
Nd. 33. Frumvarp

til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Islands.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1. gr.
í  sambandi við landsspitalann í Reykjavík skal vera ljósmæðra- og 

hjúkrunarkvennaskóli.

2. gr.
Stjórn landsspítalans hefir á hendi stjórn skólans.

3. gr.
Skólinn skal vera i tveimur deildum, ljósmæðradeild og hjúkrunar- 

kvennadeild, og er námið í háðum deildum bæði bóklegt og verklegt.
Námstimi í Ijósmæðradeildinni er eitt ár. Yfirlæknir og vfirljósm óðir 

fæðingardeildar landsspitalans skulu vera aðalkennarar ljósmæðradeildarinn- 
ar, og þar fá  ljósmæðraefnin hina verklegu tilsögn. Einnig má ráða eina eða 
fleiri ljósmæður í Rej’kjavík til að taka ljósmæðraefnin til skiptis með sér út 
í bæinn, til þess að þau kvnnist þar ljósmóðurstörfum i heimahúsum.

Námstími í hjúkrunarkvennadeildinni er 3 ár. Yfirlæknar og yfirhjúkr- 
unarkona landsspítalans skulu vera aðalkennarar hjúkrunarkvennadeildarinn- 
ar. I hinum ýmsu deildum landsspítalans, hinum öðrum ríkisspítölum og stærri 
sjúkrahúsum landsins fá  hjúkrunarkvennaefnin hina verklegu tilsögn.

4. gr.
Tala nemenda ljósmæðradeildarinnar skal að jafnaði ekki vera hærri

en 12.
Tala nemenda hjúkrunarkvennadeildarinnar skal að jafnaði ekki vera 

hærri en nemi tveimur á hverja fulllærða hjúkrunarkonu i þeim sjúkrahúsum, 
þar sem þeim er séð fyrir verklegri tilsögn.

5. gr.
Nemendur ljósmæðradeildarinnar fá  stvrk úr ríkissjóði, sem stjórnar- 

ráðið ákveður, allt að því, að hann nemi fæðiskostnaði þeirra, meðan þær eru



við námið. Fæðið leggur landsspítalinn til með kostnaðarverði, en húsnæði með 
ljósi og hita, vinnuföt og þjónustu ókevpis. Styrkurinn greiðist mánaðarlega, og 
skal hann að jafnaði vera bundinn þvi skilvrði, að ljósmæðraefnin hafi skuld- 
bundið sig til að þjóna ljósmóðurumdæmi að afloknu prófi og gegna þvi ekki 
skemur en 3 ár samflevtt, nema sérstök forföll banni, en endurgreiða styrkinn 
að öðrum kosti.

Nemendur hjúkrunarkvennadeildarinnar liafa ókeypis vist og vinnuföt 
í sjúkrahúsum þeim, er þeir starfa í, en laun eftir því sem um semst.

6. gr.
Ríkissjóður leggur fram stvrk til skólans, er nema má allt að 5000 kr.

á ári.

7. gr.
Stjórn skólans semur reglugerð fyrir skólann, sem stjórnarráðið 

staðfestir.
1 reglugerðinni skal gera grein fyrir:

1. Inntökuskilyrðum, og má krefjast inntökuprófs í almennum fræðum eða 
sérstaks undirbúningsnáms.

2. Tilhögun kennslunnar.
3. Tilhögun prófa.
4. Kjörum nemendanna.
5. Þóknun til kennaranna.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað og eru jafnfram t úr gildi felld lög um 

ljósmæðraskóla í Revkjavík, nr. 49, 4. júni 1924.

G r e in  a r g e r ð .

Ljósmæðrakennslan er fyrir nokkru flutt i landsspitalann og fer hin 
verklega kennsla ljósmæðraefnanna fram í sambandi við störfin í fæðingar- 
deildinni þar. Þvkir hetur fara á því, að yfirlæknirinn við deildina sé aðalkenn- 
ari ljósmæðraefnanna í liinum bóklegu fræðum, með því að á þann hátt er unnt 
að fá  meira samræmi i hina bóklegu og verklegu fræðslu, svo að hvort námið 
um sig stvðji annað, en á þann hátt verður það notadrýgst. Með því móti er 
lika fengin meiri trygging fvrir því, að hæfur kennari hafi jafnan þessa þýðing- 
armiklu kennslu með höndum, heldur en ef hún er falin landlækni, með þvi 
að illa er hægt að velja landlækni með nokkru tilliti til þess. Yfirljósm óðir 
deildarinnar er um leið orðin annar aðalkennarinn og komin að miklu leyti í 
stað ljósmæðra bæjarins, sem áður veittu einar hina verklegu tilsögn. En rétt 
þykir þó að gera ráð fyrir þvi, að ljósmæðraefnunum sé áfram gefinn nokkur 
kostur á að kynnast jafnfram t ljósmóðurstörfum í heimahúsum.

Aðrar verulegar brevtingar frá gildandi ákvæðum um ljósmæðrakennsL 
una, sem hér er farið fram  á, eru ekki aðrar en þær, að námstíminn verði lengd-



ur úr 9 mánuðum upp í eitt ár. Er þess fvrir löngu orðin fuíl þörf námsins 
vegna, en spítalanum jafnfram t mikil nauðsyn. Deildin byggir á vinnu ljós- 
mæðraefnanna, og er ógerningur að fá hæft vinnufólk til að hlaupa í skarðið 
þann tímann, sem hlé vrði á kennslunni, nema þá með afarkjörum. Ljósmæðra- 
efnin eiga engu verulegu að tapa fjárhagslega við lengingu námstimans, þvi 
að fyrir liana er sanngjarnt, og spítalanum og þar með rikissjóði skaðlaust, að 
bæta svo k jör þeirra, að þær hafi allt ókevpis meðan á náminu stendur, eins 
og gert er ráð fyrir i þessu frv.

Fræðsla hjúkrunarkvenna liér á landi hefir áður farið fram  á þann hátt, 
að þær hafa liafið námið i stærstu sjúkrahúsunum hér, en farið síðan utan til 
framhaldsnáms i sjúkrahúsum í Danmörku og Xoregi, þar sem þær hafa siðan 
tekið próf sín. Þessir samningar við erlendu sjúkraliúsin fengust fyrir sérstaka 
náð og aðeins þangað til landsspítalinn tæki til starfa. Þeir eru nú fallnir úr 
gildi og fást ekki framlengdir.

Hjúkrunarkvennaskólinn er nú þegar tekinn til starfa í landsspítalanum, 
sem getur ekki, fremur en önnur sjúkrahús, án þess verið að hafa sína hjúkr- 
unarnema, þvi að samfara náminu leysa þeir af hendi þýðingarmikil störf fyr- 
ir þau. En aðalnauðsvnin er þó að sjá sjúkrahúsunum jafnan fyrir nægilega 
mörgum fullorðnum hjúkrunarkonum, sem fljótt mundu ganga til þurrðar, ef 
ekki væri liægt að ala þær upp hér í landi.

Skólanum er þegar hagað á þann hátt, sem gert er ráð fvrir i þessu frv., 
og k jör hjúkrunarkvennaefnanna hafa lengi verið þau, sem þar greinir. En rétt- 
ara þykir að lögfesta fyrirkomulagið, og úr því að nauðsvn knýr til að breyta 
lögunum um ljósmæðraskólann, þvkir vel fara á að gera ein lög um báða skól- 
ana, sem að ýmsu leyti eru skvldir, háðir í sömu stofnun, mega vel vera undir 
sömu stjórn og gætu ef til vill í sumum greinum notið sameiginlegrar tilsagnar.

Um kostnaðinn er það að segja, að kennslukaup við ljósmæðradeildina 
mun verða að aukast eittlivað frá því, sem verið liefir, vegna lengingar náms- 
tímans, og nokkur kostnaður mun verða við hjúkrunarkvennakennsluna. Þá 
þarf að verja nokkru fé fvrstu árin til áhaldakaupa handa báðum deildum.

Upphæðin, sem greind er, 5900 kr., er áætlunarupphæð, en ætti undir 
öllum kringumstæðum að vera nógu há.

Annars skiptir það ekki miklu máli, livort þessi áætlun er höfð hærri eða 
lægri. Landsspítalinn kemst ekki af án þess að reka hjúkrunarkvennaskólann, 
svipað því, sem gert er ráð fyrir í þessu frv., og meiri eða minni stvrkur til 
þeirrar starfsemi kemur fram í minni eða meiri rekstrarhalla spítalans.

Frekari skýringar á einstökum greinum frv. virðast vera óþarfar.
Frv. með framanritaðri greinargerð hefir verið borið undir stjórn lands- 

spítalans og er samþykkt af lienni.
Það liefir ennfremur verið horið undir stjórn Ljósmæðrafélagsins og Fé- 

lags íslenzkra lijúkrunarkvenna, sem samþykkja það fvrir sitt leyti. Stjórn 
Ljósmæðrafélagsins liefir aðeins látið í ljós nokkra óánægju með að báðir skól- 
arnir skulu látnir vera undir einu nafni, en játar, að það sé ekkert höfuðatriði.


