
sþ. 565. Nefndarálit [69. máll
um till. til þál. um endurskoðun læknaskipunarlaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur haft tillögu þessa til athugunar og sent hana til umsagnar ýmissa
aðila. Hafa umsagnir borizt frá landlækni, læknadeild háskólans og Læknafélagi ís-
lands. Landlæknir bendir á, að sumir þættir núgildandi læknaskipunarlaga séu nán-
ast ekki komnir á reynslustig enn, en telur þó athugandi um endurskoðun. Lækna-I
deildin vekur og athygli á, að skammur tími sé liðinn síðan núgildandi læknaskip-
unarlög hafi verið sett og því vart komin reynsla á gagnsemi þeirra, en telur: athug-
andi að skipa fastanefnd sérfróðra manna um heilbrigðismál, sem fylgist með fram-
þróun þeirra mála. Læknafélagið mælir með samþykkt tillögunnar, en telur. að fela
beri nefnd þeirri, er tillagan leggur til, að skipuð sé, víðtækari endurskoðun á heil-
brigðislöggjöfinni en tillagan gerir ráð fyrir, þar á meðal endurskoðun sjúkrahús-
laganna.

Allsherjarnefnd leggur að athuguðu máli til, að tillagan verði samþykkt með
svofelldum

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela heilbrigðismálaráðherra að skipa nú þegar nefnd til
að endurskoða ýmsa þætti heilbrigðislöggjafarinnar og þú sérstaklega um lækna-
skipan og sjúkrahils með það fyrir augum, að komið verði á betri heilbrigðis-
þjónustu í landinu, m. a. með það fyrir augum, að læknar fáist til starfa í þeim
héruðum, sem nú eru læknislaus. Nefndin skal skipuð 5 mönnum: landlækni eða
ráðuneytisstjóra heilbrigðismálaráðuneytisins, er vera skal formaður nefndar-
innar, tveimur mönnum tilnefndum af Læknafélagi Íslands, og skulu þeir vera
héraðslæknir og sjúkrahúslæknir. einum manni tilncfndum af læknadeild Há-
skóla íslands og einum af Sambandi íslenzkra sveitarfélaga.

Nefndin hefji þegar störf og skili tillögum sínum til úrbóta eigi síðar en 1.
marz n.k.

2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á ýmsum þáttum heilbrigðislög-

gjafar.
Alþingi, H. apríl 1970.
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