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til þingsályktunar um landsspitalamálið.

Plutningsm enn: Ingibjörg H. Bjarnason og Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa 
landsspítalamálið fyrir næsta þing á þeim grundvelli, sem bjer segir:

1. Að gerð verði sú breyting á teikningu þeirri að landsspítala, sem lögð 
var fyrir siðasta Alþingi, að byggingin öll verði ekki dýrari nje stærri en 
t. d. hið nýja Landsbankahús, sem m un hafa kostað um 700000 kr., og 
haga gerð þess svo, að nota mætti það fyrst um sinn án frekari viðbótar.

2. Að framkvæmd byggingarinnar sje hagað þannig, að bygt verði árlega 
fyrir ekki minna en 150000 til 200000 kr. og að leitað verði samninga við 
stjórn landsspitalasjóðsins um að leggja fram af sjóðnum árlega alt að 
75000 kr., móti þvi að ríkissjóður leggi fram uppbæð, sem eigi sje minni 
en 75000-100000 kr.

3. Að leitað verði samninga við Reykjavikurbæ til að tryggja spitalanum 
endurgjaldslaust afnot af heitu vatni ú r Laugunum.

G r e i n a r g e r ð

fyrir tillögu þessari felst í brjefum þeim, sem prentuð eru hjer á eftir.

Fylgiskjal I.

H A S K Ó L I  Í S L A N D S  
læknadeildin.

Reykjavik 31. mars 1924.

Á fundi læknadeildar þ. 27. þ. m. var rætt um vandræðin, sem stafa 
af spitalaleysinu og byggingu landsspitalans. Þótti flestum svo áhorfast sem 
það væri ætlun Alþingis að slá benni á frest um óákveðinn tima vegna erfíðs 
fjárhags.

Deildin telur þetta óráð og naum ast auðið að fresta byggingunni um 
mörg ár, enda ekki liklegt að oss sje það ókleyft, sem smábæir erlendis, jafn- 
vel Færeyingar, hafa efni á og telja ómissandi. Að leggja málið algerlega á 
hylluna er ekkert úrræði.



Pó nú svo kunni að vera að landinu sje ókleyft fyrst um sinn að verja 
þó ekki væri nema einni millión til þess að byggja landsspitala, þá ætti^þvi 
ekki að vera ofætlun að leggja árlega minni upphæð til hliðar, t. d. 1—200000 
kr. — og safnaðist þá er sam an kæmi. Húsameistari rikisins telur að heníast 
væri að ráðast ekki i mjög mikið i senn, helst byggja ekki fyrir öllu meira 
á ári en 200000 kr., þvi þá m uni fleiri geta kept um vinnuna og bún fást 
m un ódýrari. Ef mjög mikið væri bygt á 1—2 árum  dragi það og smiði og 
verkafólk til Reykjavikur, sem ekkert væri við að gera þegar verkínu væri 
lokið. Hann telur það vist, að á þennan bátt ynnist vaxtatapið upp og meira 
en það. Stórar byggingar standa og ætið yfir nokkur ár.

Deildin leyfir sjer því að fara fram á það, að hinar háttvirtu fjárveit- 
inganefndir taki rækilega til athugunar bvort enginn vegur væri tii þess, að 
leggja nú þegar nokkra upphæð til liliðar, til þess að hrinda landsspítalamál- 
inu eitthvað áleiðis. Reynslan m un sýna, að fram hjá þvi verður ekki komist 
og sennilega er þessi leið Ijettust og beilbrigðust, heilbrigðari en stórlán o. þvil.

G. Magnússon, 
deildarforseti.

Til
fjárveitinganefnda Alþingis.

Fylgtskjal IL

Reykjavik, 25. apr. 1924.
Brjef yðar, herra alþingismaður (o: J. J.), um  byggingu landsspitala, 

á stærð við landsbankann, viljum við svara á þessa leið:
Spítali af þessari stærð myndi rúm a um  60 sjúklinga. H ann mætti byggja 

svo, að engu þyrfti verulega að breyta, þó aukið væri við bygginguna. Hann 
myndi bæla mikið ú r sjúkrahúsþörfinni og verða trl mikilla bóta við kenslu 
læknaefna. Við teljum það og vafalaust, að það myndi borga sig vel, að braða 
ekki byggingunni öllu meira en þjer gerið ráð fyrir, t. d. svo að bygt væri á ári 
fyrir ca 150,000 kr. Fyrirtækið yrði þá viðráðanlegra og vinna fengist ódýrari 
með útboðum.

Okkur dylst þó ekki, að mikið hlyti að vanta á, að spítali þessi full- 
nægði þeim kröfum, sem gera verður til landsspitala. Pláss fengist þar lítið 
eða ekkert fyrir berklaveika, Röntgenstofnunin rúm aðist þar ekki og um 
sjerstaka deild fyrir sængurkonur væri ekki að tala. Skurðarstofur yrðu að vera 
mjög einfaldar og kenslustofur engar sjcrsfakar. Þá yrði eldhús og þvotthús 
að vera i kjallara en starfsfólk og hjúkrunarstúlkur að búa á efstu hæð, en 
bvorutveggja befir reynst neyðarúrræði, þó víða sje þetta skipulag notað. 
Mörgu fleira yrði ábótavant.



Ef til vill er nú ijérhagur landsins svo erfiður, að hann leyfi ekki að
hugsa sjer hærra fyrst um sinn. Ef um tvent er að velja: að byggja slikan
spítala eða alls engan að öðrum  kosti, teljum við þann kostinn betri og álit-
legri fyrir alla, að byggja hann með þessari stærð.

Virðingarfyllst 

Guðjón Samúelsson. Guðm. Hannesson.


