
Nd. 438. Nefndarálit [85. mál]
um frv. til I. um heimili fyrir öryrkja vegna geð- og taugasjúkdóma.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Eins og fram kemur í áliti meiri hluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar á
þskj. 424, hefur nefndin ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn
leggur til, að því sé vísað til hæstv. ríkisstjórnar, en við leggjum til, að frv. verði
samþykkt.

Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum og sent það til umsagnar land-
læknis og yfirlæknis á Kleppi,

Allir nefndarmenn voru sammála um, að æskilegt væri, að gerð væri tilraun
með slíkt heimili, en meiri hl. nefndarinnar taldi ekki fært að samþykkja það nú
á þessu þingi, eftir að búið er að afgreiða fjárlög. Við teljum hins vegar, að þörfin
á heimilinu sé svo brýn, að ekki megi lengur dragast að hefja undirbúning að
stofnun þess.

Þetta mál hefur verið athugað gaumgæfilega, og sú athugun bendir til þess, að
slík heimili gætu losað rúm í geðveikrahæli, svo að verulegu næmi, enn fremur, að
miklu ódýrara er að reisa slíkt heimili en að stækka geðveikrahælið, sem óhjá-
kvæmilegt verður, ef ekki er farið inn á nýja braut. Fyrir ríkissjóð er þetta því
mjög hagkvæm lausn, svo hagkvæm, að heimilið beinlínis borgaði sig fjárhagslega
fyrir ríkissjóð á nokkrum árum, þótt hann legði fram allan stofnkostnað. En sam-
kvæmt áætlun Geðverndarfélagsins er gert ráð fyrir, að það nægi, rekstrarkostnaðinn
geti heimilismenn sjálfir borið.

Víða um land munu vera geðsjúklingar. sem nauðsynlega þurfa sjúkrahúsvist,
en ekki er hægt að taka við vegna þrengsla.

Má því ekki að nauðsynjalausu tefja, að úr sé bætt að nokkru, þegar það er
jafnauðvelt og hér er bent á.

Alþingi, ll. apríl 1957.

Kjartan J. Jóhannsson,
frsm.

Ragnhildur Helgadóttir.

Fylgiskjal I.

HELGI TÓMASSON
Reykjavík, 18. jan. 1957.

Ég hef meðtekið til umsagnar frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar
Alþingis frv. til laga um heimili fyrir öryrkja vegna geð- og taugasjúkdóma.

Það er skemmst um mál þetta að segja, að ég álít, að nái það fram að ganga,
geti það verið þýðingarmikið spor í þá átt (1) að hjálpa geðsjúklingum til þess
að verða heilbrigðir og starfandi þjóðfélagsborgarar, og (2) að hjálpa sumum,
sem ekki er von til að verði heilbrigðir, til þess þó að geta starfað sem nýtir borg-
arar, lifað öðrum til minni byrði og sjálfum sér til ánægju.



Af hverjum þeim 100 sjúklingum, er veikjast svo á geði, að þeir þurfi á sjúkra-
hússvist að halda, er vitað, að hér á landi verða um 15 innlyksa á spítala, þ. e.
krónískt veikir. 3-4 deyja á fyrsta ári, en hinir, rúm 80%, fara út i lifið aftur. Af
þeim veikjast um 16% aftur innan 5 ára, eða 12-13 manns, og % af þessum veikjast
þá aðeins í það eina sinn á ný, en %, eða 3-4 af hverjum 100, sem veikjast i fyrsta
sinn, svo að þeir þurfi á spítalavist að halda, veikjast á ný oftar en einu sinni,
flestir tvisvar, en þó einstaka oftar og sumir margoft, stundum svo, að það stutt er
á milli veikindakastanna, að varla tekur þVÍ fyrir sjúklínginn að fara af spítal-
anum, með því að þolinmæði aðstandenda er þá venjulega fljótt þrotin til þess að
taka á móti sjúklingunum. Hygg ég, að einn maður muni veikjast þannig 3.-4. hvert
ár eða svo hér á landi.

Sem stendur mun láta nærri, að um 185 manns veikist árlega svo í fyrsta sinn,
að þeir þurfi á geðspítalavist að halda. Af þeim verða 28 króniskt veikir, spitala- eða
hælisvistar þurfi, 7-8 af þeim, sem batnar, veikjast á ný oftar en tvisvar, og af
þeim einn öðru hvoru svo margoft, að hann af þeim ástæðum að lokum tæplega
á afturkvæmt út Í lífið, þó að hann á milli veikindakastanna gæti verið á við
meðalmann til ýmissa starfa. Um marga af þessum mönnum er það svo, að ef þeir
dvelja á spítalanum langvistum eða í öðru skýlandi umhverfi, þá virðist þeim minni
hætta á að fá endurtekin veíkindaköst en ella.

Eru venjulega 10-12 manns, sem þannig er ástatt um hér á Kleppsspitala
(alkoholistar ekki meðtaldir), þ. e. a. s. sjúklingar, sem í augnablikinu eru friskir
til þess að gera og um lengri eða skemmri tíma i einu gætu verið utan spitalans, ef
þeir hefðu einhvers staðar höfði sínu að að halla, þar sem þeir gætu talið vera sitt
heimili.

Auk þess eru venjulega nokkru fleiri króniskt veikir sjúklingar, sennilega
18-20 að jafnaði, sem enga eiga að, er við þeim gætu tekið, en gætu verið svo og
svo mikið utan spitalans, i skýlandi umhverfi, og þar unnið nokkra arðbæra vinnu,
a. m. k. í köflum.

Loks er svo um marga sjúklinga í afturbata, að þeir treysta sér illa að hefjast
handa, er þeir koma beint af sjúkrahúsinu, en gengur betur, ef hægt er á einhvern
hátt að brúa bilið fyrir þá á milli sjúkrahússins og lífsins utan þess, t. d. með dvöl
á hressingarheimili eða iðnheimili, eins og talað er um í frv. Er þá oft betra, að
heimili þau, sem um er að ræða, tilheyri formlega ekki spítalanum, heldur að sjúkl-
ingurinn sé brautskráður þaðan, þó að náin samvinna verði að vera á milli þess og
spítalans, einkum læknis og ármann a eða árkvenna hans. - Eru þvi svipuð heimili
annars staðar oftast rekin af einhverjum kirkjufélögum eða góðgerðafélögum eða
sem sjálfseignarstofnanir. Og er framlag þessara félaga venjulega aðeins meiri
eða minni persónuleg sjálfboðavinna við það að vera bakhjarl heimilismanna, en
einmitt það virðist margt þessa fólks fyrst og fremst vanta, að eiga samúð einhvers
lifandi mannlegs vinar, sem við er mælandi og einhvers má sín, heldur en ópersónu-
legrar stofnunar eða hælis. Fyrir geðheilsu manna skiptir þetta oft sköpum.

Til þess að þannig persónulegt samband geti orðið, má heimilið ekki vera of stórt,
6-8 manns, með einni húsmóður, og þarf þá að vera stutt af einum til þrem góð-
viljuðum sjálfboðaármönnum eða árkonum, t. d. á vegum Geðverndarfélagsins og i
samvinnu við lækni og sjúkrahúsið.

Þess vegna hefur fyrst komið til mála að reyna að fara af stað með aðeins eitt
6-8 manna heimili.

A Kleppsspítala er þegar nokkur reynsla með vinnulækningar, og auðvitað gæti
rekstur svona heimilis eða heimila verið liður i rekstri geðspítalans. En með þvi
missti það þó sennilega síns aðalmarks, að vera brú á milli spítalans og lífsins, ein-
mitt þegar hjálpa þarf sjúklingnum að losna við spítalann og það veikindaandrúms-
loft, sem sjúkrahúsunum enn þá fylgir, og að komast út í iðandi heilbrigt líf. Vitan-
lega ganga vinnulækningar á spítalanum sinn gang fyrir þessu.

Af þessum sökum er æskilegt, að formlega komi þarna inn annar aðili, eins og



t. d. Geðverndarfélagið. sem sæi um reksturinn, aðstoðaði við útvegun á heppilegri
vinnu eða heppilegum iðnaði, sölu á honum o. s. frv.

Rekstur slíkra heimila, eða slíks heimilis, má vænta að verði sæmilega hag-
kvæmur, ef stærðin ekki fer fram úr .Jreimilisstærðinní", þ. e. a. s. ekki fer að verða
"stofnun". Framlag heimilisfólksins er gert ráð fyrir að þyrfti að vera fullur ör ..
orkustyrkur að viðbættri 2-3 klst. vinnu á dag, a. m. k. fyrst um sinn. Ætti þetta
að nægja til daglegs rekstrar og til þess að leggja nokkuð í "stofnsjóð" heimilisins,
eða sjóð til þess að færa út starfsemina. Það, sem fólkið ynni umfram 2-3 klst. á
dag, fengi það greitt venjulegt kaup fyrir, sem það réði sjálft, hvernig það ráðstafaði.
Vitanlega þyrfti um rekstrarfyrirkomulag að vera samkomulag við Tryggingastofn-
unina, þannig að fólkið héldi örorkustyrk sínum, á meðan það dveldi á heimilinu.

8 sjúklingar, sem sem stendur eru á Kleppsspítala og fyrirsjáanlega munu verða
þar um næstu 10 ár, munu koma til með að kosta hið opinbera (miðað við dagkostnað
1955) 71.46 kr. á dag, eða rúm 26 þús. kr. á ári hver, 260 þús. kr. að viðbættum vöxt-
um í 10 ár, eða rúmar 2 millj. kr. auk vaxta allir.

Ef þessir sömu menn geta dvalið á heimili eins og hér um ræðir, mundi kostn-
aður hins opinbera þeirra vegna vera (miðað við hámarksörorkustyrk 1956) 8217
kr. á ári fyrir hvern, eða rúm 82 þúsund á mann að viðbættum vöxtum yfir 10 ár,
eða rúm 656 þúsund að viðbættum vöxtum fyrir þá alla. Mismunurinn er um hálf
önnur milljón króna, sem það kostar meira að hafa sjúklinga þessa á spítala heldur
en á iðnheimili, ef á því er völ.

Af þessari upphæð (lV2 millj. kr.) fer frv. fram á, að Geðverndarfélaginu sé
lánað ein milljón króna, eða því sem næst mismunurinn á því, sem fyrirsjáanlega
mun kosta að vista þetta fólk á spítala og á iðnheirnili, eins og um ræðir í frv. (að
viðbættum vöxtum af milljóninni).

Með því að ríkissjóður hafi veð í eigninni, sem félagið þyrfti að kaupa, virðist
áhætta ríkissjóðs ekki vera mikil við að gera þessa tilraun .

•Jafnframt mundu og losna 8 rúm í Kleppsspítala, og mundi kosta hátt upp Í
milljónina, ef ætti að nýbyggja þau til viðbótar,

Þá má á það benda, að það getur verið nokkurs virði í heilbrigðismálum yfir-
leitt, og þá ekki sízt geðheilbrigðismálum, fyrir heilbrigðisstjórnina (og sjúkl-
inga) að fá til samvinnu áhugafélög borgaranna um ýmsa þætti heilbrigðismála.
ÞÓ að Geðverndarfélag íslands sé ungt og fámennt til þess að gera og láti ekki mikið
yfir sér eða til sín taka út yfir það að fræða félaga sína um ýmislegt, er varðar geð-
heilbrigði, þá eru þó í því ýmsir menn, sem meiri skilning hafa sýnt á þessum mál-
um en gerist og gengur, svo sem dómarar, málflutningsmenn, prestar, hjúkrunar-
konur, kennarar, læknar o. fl. o. fl. Félagið er aðili að alþjóðafélagasambandi geð-
verndarfélaga, sem m. a. er sá aðili, er hefur almennast yfirlit yfir geðheilbrigðis-
mál í öllum löndum. Það hefur einnig, þótt í kyrrþey sé, þegar aðstoðað allmargt
fólk á ýmsan hátt í erfiðleikum þess í sambandi við geðsjúkdóma svo og unnið
nokkuð að almennri fræðslu um geðheilbrigðismál.

Ég býst við, að félaginu mundi ekki verða skotaskuld úr því, að koma iðnheimili
í gang og finna hæfilegt form fyrir rekstri þess.

Það er þvi álit mitt, að efni frumvarpsins sé hið þarfasta mál.

Virðingarfyllst,

Helgi Tómasson.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis.



Fylgiskjal II.

LANDLÆKNIR
Reykjavík, 19. desember 1956.

Háttvirt heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis hefur sent mér
til umsagnar frumvarp til laga um heimili fyrir öryrkja vegna geð- og tangasjúk-
dóma á þskj. 135.

Mér virðist, að hér sé brytt upp á eftirtektarverðri hugmynd og þess eðlis, að
fögnuð mætti vekja, að áhugafólk taki sig fram um að vinna að henni og leita eftir
því, hvernig takast kynni í reynd, en hér mun vera um slíka nýjung að ræða, að erfitt
er að spá um árangur fyrir fram. Allt fyrir það tel ég hugmyndina þess verða, að hið
opinbera styðji tilraunina frá byrjun og fylgist rækilega með henni. Sá stuðningur,
sem farið er fram á, virðist mér hóflegur og sanngjarn, og tel ég mér skylt, um leið
og mér er ljúft, að mæla hið bezta með því, að hann verði látinn í té.

Vilm. Jónsson.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.


