti, Gísli Þórðarson að Ölkeldu
og Ólafur Benediktsson að Felli á Arnarstapa.

Eftir að málið hafði verið reifað og rætt, létu oddvitarnir í ljós skoðanir
sínar sem hér segir:

Oddvitarnir í Kolbeinsstaðahreppi og Eyjahreppi töldu sína hreppa betur
setta í Borgarneshéraði en þeir gætu orðið í nýju héraði, ef gert væri ráð fyrir
læknisbústað miðhéraðs, og óskuðu ekki eftir stofnun héraðsins.

Oddvitinn í Miklaholtshreppi kvaðst fyrir hönd síns hrepps ekki geta óskað
eftir stofnun héraðsins, úr þvi að ekki næðist samkomulag um þátttöku aUra
hreppanna.

Oddvitarnir í Staðarsveit og Breiðavíkurhreppi töldu stofnun héraðsins æski-
lega vegna mjög erfiðrar og kostnaðarsamrar læknissóknar úr þeirra hreppum.
Hins vegar féllust þeir á, að ekki kæ?li til mála stofnun læknishéraðs einungis
með þátttöku þessara tveggja hreppa. I stað þess lögðu þeir þá áherzlu á, að flýtt
yrði sem allra mest vegalagningu um Snæfellsnes, þannig að vetrarvegir yrðu
gerðir tryggir um Staðarsveit og Breiðavíkurhrepp til Stykkishólms og Ólafsvíkur,
og enn fremur, að létt yrði sem allra mest undir með hreppsbúum til að standast
kostnað við dýrar læknisvitjanir. Undir þessar óskir tóku allir oddvitarnir.

Ólafur Benediktsson. Kristján Jónsson. Gísli Þórðarson, Mýrdal.
Eiður Sigurðsson. . Gísli Þórðarson að Ölkeldu."

A síðasta Alþingi lá við því slysi. að Ilaustrað yrði af stofnun nýs læknis-
héraðs úr þessum 5 hreppum, og leifði ek ki af, að heilbrigðisstjórnin fengi því
framgengt, að málinu yrði frestað i nokkra mánuði, því til frekara undirbúnings,
sem síðan leiddi til þessarar niðurstöðu. Svo vel sem ég á sínum tíma taldi koma
til mála að stofna læknishérað úr 5 hreppum á sunnanverðu Snæfellsnesi, ef þeir
stæðu einhuga að því, gætu komið sér saman um aðsetursstað læknisins og



treystust til að reisa honum viðunandi bústað og hlynna að honum að öðru leyti,
fæ ég ekki nógsamlega varað við því óráði að rjúka nú í að stofna hér læknis-
hérað að nafni til fyrir þrjá hreppa, en í reyndinni fyrir eina tvo, sem að vísu
eiga erfiða læknissókn í vetrarófærðum, en þó ekki erfiðari en tugir annarra
hreppa víðs vegar um land. Að minnsta kosti er ekki ástæða til að hrapa að slíku
eftir það, sem á undan er gengið, og er furðuleg lítilsvirðing sýnd oddvitum á

Snæfellsne-si að gera þá hispurslaust : ómynduga talsmenn byggðarlaga sinna, á
sama tíma sem oddvita l' austan fjalls og hvar annars staðar eru í engu vefengdir
um samsvarandi efni. Má ekki minna vera en tóm gefist til að ræða málið af nýju
við hlutaðeigendur, kanna, hvort samkomulag getur orðið um aðsetursstað læknis-
ins og hvort fyrir hendi sé vilji og geta til þeirra fjárframlaga, sem slík ráðstöfun
hlýtur óhjákvæmilega að hafa í för með sér. því heldur er útlátalaus! að tryggja
málinu slíkan undirbúning, að löggjöf þessari er hvort sem er ekki ætlað að koma
til framkvæmda fyrr en eftir næstu áramót, en fyrir þann tíma á þingið eftir að
koma tvisvar sinnum saman, auk þess sem nú horfir. svo um erfiðleika á að skipa
fámenn og afskekkt Iæknishéruð, að fullvíst má telja, að í hérað þetta, ef stofnað
verður, fáist alls ekki læknir um ófyrirsjáanlega framtíð. Og meðan svo er ástatt,
er hlutaðeigendum síður en svo gerður greiði með héraðsstofnuninni.

Ég legg ekki gegn stofnun nýrra læknishéraða á Reykjanesi og í Árnessýslu
með þeim rökum, að erfiðlega gangi að fá þau héruð skipuð. Ég tel ekki heldur
vanþörf á að tryggja fólki á báðum þessum stöðum aukna læknishjálp og létta um
leið á læknum þeim, sem fyrir eru. En ég er sannfærður um, að það er hættulegt
þróun læknamála á báðum stöðunum að leysa vandann á þenna hátt, og læt ég i
því sambandi liggja á milli hluta hina fráleitu skiptingu héraða á Reykjanesi, sem
stungið er upp á af þeim, sem ekki mun hafa átt þess nægan kost að kynnast stað-
háttum á nesinu. Bæði austan fjalls og í Keflavík eru í undirbúningi miklar fram-
kvæmdir í þágu læknamálanna. Er í ráði að reisa á Selfossi myndarlegan héraðs-
læknisbústað ásamt sjúkraskýli, en í Keflavík vandað sjúkrahús, og hefur Kefl-
víkingum verið heitið til þess fulltingi og fullum stuðningi heilbrigðisstjórnarinnar.
Með þvi að hér er þörf mikilla átaka, þar sem framkvæmdir þessar munu kosta
mikið fé og reksturinn mæða þungt á hlutaðeigendum, einkum í byrjun, verður
það ekki kallað annað en glapræði að rjúka þá til og sundra þeim byggðum, sem
svo miklu varðar, að standi saman um framkvæmdirnar, enda njóti þeirra sameigin-
lega. Og því heldur er slík sundrung óafsakanleg sem bæta má úr læknaskortinum
á báðum stöðunum á miklu farsælli hátt með því að halda báðum héruðunum
óskiptum. Austan fjalls með aðstoðarlækni, búsettum á Eyrarbakka, og sinni hann
Eyrbekkingum sérstaklega, jafnframt þVÍ sem hann tryggi þeim að njóta fullra
hlunninda vel búinnar lækningastöðvar að Selfossi fyrir nána samvinnu við hér-
aðslækni þar. I Keflavík er eðlilegast að láta sjúkrahúsið bæta svo að um muni
úr læknaskortinum þar með því að kappkosta að gera það sem allra bezt úr garði
og ráða síðan til þess sérstakan sérmenntaðan sjúkrahúslækni. og ætti þetta að
vera metnáðarmál Keflvíkingum. Annars er það um Keflavík að segja, að lækna-
skortur þar er auðsjáanlega aðeins timafyr-irhrtgði, og er fleira en eitt, sem veldur.
Er reyndar miklu líklegra, að Keflvíkinga bíði á næstunni, er læknar þeir, sem nú
eru tepptir erlendis, þyrpast heim, öllu meiri hætta af offjölgun lækna þar en
læknaskorti.

Hér að framan hef ég eingöngu rætt þessi mál frá sjónarmiði þeirra byggðar-
laga, sem beinlínis eiga hlut að máli. En málið er enn víðtækara. Svo mikið álita-
mál sem það er að stofna ný fámenn læknishéruð, .þar sem þó er möguleiki á að
ná til læknis, og vinna það eitt, að hin nýju héruð sitji uppi læknislaus. er hitt
jafn óumdeiIanlegt, að í lengstu lög verður að halda slíkum héruðum við, þar sem
lítt fær eða alls engin leið er að ná til læknis úr öðrum byggðum. Slík héruð eru
t. d. Flateyjarhérað, Hesteyrarhérað og Reykjarfjarðarhérað, sem öll eru nú
læknislaus, og í þeirra hóp bætist hið fyrirhugaða Bak1<agerðishérað, ef úr þvi



verður, að Hróarstunguhérað verði sameinað Fljótsdalshéraði með læknissetri að
Egilsstöðum. Eg leyfi mér að dirfast að vona, að háttvirt nefnd geti fallizt á, að á
meðan svo illa gengur sem raun er' á að skipa þessi héruð, sem kalla má, að eigi
líf sitt undir því að fá lækni, sé ekki á þá erfiðleika bætandi með því að gera meiri
eða minni leik að því að fjölga fámennum héruðum til að keppa um þá örfáu
lækna, er gera þess nokkurn kost, að rætt sé við þá um að taka slík héruð að sér.
Er augljóst mál, að því fleiri fámenn héruð sem stofnuð verða í byggðum, sem
ekki eru mjög afskekkta 1', þVÍ meira hallar á þau héruð, sem bæði eru fámenn og
afskekkt. Og mundi þá málið horfa svo öfugt við, að hin fámennu héruð, sem
minnsta hafa þörfina fyrir sérstakan lækni, tækju alla von um lækni frá þeim
héruðum, sem fyrir læknisleysi eru allar bjargir bannaðar. Að ég ekki tali um
það banatilræði við hin fámennu og afskekktu héruð, ef sá háttur yrði upp tekinn
að raða upp smáhéruðum í þéttbýlinu á næstu grösum við Reykjavík. Er ég
þannig ekki í neinum vafa um, að hin fyrsta óhjákvæmilega afleiðing af stofnun
læknishéraða á Reykjanesi og í Árnessýslu yrði sú að gera læknislaus um ófyrir-
sjáanlegan tíma tvö víðáttumikil lælmishéruð, ef til vill samliggjandi, þar á land-
inu, sem engin leið er fyrir íbúana að ná til læknis úr fjarlægð. Eg legg að jafnaði
ekki guðs nafn við hégóma, en ég bið nefndina lengstra orða að gæta guðs, sam-
vizku sinnar og - með leyfi - heiðurs Alþingis, og afstýra slíkum voða.

Ef háttvirt nefnd telur einhverra hluta vegna ástæðu til að vefengja leiðsögn
heilbrigðisstjórnarinnar í þessum málum, leyfi ég mér að stinga upp á þeirri
millileið, að nefndin leggi til við deildina og vinni að því, að frestað verði að svo
stöddu að taka afstöðu til stofnunar þeirra nýju læknishéraða, sem ég hef hér talið
mér skylt að andæfa, svo og þeirra tillagna um stofnun annarra lækníshéraða,
sem gera má ráð fyrir, að enn sigli í kjölfar hinna, og út af fyrir sig eiga eins
mikinn eða meiri rétt á sér (Suðureyri, Hrútafjörður, Raufarhöfn og jafnvel fleiri),
en jafnframt gangist nefndin fyrir samþykkt þingsályktunartillögu um, að sérstak-
lega verði rannsakað, hvort eftir atvikum sé ráðlegt eða óráðlegt að stofna fleiri
eða færri þessara héraða, og yfirleitt, hverjar breytingar væri ástæða til að gera á
læknishéraðaskipuninni með tilliti til örðugleika þeirra, sem á því eru að sjá dreif-
býlinu fyrir viðunandi læknishjálp. Rannsókn þessa mætti fela sérstakri nefnd,
t. d. þriggja manna, er vel færi á, að skipuð yrði einum manni eftir tillögu heil-
brigðis- og félagsmálanefnda beggja deilda Alþingis, öðrum eftir tillögu Lækna-
félags íslands, en hinum þriðja réði heilbrigðisstjórnin.

Að lokum vil ég geta þess, að mér væri ánægja að inna af hendi þá skyldu
mína að ræða þessi mál ýtarlega við háttvirta nefnd, ef hún kynni að óska frekari
greinargerðar af minni hendi.

vum, Jónsson.

Til heilbrigðis- og félagsmáladeildar efri deildar Alþingis, Reykjavík.


