
sþ. 502. Nefndarálit
um till. til þál. um að skora á ríkisstjórnina að gera nú þegar ráðstafanir til þess að
auka við húsnæði fyrir geðveikt fólk

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hélt alls il fundi um þetta mál. Leitaði hún um það umsagnar land-
læknis og yfirlælmisins á Kleppi, dr. Helga Tómassonar. Er bréf landlæknis birt
hér með sem fylgiskjal, en með því að erindi dr. Helga Tómassonar er löng og ýtar-
lega skýrsla um gang þessara mála á síðustu 11 árum, m. a. langir kaflar teknir
þar upp úr skýrslum Nýja spítalans yfir þetta tímabil, auk þess, sem hann og
landlæknir virðast vera sammála um meginástæðurnar fyrir því ástandi, sem nú
ríkir í þessum málum, svo og um framtíðarlausn þessara mála í aðalatriðum, þótti
nefndinni ekki ástæða til að láta hirta erindið sem fylgiskjal með nefndarálitinu.

Nefndin kvaddi til sín á fund báða fyrrnefnda lækna, eftir að hún hafði með-
tekið umsagnir þeirra og athugað þær, og ræddi við þá gaumgæfilega um málið frú
ýmsum hliðum. Kom í ljós við þessar umræður og við þær upplýsingar aðrar, el'
nefndin hafði aflað sér, að meginorsakirnar fyrir þvi öngþveiti, sem þessi mál ern
nú í, eru sem hér segir:

a) TiIfinnanlegur skortur it húsnæði fyrir geðveikt fólk, ekki aðeins til bráða-
.birgða, heldur um alla framtíð. Hefur Alþingi og fyrrverandi ríkisstjórnum verið
þetta kunnugt um mörg ár, þótt ekki hafi verið gerð gangskör að því að bæta úr því,
eins og þörfin þó krafðist.

b) Svo tilfinnanlegur skortur er nú á starfsmannaliði spítalans, að ógerlegt er
að bæta við nýjum sjúklingum, þótt húsnæði væri fyrir hendi, nema því aðeins,
.Ið fyrst yrði bætt úr þeim vandræðum, sem stafa af skorti á hjúkrunarliði.

Hvað snertir hið fyrra atriði, þá leit nefndin svo á, að nauðsyn bæri til þess
að hefja þegar undirbúning að framtíðarlausn geðveikismálanna í landinu. Kemur
þá til greina:

1) Hvort reisa skuli eitt nýtt sjúkrahús, er væri nægilega stórt til þess að full-
nægja þörfinni eins og hún er nú eða kann að verða á hverjum tíma, og þá jafn-
framt að velja þeim spítala heppilegan stað.

2) Hvort gerlegt þætti og heppilegra að' hafa spítalans smærri og fleiri og
jafnvel að byggja þá að einhverju leyti í sambandi við héraðsspítala.

3) Hvort halda skuli áfram að hyggja við núverandi spítala á Kleppi, eftir að
vitað er, að þar er þegar fyrirhugað stórt athafnasvæði með margvíslegum mann-
virkjum, er ekkert eiga sameiginlegt með spítalastofnun, auk þess, sem árlega
þrengist að spítalanum vegna íbúðarhúsa, sem fjölgar umhverfis hann árlega.

Um þetta vill nefndin ekki að svo stöddu kveða upp neinn dóm, en hún vill
leggja áherzlu á, að nauðsynlegt sé, að rí~isstjórnin láti nú þegar gera gangskör að



því, að úr þessu verði skorið án tafar, svo að það út af fyrir sig þurfi ekki að tefja
aðrar framkvæmdir í málinu.

Hvað snertir síðara atriðið, þá er nefndinni fullljós sú þörf, sem á því er að fá
bætt til bráðabirgða úr því hörmungarástandi, sem ríkir í þessu máli víðs vegar um
landið. En með því að ljóst er, að skortur á hjúkrunarliði veldur hér mestu um, er
ljóst, að það er ekki II valdi þingnefndar að bæta úr því nema að því leyti, sem
snertir launakjör starfsfólksins. En það atriði hefur verið tekið til meðferðar með
frv. því til launa laga, sem liggur fyrir þessu þingi, og er því ekki ástæða fyrir þessa
nefnd að gera um það neinar sérstakar ályktanir. Hins vegar væntir nefndin þess,
að ríkisstjórnin geri allt. sem unnt er, til þess að bæta úr brýnustu þörfinni bæði
UIll húsnæði og f'ó lkshald til bráðabirgða, án þess þó að stofnað sé til kapphlaups
~l milli sjúkrahúsa landsins um starfskrafta þá, sem fyrir eru og ekki mundi leiða
Iii annars en nýrra erfiðleika fyrir alla aðila.

Þá vill nefndin einnig benda á, ~ð á meðan þetta ástand ríkir, er nauðsynlegt,
að þeim einum sjúklingum sé veitt móttaka á geðveikisspítalanum eða haldið þar,
sem nauðsynlegast þurfa spítalavistarinnar með og m. a. eru hættulegastir fyrir
þjóðfélagið, ef lausir gengju, eða kunna að leggja í rústir heil heimili, ef eigi er
unnt að koma þeim it spítala, en hinir fluttir til, sem hægara kynni að vera að hafa
meðal annarra sjúklinga.

Nefndin er því einróma sammála um að leggja til, að þáltill. verði samþykkt
með eftirfarandi

Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta hefja undirbúning að framtíðar-

lausn geðveikismála og gera nú þegar nauðsynlegar ráðstafanir til bráðabirgða til
þess að bæta úr brýnustu þörf, m. a. um húsnæði og fólkshald.

BREYTINGUM.

Alþingi, 9. nóv. 1944.

Gísli Jónsson, Páll Zóphóníasson. Sigurður Þórðarson. Ásg. Ásgeirsson.
form., frsm.

Jón Sigurðsson. Ingólfur Jónsson. Steingr. Aðalsteinsson.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN
Reykjavík, 16. október 1944.

Til svars erindi nefndarinnar, dags. 7. þ. m., varðandi þingsályktunartillögu
it þingskjali 365 um aukið húsrými fyrir geðveikt fólk, sendi ég yður hér með hjá-
lagða skýrslu um legudagafjölda á Kleppi síðan árið 1939 svo og afrit af bréfi yfir-
læknisins á Kleppi, dags. 11. þ. lll., þar sem hann svarar fyrirspurnum mínum í
bréfi, dags. 9. þ. m., er ég hafði beint til hans í tilefni af erindi nefndarinnar, og
fylgir einnig afrit af því bréfi mínu.

Með tilvísun til þessara gagna, svo og fyrir kunnugleika minn á þessum mál-
um að öðru leyti, verð ég að líta svo á, að hjúkrunarkvennaskortur og- önnur starfs-
fólksvandræði séu, eins og stendur, erfiðasti þröskuldurinn, þegar um það er að
ræða að búa auknum fjölda geðveikra sjúklinga samastað. Tel ég mig hafa ástæðu
til að bera kvíðboga fyrir þVÍ, að á þeim erfiðleikum hljóti að stranda flestar skyndi-
ráðstafanir um útvegun húsnæðis Í þessu skyni, og því fremur sem meira bráða-
birgðasnið yrðu á húsnæðinu og öllum aðbúnaði. Vildi ég eiga þess kost að ræða
mál þetta ýtarlega við nefndina. Jafnframt mundi ég vilja láta bera á góma, hver
höfuðnauðsyn er á því, að ekki dragist lengur að hefja ráðstafanir, til að auka



til frambúðar sjúkrahúsrými fyrir geðveika sjúklinga, til þess að ekki þurfi að
koma til þess, þegar úr raknár starfsf'ólksvandræðunutn, að þá verði eftir sem áður
ekkert unnt að gera vegna húsnæðis vandræða. Hef ég árum saman aldrei þagnað
á því, hver höfuðnauðsyn er að láta verða úr því að reisa hina margfyrirhuguðu
deild fyrir órólega sjúklinga á Kleppi, en allar ríkisstjórnir og Alþingi jafnan
daufheyrzt við. Og meðfram þess vegna er nú svo komið sem komið er.

Vilm. Jónsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavík.


