
sþ. 577. Nefndarálit [160. mál]
um till. til þál. um ráðstafanir vegna lækna skorts.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna á nokkrum fundum. Var till. send til umsagnar
til landlæknis, læknadeildar Háskóla íslands og til Læknafélags Íslands. Hafa allir
þessir aðilar sent nefndinni umsagnir um málið og mæla eindregið með því, að
tillagan verði samþykkt. Benda þeir á ýmsar leiðir, sem til úrbóta mættu verða, og
þykir því rétt að birta. hér með umsagnir þeirra allra sem fylgiskjöl.

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

BREYTINGU:
Í stað síðari málsliðar í tillögu greininni komi:
Í því sambandi sé athugað, hvort tiltækilegt sé eða líklegt til árangurs:

1. að koma upp elli- og örorkuheimilum á hentugum stöðum í strjálbýlinu með
fastráðnum læknum, er gegni jafnframt störfum héraðslæknis;

2. að greiða staðaruppbót á laun í fámennum héruðum;
3. að hraða byggingu eða endurnýjun læknisbústaða;
4. að hið opinbera eigi nauðsynlegustu lækningatæki og lyfjaforða í fámennum

héruðum;
5. að breyta skipun læknishéraða.

Alþingi, 21. marz 1961.

Benedikt Gröndal,
form.

Gísli Jónsson,
frsm.

J ón Pálmason,
fundaskr.
Gísli Guðmundsson.Jón Kjartansson. Hannibal Valdimarsson.

Pétur Sigurðsson.



Fylgiskjal I.

LANDLÆKNIR
Um skort héraðslækna og héraðslæknaskipan.

Frá því um siðustu aldamót (1899), eftir að héraðslæknisembættum i landinu
var fjölgað upp i 42, hefur alltaf öðru hverju veitzt örðugt að hafa öll héruðin
skipuð læknum, og hafa stöku héruð verið læknislaus árum saman. Sennilega hef-
ur ástandið þó aldrei verið jafniskyggiIegt og nú, og sé ég engar likur til, að úr
þvi rætist, nema gerðar séu ráðstafanir til þess, að héruðin verði útgengiIegri, og
er ég þó ekki bjartsýnn á árangurinn. Enginn umsækjandi hefur nú fengizt um
10 læknishéruð, og er 6 þeirra gegnt af nágrannahéraðslæknum. en 4 af læknum
eða læknakandidötum til bráðabirgða. Ekki stafar þetta af þvi, að skortur sé á
læknismenntuðum mönnum i landinu. Um síðustu áramót voru 43 fullgildir læknar
við framhaldsnám eða bráðabirgðastörf, langflestir erlendis, og 70 læknakandidatar,
einnig flestir erlendis eða i þann veginn að fara utan að loknu kandídatsnámi.

Hér á eftir verður reynt að gera nokkra grein fyrir orsökum þessarar ugg-
vænlegu þróunar og að því búnu bent á helztu hugsanlegar leiðir til úrbóta.

þvi þarf ekki að lýsa, hve mjög jafnvægi i byggð landsins hefur raskazt á
undanförnum áratugum. ÞÓ að landsbúum hafi fjölgað jafnt og þétt, eða um 2%
á ári siðan 1940, hefur heildarmannfjöldi i sveitum nálega staðið i stað, en kaup-
staðir tekið við aukningunni að langmestu leyti og þorp að litlu leyti. t mörgum
byggðarlögum hefur fólki fækkað, byggð hefur lagzt i auðn eða liggur við auðn.
Læknar munu sízt una öðrum betur á strjálbýlum eða afskekktum stöðum, og
hygg ég, að þetta sé meginorsök læknafæðarinnar úti á landsbyggðinni og jafn-
framt það, sem örðugast verður að hafa nokkur áhrif á. En auk þess kemur hér
fleira til, sem leggst á sömu sveif. Árið 1930 voru 48 læknishéruð i landinu, og var
ibúafjöldi i aðeins 7 þeirra innan við 800 manns. Nú eru læknishéruð 57 og íbúa-
fjöldi 16 þeirra innan við 800 manns. en það eru eftirtalin héruð:

1. Flateyjarhérað 139 íbúar
2. Djúpavikurhérað 299
3. Reykhólahérað .. . . . . . . . 392
4. Suðureyrarhérað . . . . . . . 426
5. Raufarhafnarhérað 459
6. Bakkagerðishérað 522 (Hjaltastaðahreppur meðtalinn).
7. Bildudalshérað .. . . . . . .. 557
8. Grenivikurhérað 619
9. Súðavikurhérað . . . . . . .. 638

10. Flateyrarhérað 688
11. Þingeyrarhérað " 688
12. Höfðahérað . .. .. .. .. 693
13. Kirkjubæjarhérað 704
14. Vopnafjarðarhérað 728
15. Kópaskershérað . . . . . . . . 741
16. Egilsstaðahérað eystra .. 784
Hér hefur gerzt tvennt. Annars vegar hefur orðið fólksfækkun i héruðum vegna

brottflutnings. Hins vegar hefur Alþingi fjölgað lækníshéruðum, ekki þó fyrst og
fremst á þeim stöðum, þar sem mannfjöldi hefur aukizt, heldur aðallega með þvi
að búta sundur tiltölulega fámenn héruð, þar sem vegalengdir voru miklar eða
samgöngur erfiðar af öðrum ástæðum. Þetta er að visu vorkunn, enda hafa kröfur
um læknisþjónustu farið mjög vaxandi, og hafa sjúkratryggingar og stórstigar
framfarir í læknisfræði átt sinn þátt í þvi. En stórbættar samgöngur með nýtizku
farartækjum hefðu þó mátt vega hér upp á móti, og fremur hefði það virzt rökrétt
afleiðing af tilfærslu fólksins i landinu, að héruðum hefði verið steypt saman, þar
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sem fækkun hefur orðið mest, enda veit ég engin dæmi um jafnfámennlæknishéruð
í öðrum löndum. Það er að minnsta kosti staðreynd, að læknar eru mjög tregir til
að setjast að í héruðum með innan við 800 íbúa, og á það alveg sérstaklega við um
afskekkt héruð. Sú stefna að skipta strjálbyggðum læknishéruðum i því skyni að
auðvelda fólkinu aðgang að læknisþjónustu virðist mér því hafa haft öfug áhrif
við það, sem til var ætlazt. Hún hefur gert þessi héruð óútgengileg, og i stað þess
að þurfa ef til vill að sækja lækni um langan veg, horfir fólkið fram á að þurfa
að vera læknislaust.

Í fámennustu héruðunum er hvort tveggja, að tekjur eru tiltölulega litlar og
læknarnir hafa tímum saman lítið sem ekkert að gera við læknisverk, en við það
sætta hinir langmenntuðu. ungu læknar sig ekki, enda heldur læknir ekki við
kunnáttu sinni, nema hann sé í fullu starfi. Aukatekjur í þessum héruðum eru
yfirleitt rýrar og óvissar, og embættislaun eru læknum greidd eftir VI. flokki launa-
laga. ÞÓ að þeir sitji siður en svo við lakari kost en aðrir launamenn í landinu, eru
heildartekjur þeirra samt ekki sambærilegar við það, sem starfandi læknar i kaup-
stöðum bera úr býtum, eða við það, sem gerist i hinum stærri héruðum, og jafnar
mismunur á launaflokkum þennan mun aðeins að óverulegu leyti.

Ein ástæða til þess, hve ófúsir ungir læknar eru að setjast að utan kaupstaða,
er uppeldi þeirra á námsárum. Læknisuppeldi sitt hljóta þeir á fullkomnasta sjúkra-
húsi landsins, eins og alls staðar tíðkast, og í náminu er megináherzla lögð á klínísk
læknisstörf. Þeir venjast á að hafa á milli handa hin margvíslegustu rannsóknar-
og lækningatæki, að beita tækni, sem sífellt verður flóknari og fullkomnari, og að
vinna hópstarf með sérfræðingum af ýmsu tagi. ÞÓ að öðrum. þáttum læknisfræði
séu að sönnu gerð nokkur skil i náminu, eru læknastúdentar framar öllu aldir
upp til að verða sjúkrahúslæknar, og því veigra þeir sér við að setjast að við
læknisstörf, þar sem þeir verða að vinna einir án aðgangs að sjúkrahúsi og með
tvær hendur tómar, borið saman við það, sem þeir hafa vanizt. Til þessa má vafa-
laust meðal annars rekja, að nær allir ungir læknar virðast nú hyggja á fram-
haldsnám með það í huga að fá annaðhvort síðar stöðu við sjúkrahús eða geta að
minnsta kosti starfað í nánum tengslum við þau. Við þetta bætist, að íslenzkir
læknar hafa undanfarið átt og eiga enn greiðan aðgang að framhaldsnámi erlendis,
einkum í Svíþjóð, þar sem þeir geta í senn unnið fyrir miklu kaupi og aflað sér
sérfræðilegra réttinda, og ekki bætir úr skák, að kröfur um sérnám munu nú orðnar
vægari hér á landi en í nokkru granni an da okkar.

Enn má benda á, að miklar kröfur eru nú gerðar til húsakynna. ÞÓ að ötullega
hafi verið unnið að því undanfarið að koma upp góðum læknisbústöðum úti um
landið, eru 7 bústaðir í áðurgreindum 16 læknishéruðum gömul hús og úr sér
gengin.

Að lokum skal þess getið, að viða erlendis er enn skortur á læknum, svo sem
t. d. í Svíþjóð, en þar dveljast nú flestir þeir íslenzkir læknar, sem erlendis eru.
Ef i framkvæmd skyldi komast hugmynd Norðurlandaráðs um samnorræn réttindi
til handa læknum, óttast ég mjög samkeppni við þessi frændríki okkar, eins og
háttað er störfum og kjörum embættislækna hér á landi.

Aðaltillögur.
Breytt læknaskipun. Til þess eru engar líkur, og verður að horfast i augu

við þá staðreynd, að hinir langmenntuðu og vel þjálfuðu ungu læknar fáist til að
sitja hálfaðgerðarlausir yfir nokkur hundruð manns, allra sízt á afskekktum eða
strjálbýlum stöðum. Gæti ekkert breytt þessu annað en það, að íslenzkum læknum
lokuðust leiðir til atvinnu erlendis, en á þvi eru engar horfur. Sú lausn á lækna-
skorti landsbyggðarinnar, sem líklegust væri til að bera árangur, er að stækka
læknishéruðin, eftir þvi sem við verður komið, steypa saman fámennum héruðum
.og gera á þann hátt eitt lifvænlegt héraðslæknisembætti úr tveimur, sem-reynslan
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hefur annaðhvort þegar sýnt, að enginn vill setjast i, eða nokkurn veginn er víst
um, að enginn muni fást í, þegar héraðslæknar af hinni eldri kynslóð láta af
störfum. Samtímis mætti gera ráðstafanir, sem í senn mundu bæta læknisþjónust-
una og auka á líkur til, að læknar fengjust í héruðin, svo sem að heimila eftir
nánari reglum ráðningu ríkislaunaðra aðstoðarlækna hluta úr ári eða allt árið
eftir staðháttum og mannfjölda og að sjá fyrir öruggum farartækjum i ófærð (snjó-
bifreiðum), er i sumum tilfellum að minnsta kosti gætu verið eign héraðanna. Það
er tvimælalaust mjög ákjósanlegt, að tveir læknar vinni saman, þar sem því verður
við komið. Auk þess að veita hvor öðrum fulltingi, þegar vanda ber að höndum,
gætu þeir skipzt á vöktum og jafnvel haldið uppi reglulegum viðtalstímum á
stöðum fjarri læknissetri. En slík ráðstöfun ætti einnig að geta stuðlað að þvi,
að læknarnir yndu sér betur, og væri það ekki lítils vert. Hins vegar virðist mér
óráðlegt, að tveir héraðslæknar sitji samtýnis, því að ekki mundi það öfundlaust,
ef annar nyti meiri hylli. A hverjum slíkum stað ætti því að vera aðeins einn
húsbóndi og aðstoðarlæknir hans.

En það eru ekki aðeins fámenn læknishéruð, sem steypa mætti saman. Ástæðu-
laust er, að hvert læknishéraðið sé ofan í öðru á þéttbýlustu svæðum landsins.
Þar tel ég eðlilegt, að héruðum verði fækkað á næstunni, en sjúkrasamlög ráði í
þess stað starfandi lækna þangað, sem þeirra er þörf.

Læknishérað tel ég ekki viðunanlega fjölmennt, nema íbúar þess séu i fæsta
lagi 1000, enda ætti þá að fara saman, að einn læknir hefði góðar tekjur og hæfi-
legt starf. í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því, hve mjög er bruðlað
með héraðslækna hér á landi. Í Noregi, sem vel má bera saman við ísland, einkum
norðurhluta landsins, koma um 8200 manns á hvern héraðslækni, en á íslandi um
3000. Utan Óslóborgar og Reykjavíkur eru tilsvarandi tölur um 7500 og 1900. Í

Svíþjóð koma hartnær 10000 manns á hvern héraðslækni.
Með því að bera fram framanskráðar tillögur hef ég ekki það eitt i huga, að

læknishéruð verði útgengilegri en verið hefur, heldur jafnframt hitt, að læknis-
þjónusta verði ekki óhóflega dýr ríkissjóði, en það sjónarmið virðist nokkuð hafa
verið sniðgengið á undanförnum árum. Ég tel nú timabært, að fram fari gagnger
endurskoðun á síðustu læknaskipunarlögum, en legg til í bráð, að nú þegar verði
lögð niður 4 læknishéruð : Flateyjarhérað, Súðavíkurhérað, Djúpavíkurhérað og
Bakkagerðishérað. Skal gerð nánari grein fyrir þessu.

t Flateyjarhéraði eru nú tæplega 140 manns, og þarf ekki að láta sér til hugar
koma, að þangað fáist læknir framar, og auk þess verður ekki gengið fram hjá
kostnaðinum við að halda uppi sérstöku læknishéraði með svo sárafáum ibúum,
en héraðslæknis launin ein nema nú um 560 krónum á hvern héraðsbúa á ári. Um
Súðavíkurhérað hefur nú enginn læknir sótt og enginn, sem leitað hefur verið til.
léð máls á að setjast þar að. Hefur löngum gengið erfiðlega að halda þar lækni,
lækna skipti verið tíð og héraðslæknir á ísafirði þjónað þar tímum saman. Síðan
1944 hafa setið þar 11 læknar eða læknakandídatar, 2 læknastúdentar. og 5 sinnum
hefur héraðið verið falið Ísafjarðarlækni, þar af i eitt skipti nær 4 ár i senn.
Djúpavíkurhérað hefur verið læknislaust tímum saman, enda fer saman, að héraðið
er mjög fámennt og afskekkt. Síðan 1944 hafa setið þar 9 læknar eða læknakandídatar
og 10 læknastúdentar, en 15 sinnum hefur héraðið verið falið HóJmavíkurlækni,
mislengi í einu. Bakkagerðishérað er einnig bæði fámennt og afskekkt og hlýtur
þó að verða enn fámenn ara, því að varla verður lengi daufheyrzt við eindregn-
um og endurteknum óskum íbúa Hjaltastaðahrepps um að sameinast aftur Egils-
staðahéraði (norður). Til þess eru því engar líkur, að þangað fáist læknir nema
stuttan tíma í senn, og hefur ekki verið völ á neinum bráðabirgðalækni nú um
það bil eitt ár. Við slíka hlaupaþjónustu læknastúdenta eða nýbakaðra lækna-
kandídata, sem augljóslega yrði að sæta í framangreindum þremur héruðum, fer
margt í handaskolum, einkum það, sem lýtur að skýrslugerð, heilbrigðiseftirliti og
heilsuvernd, svo sem ónæmisaðgerðir, skólaeftirlít o. fl. Á það má og benda, að
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yfirleitt eru nú möguleikar á að flytja burtu hættulega veika sjúklinga, og hefur
það verið gert i vaxandi mæli úti á landsbyggðinni, jafnt þótt læknir hafi setið á
staðnum. Ég teldi því að ýmsu leyti betur séð fyrir læknisþjónustu, ef þessi héruð
yrðu sameinuð nágrannahéruðum og væru þannig á ábyrgð eins og sama læknis
um lengri tíma. Geri ég um þetta eftirfarandi tillögur: Súðavíkurhérað verði sam-
einað Ísafjarðarhéraði, enda hentar héraðsbúum. að undanteknum íbúum Súða-
víkur sjálfrar, fullt svo vel að vitja læknis til ísafjarðar. í ísafjarðarhéraði yrðu
þá um 3700 manns, og ef sá mannfjöldi þætti ofviða þremur læknum, sem nú sitja
á ísafirði, eru meiri líkur til, að fá mætti starfandi lækni til að setjast að á ísa-
firði, en að fá lækni til Súðavikur, en vel gæti Iíka komið til mála, að héraðs-
læknir á ísafirði fengi heimild til að ráða sér ríkislaunaðan aðstoðarlækni nokkra
mánuði á ári, eftir þvi sem hann teldi sér henta. Djúpavikurhérað verði sameinað
Hólmavíkurhéraði og Bakkagerðishérað Norður-Egilsstaðahéraði, en heimilt væri
eftir sem áður að ráða i þessi héruð lækna eða læknakandídata. hvenær sem þeirra
væri kostur, og yrðu þeir þá aðstoðarlæknar hlutaðeigandi héraðslækna.

Breytingar á launakjörum. Tekjur héraðslækna eru aðallega fengnar annars
vegar með föstum embættislaunum og hins vegar með greiðslum frá sjúkrasam-
lögum og einstaklingum fyrir læknishjálp og lyf, þar sem sérstakar lyfjabúðir eru
ekki. Skulu þessi tvö greiðslukerfi rakin nokkru nánara.

Föst laun eru greidd eftir þremur launaflokkum (sjá reglugerð nr. 47 14. maí
1958), er svara til X., VII. og VI. flokks launalaga. í 5 læknishéruðum fer greiðslan
eftir X. flokki launalaga. Ársbyrjunarlaun eru þar (sjá lög nr. 1 1951) kr.
46207.00 í byrjun, en hækka á 5 árum i kr. 60186.00. Aukatekjur eru allmiklar í
þessum héruðum, enda hefur ekki fram til þessa reynzt örðugt að fá þangað lækna.
í 12 læknishéruðum fer launagreiðsla eftir VII. flokki launalaga. Þar eru byrjunar-
ársgrunnlaun kr. 55511.75, en eftir 5 ár kr. 73624.25. Enginn umsækjandi hefur
um nokkurt skeið fengizt um eitt þessara héraða (Hólmavík), en hin eru skipuð.
í 38 læknishéruðum fer launagreiðsla eftir VI. flokki launalaga. Þar eru ársgrunn-
laun ein og hin sömu, kr. 78300.25. Nú eru 9 þessara héraða óskipuð. í þessum
launaflokki eru öll áðurnefnd 16 héruð með innan við 800 íbúa.

Greiðslur frá sjúkrasamlögum eru að langmestu leyti inntar af hendi fyrir
unnin verk, en ekki eftir umsömdu númeragjaldi, og fara þær eftir gjaldskrá
héraðslækna frá 1932 með breytingum siðast frá 1956, en þá var upphaflega gjald-
skráin sexfölduð. Samkvæmt þvi er níl greiðsla fyrir sjúkraviðtal með rannsókn
kr. 12.00, en fyrir sjúkravitjun kr. 18.00. Hefur hin hægfara og hlutfallslega litla
hækkun gjaldskrárinnar fram til þessa verið skýrð með hækkun þeirri, er gerð
var á launum héraðslækna með launalögum 1945. Ýmis ákvæði þessarar gjaldskrár,
svo sem gjald til læknis fyrir hverja klukkustund á ferðalagi, eru löngu úrelt og
þarfnast skjótrar endurskoðunar.

Með núverandi greiðslufyrirkomulagi eru tekjur lækna i fólksfæstu héruðunum
vafalaust fyrir neðan það, sem kandídötum er greitt fyrir skylduþjónustu á sjúkra-
húsum, og er hér komið upp ósamræmi, sem ekki er stætt á.

Ég tel nauðsynlegar eftirfarandi breytingar á launakjörum héraðslækna, hvort
sem fallizt yrði á að fækka læknishéruðum eða ekki:
1. Embættislaun héraðslækna skulu greidd fyrir embættisstörf eingöngu, en til

slikra starfa telst einkum: samfelld seta læknis í héraði, öll tilskilin skýrslu-
gerð, sóttvarnir, ónæmisaðgerðir, berklapróf, almennt heilbrigðiseftirlit, svo sem
með vatnsbölum, fráræslu, húsakynnum, þrifnaði, matvælum, aðbúnaði í verk-
smiðjum og á öðrum vinnustöðum og ýmislegt fleira, er fellur undir starfs-
svið heilbrigðisnefnda eða tekið er fram í erindisbréfi héraðslækna (sjá aug-
lýsingu nr. 84 1934).

2. Fyrir störf í þágu sjúkrasamlaga og annarra greina almannatrygginga fari
greiðsla eftir samningum, er stéttarfélög lækna gera fyrir þeirra hönd við þessa
aðila eða Tryggingastofnun ríkisins fyrir hönd þessara aðila.
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3. Fyrir störf, önnur en embættisstörf, í þágu ríkis, sveitarfélaga og opinberra
stofnana fari greiðsla eftir sömu reglum og þá er sjúkrasamlög eða aðrar greinir
almannatrygginga eiga í hlut.

4. Fyrir störf í þágu annarra en almannatrygginga, ríkis, sveitarfélaga og opin-
berra stofnana fari greiðsla eftir reglum, er stéttarfélög lækna setja og birta
almenningi. Nú eru slíkar reglur ekki birtar, og mega þá læknar, er í hlut eiga,
ekki krefjast hærri greiðslu en þá er almannatryggingar eiga i hlut.

5. Ef samkomulag næðist ekki um greiðslur samkvæmt liðum 2-4, yrði að vera
heimilt að setja læknum gjaldskrá fyrir læknisverk, og tel ég þá eðlilegra, með
tilliti til núverandi skipunar tryggingarmálanna, að félagsmálaráðuneytið setti
hana.
Um framangreindar tillögur um breytingar á launagreiðslum embættislækna

yrði að sjálfsögðu að hafa náið samráð við Tryggingastofnun ríkisins. Enn fremur
tel ég rétt, að ákveðið yrði samtimis um laun fyrir embættisstörf lækna og greiðsl-
ur samkvæmt liðum 2-4. ÞÓ að greiðslur samkvæmt þessum liðum ættu að vísu
fyrir sér að breytast, væri þá eigi að síður í upphafi fundinn grundvöllur, sem hafa
mætti til hliðsjónar við siðari samninga.

Sérfræðinám. Ég tel mikla nauðsyn á, að sett verði hið fyrsta strangari skil-
yrði en hingað til hafa gilt fyrir sérfræðiviðurkenningu í læknisfræði, og þyrfti
því að hraða afgreiðslu reglugerðar þeirrar, sem nú liggur í aðalatriðum fyrir.

Læknisbústaðir. Halda þarf áfram og herða á byggingu læknisbústaða, þar
sem þessir bústaðir eru gamlir og úr sér gengnir, en fjöldi þeirra og staðsetning
fer vitanlega eftir því, hvort fallizt verður á að fækka læknishéruðum eða ekki.

Varatillögur.
Ef ekki verður fallizt á tillöguna um að steypa saman læknishéruðum og gera

ernbættin á þann hátt lifvænleg, eða meðan það er ekki gert. mun óhjákvæmilegt
að auka til muna útgjöld ríkis (og sveitarfélaga) vegna héraðslæknaþjónustunnar
í landinu, og verður hér' á eftir bent á helztu ráðstafanir. sem mér virðast til-
tækilegar.

Staðaruppbót. t mannfæstu héruðunum legg ég til, að greitt verði álag á föst
laun, er nefna má staðaruppbót:
a. Héraðslæknar í héruðum með færri en 450 íbúa hljóti staðaruppbót, er nemi

50% fastra launa (Djúpavíkur, Reykhóla, Suðureyrar: Kostnaður á ári um kr.
117450.00).

b. Héraðslæknar í héruðum með 450-600 íbúa hljóti staðaruppbót, er nemi
33Ya % fastra launa (Raufarhafnar, Bakkagerðis, Bildudals: Kostnaður á ári
um kr. 78300.00).

c. Héraðslæknar í héruðum með 600-800 íbúa hljóti staðaruppbót, er nemi 25%
fastra launa (Grenivíkur, Súðavíkur, Flateyrar, Þingeyrar, Höfða, Kirkjubæjar.
Vopnafjarðar, Kópaskers, Austur-Egilsstaða: Kostnaður um kr. 176175.00).
Heildarkostnaður vegna þessarar breytingar mundi þá nema, miðað við mann-

tal 1. desember 1959, um kr. 371925.00. Ef sparnaður við að leggja niður Flatey jar-
hérað er dreginn frá. verður kostnaðurinn kr. 293625.00.

Lyf, lækningatæki o. fl. i eigu læknishéraðs. Að óbreyttri héraðaskipan er
augljóst, að læknar fást ekki til að setjast að í fámennustu héruðunum. Hljóta þau
því að verða að sæta þeirri læknisþjónustu, sem læknakandídötum ber að inna af
hendi um sex mánaða skeið til þess að hljóta lækningaleyfi. Hins vegar vex
kandídötum eðlilega í augum að fara í hérað til svo stuttrar dvalar og verða að
hafa með sér öll nauðsynleg lyf og lækningatæld og auk þess húsgögn í læknis-
bústað. Veldur þetta þvi, að kandídatar sniðganga þessi auðu héruð eftir megni,
en reyna í þess stað að koma sér að sem aðstoðarlæknar héraðslækna. ef ekki er
völ sæmilegra héraða, og tekst það oft. eins og reynsla er fengin fyrir. Þessi nauð-
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stöddu héruð fara því jafnvel oft á mis við þá bráðabirgðaþjónustu, sem ætlazt
er til, að þau eigi að geta notið. Úr þessu verður ekki bætt, nema læknishéruðin
eigi sjálf nauðsynleg lyf og lækningatæki og helztu húsgögn í læknisbústað. Yrði
þá vitanlega að búa þannig um, að ekkert færi í súginn við læknaskípti, þ. e. að
tæki og lyf yrðu talin og verðlögð við hver skipti. Þótt héruðum yrði steypt saman,
þyrfti eigi að síður að sjá fyrir lækningatækjum og húsgögnum á stöðum. þar sem
aðstoðarlæknum væri ætlað að sitja um stundarsakir, en hlutaðeigandi héraðs-
læknir mundi sjá fyrir lyfjum.

Þjónusta læknastúdenta eða erlendra lækna í héruðum. Sumir virðast ætla,
að fá megi læknastúdenta til að þjóna tíma og tíma í auðum læknishéruðum. Til
skamms tíma hefur þetta verið svo, en eftir síðustu breytingu háskólareglugerð-
arinnar (sjá auglýsingu nr. 76 1958) hefur læknanámið verið þyngt svo mjög,
námstími á sjúkrahúsum aukinn og námstíminn í heild takmarkaður, að ekki verður
lengur gert ráð fyrir neinni slíkri þjónustu af hálfu læknastúdenta. Þá hefur þeirri
hugmynd skotið upp, að fá megi erlenda lækna til að gerast héraðslæknar hér á
landi. Til þessa eru alls engar líkur eins og öllum mun ljóst, sem kunnugir eru
þessum málum meðal annarra þjóða, og tel ég þess vegna óþarft að ræða þetta
atriði nánar.

Ritað í marz 1961.

Fylgiskjal II.

LÆKNAFltLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 13. marz 1961.

Varðandi bréf allsherjarnefndar, dags. 23. febrúar 1961, um "Tillögu til þings-
ályktunar um ráðstafanir vegna lækna skorts", 160. þingmál 1960-1961, vill Lækna-
félag íslands taka fram eftirfarandi atriði:
1. Læknafjöldi á íslandi má teljast nægilegur, þar sem 1 læknir er fyrir hverja

760 íbúa, og auk þess eru um 75 læknar og kandídatar við nám eða bráðabirgða-
störf erlendis.

2. Skortur á læknum í héruðum stafar af tregðu ungra lækna til þess að taka að
sér störf á þessum stöðum. Auk þeirra 6 héraða, sem voru læknislaus um ára-
mót, mun 8 héruðum þjónað af ungum læknum (kandídötum) til fullnægingar
fyrirmæla um 6 mánaða vinnuskyldu i héruðum.

3. Orsakir þess, að læknar vilja ekki vera í þessum afskekktu héruðum, eru:
a. Almennur fólks straumur frá þeim stöðum, þar sem menn fara margs konar

félagslegra og annarra þæginda á mis, hafa t. d. minni möguleika á að koma
börnum sínum til mennta o. s. frv.

b. Fólksfæð og þess vegna of lítið að starfa sem læknir. Íbúatala í læknislausu
héruðunum, sem um getur í greinargerð þáltill., er samkv. nýjustu heil-
brigðisskýrslum (fyrir árið 1957):

Árneslæknishérað (Djúpavíkurlæknishérað) 324 íbúar
Flateyjarlæknishérað 182
Reykhólalæknishérað 416
Súðavikurlæknishérað 649
Kópaskerslæknishérað 1210
Bakkagerðislæknishérað 527

Sennilegt er, að síðan hafi enn fækkað í sumum þessara héraða, en því
mannflesta, Kópaskershéraði, hefur verið skipt í tvö héruð, Kópaskershérað
og Raufarhafnarhérað.

e. Ófullnægjandi starfsskilyrði, svo sem skortur á verkfærum og aðstoð
(hjúkrunarkvenna og annarra) og erfiðleikar á að fá aðstoð annarra lækna,
þegar nauðsyn krefur.
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d. Léleg launakjör. í læknislausu héruðunum, sem að ofan getur, voru samkv.
athugun, sem Læknafélag íslands lét gera fyrir árið 1957 (yngri skýrslur
ekki tiltækar), árstekjur fyrir læknisverk greidd af sjúkrasamlögum á þess-
um stöðum frá kr. 8200 upp i kr. 61000, en að meðaltali kr. 31000.

Héraðslæknar starfa samkvæmt gjaldskrá frá 1933og mega 6-falda hana.
Almenn rannsókn á sjúklingi er þar verðlögð á kr. 2.00 (nú 2 kr. X 6 = 12
kr.). Fyrir ferðalög greiðist 2 kr. á klst. fyrstu 5 klst. ferðarinnar, næstu
6 klst. 1 kr., en eftir það 0.50 kr. á klst. Nú má 6-falda þetta allt, og rétt er
að geta þess, að frá kl. 23 til kl. 7 má leggja á þessar upphæðir 50%. Fyrir
sólarhrings ferðalag, sem hefst kl. 7 að morgni, má héraðslæknir því reikna
sér 26 kr. X 6 = 156 kr. Svo bætist væntanlega við rannsókn á sjúklíngi,
12kr., eða alls 168kr. fyrir sólarhrings starf. Ef ókunnugum héraðslækni væri
fenginn fylgdarmaður (svo sem vera bæri, a. m. k. i vetrarferðum, vegna
sameiginlegs öryggis læknis og héraðsbúa) og fengi fylgdarmaðurinn Dags-
brúnarkaup, yrði það kr. 835.90 á sólarhring.

e. Takmarkaðir möguleikar á að flytjast úr afskekktum fámennishéruðum,
þar sem nærri mun láta, að íbúatalan í 25 héruðum sé innan við 1000 og af
þeim séu i 15 héruðum færri en 800 íbúar. Óttinn við að festast og "forpokast"
i lélegum héruðum er eitt af mörgu, sem fælir unga menn frá að sækja um
þau. Þá þekkjast því miður nokkur dæmi þess, að embætti héraðslækna hafi
ekki verið veitt eftir þeim reglum, sem héraðslæknar og landlæknir hafa talið
réttmætar. Jafnvel margra ára réttlátar embættaveitingar eyða seint þeirri
tortryggni og gremju, sem sliktveldur.

Til þess að læknisþjónusta geti talizt "sæmileg", verður að gera vissar lágmarks-
kröfur varðandi þekkingu og starfsskilyrði:
1. Fullmenntaðir læknar. Þjónusta læknastúdenta kemur lítt til greina vegna nú-

verandi námstilhögunar við læknadeild háskólans. Hjúkrunarmenn geta einir
sér ekki leyst af hendi "sæmilega" læknisþjónustu.

2. Nauðsynlegustu tæki til rannsókna og lækninga, sem eru skilyrði fyrir því, að
fullmenntaðir læknar geti neytt þekkingar sinnar. Samkvæmt greinargerð i
merku læknariti (Medical Clinics of North America, nóv. 1960) munu slík tæki
ásamt litlum röntgentækjum nú kosta um 2(}0þús. kr., og er þó gert ráð fyrir,
að læknirinn eigi auk þess sjálfur öll algeng minni háttar tæki, sem til skamms
tíma voru talin fullnægjandi.

3. Vel búnir læknabústaðir bæði sem íbúðir og vinnustaðir. Búnaði og viðhaldi
læknabústaða er víða ábótavant, en annars staðar eru engir til. Hér er því þörf
mikilla umbóta, og verður sérstaklega að gæta þess, að húsrými fáist fyrir þau
tæki, sem getið var um hér að ofan, og önnur aðstaða til þess að vinna með þeim.

4. Hentug farartæki fyrir héraðslækna, sem þeir gætu aflað sér á viðráðanlegu
verði. Eins og nú standa sakir, eru kaup og rekstur bifreiða héraðslækna
þyngri fjárhagslegur baggi en þeir fá með góðu móti risið undir. En varðandi
sjúkraflutninga virðist nauðsynlegt, að fram fari athugun á, hvernig bezt verði
ráðið fram úr þeim málum, t. d. með heildarskipulagningu þeirra um land allt.
Laun héraðslækna. A aðalfundi Læknafélags Íslands 1959 var samþykkt svo

hljóðandi ályktun 5 manna nefndar, sem skipuð var héraðslæknum eingöngu, um
föst laun héraðslækna:

"Læknafélag Íslands lítur svo á, að embættislaun beri ekki að skoða sem greiðslu
fyrir almennar lækningar, heldur fyrir eftirfarandi m. a.:
1. Búsetu í viðkomandi héraði, ásamt gegningarskyldu jafnt á nótt sem degi.
2. Almennt heilbrigðiseftirlit og umsjón með heilbrigðisframkvæmdum héraðsins,

svo sem:
a. Sóttvarnir.
b. Eftirlit með berklum, kynsjúkdómum og sullaveiki.
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e. Matvælaeftirlit.
d. Eftirlit með vatnsbólum.
e. Húsnæðiseftirlit.
f. Eftirlit með framkvæmd heilbrigðissamþykkta og skólaeftirlit.

3. Fyrirskipaðar heilbrigðisskýrslugerðir."
Þetta er margendurtekin krafa héraðslækna, en við hana þarf níl að bæta þvi,

að launin séu miðuð við 1000 íbúa eða fleiri, en staðaruppbót greiðist í héruðum,
sem hafa minna en 1000 íbúa, og því hærri sem íbúarnir eru færri.

Greiðsla fyrir almenn lækningastörf verði hin sama um land allt og miðist við
eina og sömu gjaldskrá, hvort sem læknar starfa í kaupstöðum eða sveit.

Endurskoðun þarf að fara fram á skipan læknishéraða, og kæmi í því sam-
bandi til athugunar breyting á héraðamörkum jafnframt sameiningu fámennustu
héraða.

Jafnhliða endurskipulagningu héraða þyrfti einnig að hefja undirbúning að
því að fá héraðslæknum til aðstoðar heilsuverndarhjúkrunarkonu og heilbrigðis-
eftirlitsmann (Sanitarian), eins og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gerir
ráð fyrir að komið verði á, jafnvel hjá frum stæðum þjóðum.

Hin öra þróun læknisfræði á síðustu áratugum hefur leitt til þess, að æ fleiri
læknar stunda sérfræðistörf, en hinum fækkar hlutfallslega, sem fást við almennar
lækningar. Læknismenntunin er alþjóðleg, og þegar eru nokkur brögð að því, að
islenzkir læknar leiti til annarra landa, ekki einungis til framhaldsnáms, heldur
einnig til þess að Hendast þar. Þá má geta þess, að íslenzkir læknar hafa tekið að
sér héraðslæknastörf í nágrannalöndum okkar, m. a. í Færeyjum og Norður-Svíþjóð,
og sætt þar miklu betri kjörum en hér bjóðast. Líkur eru því ekki miklar til þess,
að hæfir erlendir læknar leiti til íslands.

Undanfarið hefur verið unnið nokkuð að því að samræma læknismenntun í ýms-
um löndum, sérstaklega á Norðurlöndum, með það fyrir augum, að læknar geti
öðlazt gagnkvæman rétt til starfa í þessum löndum.

Búast má við, að allt þetta stuðli að frekari flutningi lækna úr landi en orðinn
er, ef .ekki verður skjótt brugðið við um kjarabætur þeim til handa og þá fyrst
og fremst til héraðslækna, en á héruðum mundi lækna skortur bitna harðast.

Varðandi niðurlag þáltill. um að koma upp elli- og örorkuheimilum í strjál-
býlum héruðum telur Læknafélag Islands rétt að vekja athygli á því, hversu
erfiðlega hefur gengið að reka svipaðar stofnanir jafnvel í hinum þéttbýlli héruð-
um. Hins vegar lítur félagið svo á, að það sé mjög æskilegt, að unnið verði að
þvi, að fleiri sérfræðingum verði gert kleift að starfa við hin stærri sjúkrahús
utan Reykjavikur.

Læknafélag Islands telur brýna þörf á, að fram fari gagnger athugun á því,
hvað gera þurfi, til þess að læknar fáist til þess að sinna héraðslæknisstörfum, og
mælir eindregið með því, að umrædd tillaga til þingsályktunar verði samþykkt.
Félagið væntir þess, að samráð og samvinna verði höfð við það um lausn þessara
mála.

Virðingarfyllst,

f. h. Læknafélags Íslands,

Kristinn Stefánsson.

Til allsherjarnefndar Alþingis.
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Fylgiskjal III.

HÁSKÓLI íSLANDS
- Læknadeild -

Reykjavík, 10. marz 1961.
Bréf allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 23. febr. 1961, varðandi tillögu

til þingsályktunar um ráðstafanir vegna lækna skorts, á þingskjali 279, ásamt breyt-
ingartillögum á þingskjölum 340 og 387.

Læknadeild Háskóla Íslands tók mál þetta til umræðu á fundi 1. marz s.L, og
var forseta deildarinnar falið að svara bréfinu.

Samkvæmt læknaskrá 1. janúar 1961, útgefinni af landlækni, telst mér til, að
þá starfi:

i Reykjavik .
i kaupstöðum utan Reykjavikur .
i héruðum utan kaupstaða .
læknar, sem eru að skipta um störf .
kandídatar, sem eiga ófengið lækningaleyfi, starfandi hér á landi .

113 læknar
49
37
5

27

Starfandi læknar og læknakandídatar hér á landi samtals 231
Læknar, útskrifaðir 1950 eða síðar, sem hafa fengið lækningaleyfi á

íslandi, en eru við nám eða bráðabirgðastörf erlendis 34
Kandidatar, útskrifaðir 1950 eða síðar, sem eiga ófengið lækningaleyfi,

en eru við nám erlendis eða bráðabirgðastörf 42

Læknar og kandídatar við nám eða bráðabirgðastörf erlendis eru samtals 76

Frá 1950-1960, að báðum árum meðtöldum, hafa útskrifazt 167 kandídatar i
læknisfræði frá háskólanum, og eru 76 af þeim við nám eða bráðabirgðastörf
erlendis. Flestir þessara manna munu miða nám og störf við það að geta síðar
hlotið viðurkenningu sem sérfræðingur i einhverri grein læknisfræðinnar .

Í ársbyrjun 1961 útskrifuðust 12 læknakandídatar, og skráðir voru við nám i
læknadeild háskólans i febrúar 1961:

i síðasta hluta 47
i miðhluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
i fyrsta hluta 84

Af þessu virðist mega ráða, að ekki færri en 20 kandídatar muni útskrifast hér
að meðaltali árin 1961-1966.

Sökum þess, að margir læknar og einkum læknakandídatar breyta oft um og
flytjast milli byggðarlaga, er nokkrum vandkvæðum bundið að safna öruggum
tölum um skiptingu milli staða innanlands. Tíðir flutningar til útlanda og heim-
komur valda sams konar óvissu. Fyrrgreindar niðurstöðutölur um þessi atriði munu
þó nærri sanni.

Þegar þess er gætt, að starfandi læknar hér á landi eru 231, þá bendir það
eindregið til þess, að ekki sé um almennan læknaskort að ræða. Í greinargerð með
fyrrgreindri þingsályktunartillögu er einungis rætt um vöntun á héraðslæknum og
þess getið, að 6 héruð séu læknislaus og önnur 4 óveitt, af því að enginn hafi um
þau sótt. Öveitt eru þá 10 héraðslæknisembætti, á sama tíma og 76 íslenzkir læknar
og læknakandídatar eru við bráðabirgðastörf og nám erlendis. Læknaskortur í
héruðum getur vart stafað af því, að ekki ljúki nógu margir prófi í læknisfræði
við háskólann.

Fari svo, að 20 læknakandídatar útskrifist árlega á næstu 6 árum, mun ekki
i náinni framtíð þurfa að óttast fámenni i lækna stétt, svo framarlega sem flestir
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íslendingar, sem nú dveljast erlendis og framvegis kunna að fara þangað til fram-
haldsnáms í læknisfræði, hverfa aftur heim til starfa. Skortur á héraðslæknum
stafar því fyrst og fremst af tregðu ungra lækna til þess að sinna þessum störfum.

Orsakir þessa munu margs konar og verður hér einungis drepið á nokkrar
þeirra.

Með hraðvaxandi þekkingu í læknisfræði og síaukinni tækni við læknisstörf
fjölgar þeim læknum hlutfallslega, sem gerast sérfræðingar, en hinum fækkar að
sama skapi, er stunda almenn læknisstörf.

Starfsskilyrði héraðslækna eru á ýmsan hátt erfið. Tæki til rannsókna eru af
skornum skammti og möguleikar til aðgerða takmarkaðir, bæði sökum ófull-
nægjandi útbúnaðar og skorts aðstoðarmanna. Tækifæri ungs læknis til þess að
halda við þekkingu sinni og auka hana eru því mjög takmörkuð, og er það því
ekki að ástæðulausu, að ungir læknar kvíði því, að þeirra bíði lítill frami í fá-
mennum héruðum, þar sem þeir eigi á hættu að týna að nokkru þeirri þekkingu
og leikni, sem þeir hafa aflað sér með löngu og erfiðu námi. því fámennari sem
héruðin eru, þvi alvarlegri verður þessi hætta. Sú skipting læknishéraða, sem
leitt hefur til mjög fámennra héraða, hefur og sætt allmikilli gagnrýni meðal
héraðslækna, enda kvarta ungir og áhugasamir læknar oft undan því, að þeir hafi
ekki næg verkefni við læknisstörf í hinum fámennari héruðum.

Heildartekjur héraðslækna munu að jafnaði verða því lægri, sem héruðin eru
fámennari og strjálbýlli. Að vísu eru fastalaun hærri í fámennum héruðum, en
þetta vegur ekki á móti því, hve miklu minni tekjur fást þar fyrir læknishjálp.

Hinir almennu fólksflutningar úr strjálbýli til bæjanna valda sennilega mestu
um það, hve erfiðlega gengur að fá héraðslækna. Verði framhald á þessum flutn-
ingum, er ástæða til þess að ætla, að enn muni draga úr áhuga lækna fyrir héraðs-
læknisstörfum.

Á tímum vaxandi alþjóðasamvinnu og einkum með nánara samstarfi við Norður-
lönd má gera ráð fyrir, að framvegis verði auðveldara fyrir Norðurlandalækna að
starfa erlendis. Nú þegar dveljast óvenjumargir íslenzkir læknar erlendis, og
þess þekkjast dæmi, að sumir þeirra sinni héraðslæknisstörfum í nágrannalöndum
vorum. Talið er, að ungum læknum bjóðist betri kjör erlendis en fáanleg eru hér.

Að svo stöddu verður ekki um það spáð, hvort læknar kunni að flytjast af
landi brott í vaxandi mæli, en á hinu virðast engar líkur, að hæfir erlendir læknar
leiti hingað til héraðslæknisstarfa.

Nauðsynlegt mun vera að byggja nýja læknisbústaði, en breyta öðrum og
endurbæta, ef þeir eiga að teljast viðunandi sem einkabústaðir, lyfjabúðir og
lækningastofur. Hinar stórstígu framfarir í húsagerð á síðari tímum valda því, að
menn eru nú miklu kröfuharðari um húsnæði en þegar hinir eldri læknisbústaðir
voru reistir.

Búsetu í fámenni fylgir skortur ýmissa þæginda, sem menn geta einungis veitt
sér í margmenní, enda þótt aðbúnaður sé að öðru leyti svo góður sem verða má.

Í fyrrgreindri þingsályktunartillögu er rætt um stofnun elli- og örorkuheimila
í fámennum læknishéruðum. Í því sambandi má benda á, hve erfiðlega hefur gengið
að fá starfsfólk á slík heimili, séu þau í nokkurri fjarlægð frá borgum og bæjum.

Læknadeild Háskóla íslands telur brýna nauðsyn bera til þess, að athugun fari
fram á héraðaskipun og starfsháttum héraðslækna, og mælir með þvi, að umrædd
þingsályktunartillaga verði samþykkt.

F. h. læknadeildar Háskóla íslands,

Kristinn Stefánsson,
deildarforseti.

Til allsherjarnefndar Alþingis.
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