
Nd. 35. Frumvarp

til laga um lækningaleyfi, um réttindi og skvldur lækna og annara, er lækn- 
ingaleyfi hafa, og um skottulækningar.

Flutningsm.: Yilmundur Jónsson.

I. Um lækningaleyfi.

1. gr.
Rétt til að fást við lækningar og kalla sig lækna hér á landi hafa þeir 

einir, sem til þess hafa fengið leyfi heilbrigðisstjórnarinnar.



2. gr.
Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er lokið 

liafa prófi við Háskóla Islands og framhaldsnámi í sjúkrahúsi i fæðingarhjálp 
og öðru, eftir reglum, er læknadeild háskólans setur og heilbrigðisstjórnin 
staðfestir, eru íslenzkir ríkisborgarar og hafa ekki verið dæmdir til refsingar 
fyrir athæfi, er svivirðilegt er að almenningsáliti, hafa ekki verið sviptir lækn- 
ingaleyfi með dómi eða á annan hátt samkvæmt lögum þessum, enda mæli 
læknadeildin og landlæknir með lej'fisveitingunni.

Læknadeildin eða landlæknir mega ekki mæla með lækningaleyfi til 
handa þeim, sem eru heilsulausir á þann hátt andlega eða líkamlega, að stafað 
geti hætta af þeim við læknisstörf, eða þeir fyrir það séu óhæfir eða lítt hæfir 
til læknisstarfa, eða kunnir að drykkjuskaparóreglu eða eiturh'fjanotkun eða 
hafa kynnt sig að alvarlegu hirðulevsi og ódugnaði í störfum sinum.

3. gr.
Heilbrigðisstjórnin getur veitt mönnum, er eigi hafa tekið próf það eða 

lokið þvi námi, er um getur i 2. gr., ótakmarkað lækningaleyfi og þar með 
rétt til að kalla sig lækna, ef þeir hafa sannað fvrir læknadeild háskólans, að 
þeir hafi næga kunnáttu og læknadeildin og landlæknir mæla með leyfisveit- 
ingunni. Heilbrigðisstjórnin getur einnig veitt mönnum takmarkað lækninga- 
lejrfi, svo sem tannlæknum, nuddurum og öðrum, ef þeir hafa til þess næga 
þekkingu að dómi landlæknis og hann mælir með leyfisveitingunni.

Um meðmæli samkv. þessari grein ber læknadeild og landlækni að gæta 
hins sama og fram er tekið i síðari málsgr. 2. gr.

4. gr.
Læknisefni, sem ekki hefir að fullu lokið námi eða verið veitt lækn- 

ingaleyfi, má, ef nauðsyn krefur og landlæknir mælir með því, fela um stund- 
arsakir að gegna læknishéraði sem settum héraðslækni eða staðgöngumanni 
eða aðstoðarmanni héraðslæknis eða annars læknis, eða öðrum ákveðnum lækn- 
isstörfum, og hefir hann þá lækningalevfi á meðan hann gegnir þeim störfum.

5. gr.
Enginn læknir má kalla sig sérfræðing nema hann hafi fengið til þess 

leyfi heilbrigðisstjórnarinnar.
Læknadeild liáskólans setur reglur um nám sérfræðinga, er heilbrigðis- 

stjórnin staðfestir, og getur enginn fengið leyfi til að kalla sig sérfræðing 
nema hann sanni fyrir læknadeildinni, að hann hafi lokið sliku námi.

Læknir á rétt á leyfi til að kalla sig sérfræðing, ef hann sannar fyrir 
læknadeild háskólans, að hann hafi lokið tilskildu sérfræðinámi og landlæknir 
mælir með leyfisveitingunni.



6. gr.
Læknum og hverjum þeim, sem hafa lækningaleyfi, takmarkað sem ó- 

takmarkað, ber að gegna störfum sínum með árvekni, halda þekkingu sinni 
sem bezt við, fara nákvæmlega eftir henni og gæta fyllstu samvizkusemi í 
hverju einu, þar á meðal í því að baka ekki sjúklingum sinum eða aðstand- 
endum þeirra óþarfan kostnað, svo sem með óhóflegri lyfj anotkun, óþörfum 
vitjunum eða aðgerðum, ónauðsvnlegri aðstoð o. s. frv.

7. gr.
Læknar eru skyldir til að láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga, 

er þeir hafa eða hafa haft undir höndum, er slíkra vottorða er ahnennt kraf- 
izt vegna viðskipta sjúklinganna við hið opinbera, vegna fátækrahjálpar, styrk- 
veitinga, trygginga eða þess liáttar, og ber þeim að fara nákvæmlega eftir öll- 
um fyrirmælum um gerð vottorðanna. Sama skylda hvílir á sjúkrahúsum og 
öðrum tilsvarandi stofnunum. Nú þykir lækni ástæða til vegna ákvæða 10. gr., 
og má hann þá senda vottorðið landlækni einum sem trúnaðarmál.

Til allra vottorða og umsagna, er læknir gefur út sem læknir, ber hon- 
um að vanda sem bezt og segja það eitt, er hann veit sönnur á, hvort sem vott- 
orðin eða umsagnirnar eiga að vera til leiðbeiningar hinu opinbera eða öðrum.

8. gr.
Sérhverjum lækni, öðrum en þeim, sem fyrir elli sakir eða sjúkdóms er 

hættur störfum, ber i skyndilegum sjúkdóms- eða hættutilfellum, ef hann er 
nærstaddur og til hans leitað — og ekki þvi alvarlegri forföll banna — að veita 
hina fyrstu nauðsynlegu læknishjálp, unz til annarar hjálpar hefir náðst.

9. gr.
Sérhver læknir, sem stundar almennar lækningar í kaupstað eða kaup- 

túni og hefir opna lækningastofu í þvi skyni, er skyldur til, einnig þó að hann 
sé ekki embættislæknir, að gegna aðkallandi sjúkravitjunum í kaupstaðnum 
eða kauptúninu, hvenær sem eftir því er leitað, nema hann sé hindraður af 
öðrum meira aðkallandi læknisstörfum eða öðrum alvarlegum forföllum.

Nú tekur læknir i kaupstað eða kauptúni þátt í félagsskap um, að 
læknavörður sé til taks til að gegna sjúkravitjunum innan kaupstaðarins eða 
kauptúnsins, enda sé vörðurinn fullnægjandi að dómi landlæknis, og er lækn- 
irinn þá ekki skyldur til að gegna læknisvitjunum þann tíma, er vörðurinn 
situr, sbr. þó 8. gr.

10. gr.
Sérhverjum lækni ber að gæta fyllstu þagmælsku um öll einkamál, er 

hann kann að komast að sem læknir, nema lög bjóði annað eða hann viti

II. Um réttindi og skyldur lækna og annara, er lækningaleyfi hafa.



sönnur á, að brýn nauðsyn annara krefji, enda láti hann þá ekki uppi annað 
eða nieira en minnst verður komizt af með til að afstýra hættu.

Um slík einkamál verður læknir ekki leiddur sem vitni i réttarmálum 
gegn vilja þess, er einkamálið varðar, nema ætla megi, að úrslit málsins velti 
á vitnisburðinum, enda sé málið þýðingarmikið fyrir málsaðila eða þjóðfélagið.

Nú er lækni gert að bera vitni i sílkum málum, og skal það þá jafnan 
gerast fyrir luktum dyrum.

Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækn- 
ingaleyfi, svo og til jTirsetukvenna og aðstoðarfólks lækna við læknisstörf.

11. gr.
Nú verður læknir þess vísari vegna starfsemi sinnar sem læknir, að 

heilsufari manns er þannig háttað andlega eða líkamlega, að öðrum stafar bein 
lífshætta af honum eða jdirvofandi heilsutjón, og ber þá lækninUm að leit- 
ast við að afstýra hættunni með því að snúa sér til viðkomanda sjálfs eða, ef 
nauðsyn krefur, til heilbrigðisstjórnarinnar.

12. gr.
Læknum eru óheimilar hverskonar auglýsingar um starfsemi sína sem 

lækna fram yfir látlausar auglýsingar í blöðum, sem birta má í hæsta lagi 
þrisvar, eða á dyraspjöldum með nafni, lærdómstitli, stöðu, heimilisfangi, síma, 
viðtalstímum og sérgrein, ef um sérfræðing er að ræða. Læknum og stéttarfé- 
lagsskap þeirra ber að vinna á móti þvi, að eftir þeim séu birt ummæli eða 
samtöl, eða um þá ritaðar greinar í blöð eða tímarit í auglýsingaskyni, en ef 
ekki verður komið í veg fvrir það, þá ber þeim eða stéttarfélagi þeirra jafn- 
skjótt að leiðrétta það, sem þar kann að vera ofmælt.

Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækn- 
ingaleyfi, svo sem tannlækna og nuddara, svo og til vfirsetukvenna og annara 
tilsvarandi heilbrigðisstarfsmanna.

13. gr.
Um borgun fvrir störf lækna, annara en héraðslækna, fer eftir því, sem 

um semst milli stéttarfélags þeirra og heilbrigðisstjórnarinnar.
Við þá samninga skal miða við gjaldskrá héraðslækna og föst meðal- 

laun þeirra, og skal samið um þá hundraðstölu til hækkunar á gjaldskránni, 
sem ætla má að liækki greiðslur fvrir áætlað meðalársstarf læknis um álika 
upphæð og föst meðallaun héraðslæknis.

1 taxtanum skal ákveða greiðslur fvrir tannlækningar, nuddaðgerðir og 
aðrar tilsvarandi aðgerðir, sem menn með takmörkuðu lækningaleyfi fremja, 
og eru þau ákvæði bindandi fj’rir tannlækna, nuddara og aðra slíka, en kveðja 
skal fulltrúa frá stéttarfélagi þeirra til, áður en þeir liðir eru ákveðnir.

Semja má um allt að þriðjungi hærri greiðslur til handa sérfræðingum 
fyrir störf, er hevra til sérgrein þeirra.

Nú hefir læknir, annar en héraðslæknir, eða tannlæknir eða nuddari eða 
aðrir með takmörkuðu lækningalejdi opinbert starf á hendi fyrir ríkið eða



bæjar- eða sveitarfélag og föst laun fvrir það, ekki lægri en meðalhéraðslækn- 
islaun, og lier honum þá að fara eftir gjaldskrá héraðslækna.

Nú nást ekki samningar samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og sem- 
ur þá landlæknir gjaldskrá, er heilbrigðisstjórnin staðfestir.

14. gr.
Allir læknar og þeir, sem hafa lækningalevfi, skulu háðir eftirliti land- 

læknis. Ber honum að gæta þess, að þeir haldi ákvæði þessara laga, svo og yfir- 
leitt öll ákvæði í heilbrigðislöggjöf landsins. Hann má lieimta af þeim þær 
skýrslur viðvíkjandi störfum þeirra og heilbrigðismálum, sem bann telur 
nauðsvnlegar, og að þeir haldi þær bækur, sem eru nauðsvnlegar til skýrslu- 
gerðarinnar. Má i reglugerð ákveða dagsektir, allt að 5 kr. fyrir hvern dag, er 
vanrækt er að senda fvrirskipaðar skýrslur, enda fylgi sektunum lögtaksrétt- 
ur. Um héraðslækna og aðra lækna, sem hafa laun úr ríkissjóði eða frá stofn- 
unum ríkisins, má auk sektanna kveða svo á, er þeir þrátt fyrir áminningu 
vanrækja að senda fyrirskipaðar skýrslur, að launagreiðslur þeirra verði stöðv- 
aðar, unz skil hafa verið gerð.

Ákvæði þessarar greinar ná einnig til hverskonar sjúkrahúsa og heil- 
brigðisstofnana, sjúkrasamlaga, heilsu- og slvsatrvggingarstofnana og annara 
tilsvarandi, svo og til tannlækna, lvfsala og lvfjabúða, nuddara, yfirsetukvenna 
og annara lieilbrigðisstarfsmanna.

I reglugerðinni má ennfremur ákveða, að sektir lækna samkv. þessari 
grein renni i Styrktarsjóð ekkna og munaðarlausra barna íslenzkra lækna, en 
sektir annara lieilbrigðisstarfsmanna í tilsvarandi styrktarsjóði þeirra, eftir 
nánari ákvæðum landlæknis.

III. Um skottulækningar.

15. gr.
Hverskonar skottulækningar eru bannaðar hér á landi.
Það eru skottulækningar:
1. ef sá, sem ekki liefir lækningaleyfi, býðst til að taka sjúklinga til 

lækninga, gerir sér lækningar að atvinnu, auglýsir sig eða kallar sig lækni, ráð- 
leggur mönnum og afhendir þeim lvf, sem lvfsalar mega ekki selja án lvf- 
seðils, og nær það einnig til lyfsala og aðstoðarfólks þeirra.

2. ef læknir með takmörkuðu lækningaleyfi stundar lækningar fram jf ir  
það, sem levfi hans er takmarkað við samkvæmt levfisbréfi lians eða lögum. 
Nær þetta meðal annars til tannlækna, ef þeir fást við aðrar lækningar en tann- 
lækningar, þar með taldar svæfingar, tannsmiði, ef þeir gefa sig við tannlækn- 
ingum, nuddara, ef þeir taka fólk til meðferðar án tilvísunar og fvrirsagnar 
læknis, vfirsetukvenna, ef þær fást við svæfingar eða lvfjagjafir fram yfir það, 
sem þeim er sérstaklega heimilað, o. s. frv.

3. ef læknir, sem ekki hefir sérfræðingslejfi, kallar sig, auglýsir sig eða 
gefur á annan hátt í skvn, að hann sé sérfræðingur, og gildir hið sama um sér-



fræðing, ef hann gefur á sama liátt til kvnna, að hann sé sérfræðingur i annari 
grein en þeirri, sem hann hefir sérfFæðingsleyfi fvrir,

4. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi liefir, ráðleggur eða ávisar eða 
selur mönnum h i- i þýðingarlausu óhófi eða aðeins til þess að auðga sjálfan 
sig, eða ef hann ráðleggur mönnum eða framkvæmir að ástæðulausu, nema 
þá sjálfum sér til ávinnings, læknisaðgerð, annaðhvort við sjúkdómi, sem að- 
gerðin getur bersýnilega ekki átt við, eða við sjúkdómi, sem engin ástæða er 
til að gera ráð fyrir, að viðkomandi sé haldinn af,

5. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, ávísar til sölu eða selur 
lyf undir því vfirskini, að þau eigi að fara til lækninga, en vitandi, að þau verði 
notuð í öðru skyni, svo sem til nautnar eða til útsölu í hagnaðarskyni.

6. ef læknir, eða sá, sem lækningalevfi hefir, lætur frá sér vottorð eða 
umsögn til þess stílaða að gylla í verzlunarskvni lyf, lækningaáhöld eða mat- 
væli, drykki, nautnalyf eða annað, svo að ætla megi, að fólk fyrir það fái skakk- 
ar hugmvndir um gildi lvfjanna, lækningaáhaldanna, matvælanna o. s. frv.

7. ef læknir lánar nafn sitt þeim, sem ekkert lækningaleyfi hefir eða tak- 
markað lækningale\rfi, í þvi skvni að fólk blekkist til að halda, að sú lækninga- 
starfsemi, sem þeir hafa með höndum, fari fram eftir ráðleggingum, undir eftir- 
liti eða á ábvrgð læknisins. Sama gildir um þá, sem takmarkað lækningalevfi 
hafa, ef þeir lána nafn sitt í tilsvarandi skyni.

16. gr.
Þeim, sem hefir takmarkað lækningaleyfi, er hannað jafnt og þeim, sem 

ekkert lækningaleyfi hefir, að taka til meðferðar sjúklinga með kynsjúkdóma, 
berklaveiki, aðra smitandi sjúkdóma eða sjúkdóma, sem sótthiti fylgir, svo og 
sjúklinga með krabbamein og önnur æxli.

Nú hefir viðkomandi orðið þetta á vegna ónógrar læknisþekkingar, og 
nægir það honum ekki til sýknunar.

17. gr.
Lyfja- og lækningaáhaldaauglýsingar eru bannaðar hér á landi, einnig 

læknum og h ’fsölum. Nær þetta til auglýsinga í blöðum og tímaritum, á sér- 
stökum auglýsingamiðum eða í flugritum og bréfum, á lyfja- og lækninga- 
áhaldaumbúðum, svo og liverskonar annara auglýsingaaðferða, þar með taldar 
ritgerðir, sem til þess eru stilaðar að gylla i verzlunarskvni sérstök lyf eða 
lækningaáhöld. A sama liátt eru bannaðar tilsvarandi auglýsingar um lækn- 
ingakraft drj'kkja og matvæla, nautnah'fja og annars.

Ennfremur eru bannaðar g\Tllandi auglýsingar um sjúkrahús og hvers- 
konar heilbrigðisstofnanir fram yfir nafn og stað, hverskonar sjúklingum sé 
tekið á móti og með liverjum kjörum.

Auglýsingar um lyf, lækningaáhöld, sjúkraliús og lieilbrigðisstofnanir 
eru þó leyfðar í blöðum og timaritum, sem gefin eru út af læknum eingöngu 
fvrir lækna, svo og í auglýsingabréfum til lækna og á umbúðum lj'fja og lækn- 
ingaáhalda, sem eingöngu korna læknum í liendur.



18. gr.
Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum, 100—10000 kr., sviptingu 

lækningaleyfis og fangelsi, nema þvngri refsing liggi við eftir öðrum lögum.
1 sektir skal dæma fyrir minni háttar brot, er ekki telst sannað, að það 

hafi valdið eða ef það er ekki sérstaklega liklegt til að geta valdið alvarlegu 
tjóni, hvorki fvrir einstaklinga né þjóðfélagið í lieild sinni.

1 hæstu sektir skal dæma, ef um ítrekuð minni háttar brot er að ræða, 
eða ef sannað telst, að brotið hafi valdið alvarlegu tjóni, eða ef það er sérstak- 
lega líklegt til að geta valdið alvarlegu tjóni fvrir einstaklinga eða þjóðfélagið 
i heild sinni. Ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, á í hlut, má þá jafn- 
framt svipta hann lækningaleyfi.

Lækni og þann, sem lækningaleyfi hefir, má ennfremur svipta lækninga- 
leyfi, þó að ekki teljist sannað, að brotið hafi valdið tjóni, ef það er þess eðlis, 
að það verði að teljast honum sérstaklega ósamboðið, svo sem ef um er að 
ræða röng og villandi læknisvottorð eða læknisumsagnir að órannsökuðu 
máli, skottulækningar eða lilutdeild í skottulækningum, lausmælgi um einka- 
mál, sem hann hefir komizt að sem læknir, eða alvarlegt hirðuleysi eða ódugn- 
að í störfum sinum.

I fangelsi má dæma, ef brotið er þess eðlis, að sannað teljist, að líftjón 
eða varanlegt heilsutjón hafi hlotizt af, eða að sérstaklega líklegt teljist, að 
það geti orðið slíks valdandi eða haft víðtækar hættulegar afleiðingar fýrir 
þjóðfélagið, og hévra þar meðal annars undir brot á 16. gr.

Lækni og þann, sem liefir lækningaleyfi, skal svipta lækningaleyfi fyrir 
þau brot, sem dæma má í fangelsi fvrir, eða, ef um itrekuð brot er að ræða, 
sem svipta má lækningaleyfi fyrir.

1 fangelsi skal dæma, ef um itrekuð brot er að ræða, sem dæma má í 
fangelsi fyrir.

Lækna og aðra, sem með brotum á lögum þessum gera öðrum skaða, svo 
að sannað teljist, má auk refsinga dæma til sanngjarnra skaðabóta.

Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lögreglu-
mála.

19. gr.
Ef landlæknir verður þess var, að læknir eða sá, sem lækningalevfi 

hefir, vanrækir skyldur sínar, fer út fvrir verksvið sitt eða brýtur í bág við fyrir- 
mæli heilbrigðislaga landsins, skal hann áminna hann um að bæta hegðun sina.

Nú kemur áminningin ekki að haldi, eða sé um einhverja óhæfu að ræða 
viðkomandi læknisstörfum, og ber þá landlækni að kæra málið fyTÍr heilbrigð- 
isstjórninni. Getur þá heilbrigðisstjórnin úrskurðað, að viðkomandi skuli 
sviptur lækningalevfi, en skjóta má liann þeim úrskurði til dómstólanna.

IV. Vm refsingar, sviptingu lækningaleyfis og endarfengið lækningaleyfi.



20. gr.
Nú telur landlæknir, að læknir, eða sá, sem lækningalevfi hefir, liafi 

sýnt, að hann uppfylli ekki lengur þau skilvrði, sem krafizt var, er hann fékk 
lækningalevfi, svo sem vegna bilunar á andlegri eða líkamlegri heilsu, sem gerir 
hann lítt hæfan, óhæfan eða hættulegan við störf sín, enda verði hann ekki án 
þess fenginn til að hætta þeim, eða vegna drykkjuskaparóreglu eða eitur- 
lyfjanotkunar, eða vegna þess að hann hafi kvnnt sig að alvarlegu hirðuleysi 
eða ódugnaði i störfum sinum, og skýrir liann þá lieilbrigðisstjórninni frá mála- 
vöxtum. Heilbrigðisstjórnin leitar álits læknadeildar háskólans, og ef hún fellst 
á álit landlæknis, má svipta viðkomandi lækningaleyfi.

21. gr.
Læknar og aðrir, sem sviptir hafa verið lækningaleyfi með dómi eða á 

annan hátt samkvæmt lögum þessum, geta fengið lækningaleyfi á ný, en aðeins 
samkvæmt ákvæðum 2. og 3. gr.

V. Niðiirlags- og bráðabirgðaákvæði.

Akvæði þessara laga um veitingu lækningalej’fis ná ekki til þeirra, sem 
lækningarétt hafa eða lækningalevfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin 
ganga í gildi. Þeir læknar, sem þá hafa fengið levfi Læknafélags íslands til að 
kalla sig sérfræðinga, halda og áfram því leyfi. Önnur ákvæði þessara laga, 
þar á meðal ákvæðin um sviptingu lækningalevfis, ná einnig til þeirra, sem 
hafa lækningarétt eða lækningaleyfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin 
ganga i gildi, og á sama hátt og þeir hefðu fengið lækningalevfi samkvæmt 
þessum lögum.

23. gr.
Lög nr. 38, 11. júlí 1911, uin lækningaleyfi, og lög nr. 36, 14. júní 1929, 

um viðauka við þau lög, eru úr gildi numin, svo og önnur ákvæði, er brjóta í 
bág við lög þessi.

G r e i n  a r g e r ð .

Islenzk löggjöf urn réttarstöðu lækna og annara, er með lækningar fara í 
þjóðfélaginu, er mjög ófullkomin og ekki i samræmi við það, sem tiðkast í ná- 
lægum löndum. Þetta frumvarp miðar til þess að bæta úr því. I Danmörku ligg- 
ur frumvarp fyrir ríkisþinginu, sarnið af nefnd lækna, lögfræðinga og stjórn- 
málamanna, eftir mjög rækilegan undirbúning. Hefir það verið haft til nokk- 
urrar hliðsjónar um þau atriði, sem kunnugt er um, að helzt hafa valdið ágrein- 
ingi erlendis og vandi liefir þótt úr að ráða, en að öðru levti er frumvarpið 
miðað við sérstakar ástæður hér á landi. Eftir að frumvarpið var samið, var 
það sent læknadeild háskólans og stjórn Læknafélags íslands, sem gerðu við



það smávegis atliugasemdir. Var tekið tillit til þeirra vel flestra. Verður þess 
getið i athugasemdunum við hinar einstöku greinar, ef ágreiningur er um ein- 
stök atriði, sem máli skipta.

Við 1. gr.
Eftir núgildandi lögum eiga allir kandidatar i læknisfræði við Háskóla 

Islands rétt á að fást við lækningar hér á landi. Hér er gert ráð fvrir, að þeir 
öðlist því aðeins þann rétt, að þeir fái til þess sérstakt leyfi heilbrigðisstjórn- 
arinnar. Er það auðsætt, að maður getur lokið sæmilegu prófi og þó haft þá 
ágalla, að varhugavert sé að veita honum skilvrðislaust réttindi til að stunda 
lækningar, og er bent á nokkur þau atriði, er til greina geta komið, i niður- 
lagi 2. gr. Kennarar læknadeildarinnar geta hinsvegar illa tekið tillit til ann- 
ars en kunnáttu viðkomanda, er þeir úrskurða uni það, hvort hann eigi að 
standast prófið eða ekki, og geta þeir þannig nevðzt til að útskrifa þá menn, 
sem þeim er ljóst um, að eru ekki læknisréttinda verðugir.

Við 2. og 3. gr.
í þessum greinum eru ákvæði um veitingu lækningalevfis, og er leitast 

við að trvggja það, að enginn fái lækningaleyfi, nema hann hafi til þess næga 
þekkingu og undirbúning og jafnframt að stjórnarvöld geti ekki beitt hlut- 
drægni og svnjað þeim uin lækningaleyfi, sem öll réttindi verðskulda.

Að vísu væri tryggilegra, að sömu reglur giltu um veitingu takmarkaðs 
lækningalej'fis og ótakmarkaðs, og var til þess ætlazt í upphafi. En lækna- 
deildin baðst undan því, að henni væri gert að skipta sér af öðru en hinu ó- 
takmarkaða lækningaleyfi, og var tekið tillit til þess.

Stjórn Læknafélags Islands vill láta fella aftan af 2. gr. orðin: eða kunnir 
að drykkjuskaparóreglu . . . .  o. s. frv. til enda greinarinnar. En með því að 
hér er meðal annars um að ræða liinn tíðasta löst lækna, drvkkjuskapinn, sem 
sennilega hefir gert og er því miður enn líklegur til að gera meiri skaða en 
allir aðrir lestir þeirra samanlagðir, þykir ekki rétt að sleppa þessu ákvæði, 
og er því ætlað að verða hinum ungu mönnum til nokkurrar áminningar og 
viðvörunar. I danska frumvarpinu, sem um var getið, er tilsvarandi ákvæði, 
og er ekki að sjá, að um það liafi orðið neinn ágreiningur.

Við 1. gr.
Það kemur alltaf fyrir við og við, að skortur er á fullgildum læknum, 

og er þá nauðsvnlegt, að bregða megi fyrir sig læknastúdentum til að gegna 
héraði um stundarsakir o. s. frv.

Við 5. gr.
Akvæði 5. gr. um sérfræðingana eru tilsvarandi ákvæðum 2. gr. um liina 

almennu lækna. Sérfræðingunum eru tryggð með þessum lögum (sbr. 13. gr.) 
sérstök réttindi fram yfir aðra lækna, og er því réttmætt, að það heyri undir 
heilbrigðisstjórnina að löggilda þá. Um það er lieldur enginn ágreiningur. 
Læknadeildin kýs þó að vera laus við að dæma um sérfræðingana og bendir



á stéttarfélag lækna (Læknafélag íslands) í sinn stað. En það þykir ekki eins 
vel við eigandi og í ósamræmi við önnur tilsvarandi ákvæði frumvarpsins. 
Stjórn Læknafélagsins hefir ekkert við greinina að athuga.

Við 6. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Við 7. gr.
Það fer meira og meira i vöxt, að hið opinbera þarfnast læknisvott- 

orða vegna stvrkveitinga, trvgginga o. s. frv., og verður að skylda lækna til 
að láta nauðsynleg vottorð i té og gera þau þannig úr garði sem krafizt er. Nú 
getur komið fyrir, að læknir líti svo á, að vottorð, sem af honum er krafizt, 
gangi nærri ákvæðum 10. gr. um þagnarskvldu lækna, og þykir þá rétt að 
heiinila honum að senda vottorðið landlækni einum sem trúnaðarmál. Er 
það ákvæði i samræmi við svipað ákvæði i kynsjúkdómalögunum.

Við 8. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Við 9. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru fyrst og fremst vegna Reykjavíkur. Jafn- 

vel þó að þar væru tveir embættislæknar og samskonar gegningarskylda væri 
lögð á þá og héraðslækna annarsstaðar, er mannfjöldinn svo mikill, að ibú- 
um höfuðstaðarins er með því ekki trvggð að lögum svipuð læknishjálp og 
íbúum annara héraða. En nú verður lagt frumvarp fvrir þingið, þar sem farið 
er fram á að undanþiggja héraðslækni Revkjavikur frá gegningarskvldunni, 
og ef það yrði að lögum, eiga Reykvíkingar ekki lagakröfu á neinni læknis- 
hjálp, nema ný lagaákvæði komi til.

Læknafélag Islands hefir ekkert á móti því, að þessar skyldur verði 
lagðar á læknana, enda eru það vfirleitt ljúfar skvldur fvrir lækna, sem keppa 
um að hafa sem mest að starfa.

Læknafélagið mælist undan því, að það heyri undir landlækni að á- 
kveða iim, hvort vörðurinn er fullnægjandi eða ekki, en á það verður ekki 
fallizt.

Við 10. gr.
Skyldur eða ekki skyldur lækna til að bera vitni í rétti um einkaniál 

sjúklinga sinna hefir verið mikið ágreiningsefni erlendis, og gilda þar um 
mjög mismunandi ákvæði í ýnisuni löndum. Sumstaðar hafa læknar enga sér- 
stöðu að þessu leyti. Svo er það í Englandi og hefir verið í Danmörku til 
þessa og eins hér á Islandi. Annarsstaðar er læknum beinlínis bannað að bera 
vitni í rétti um sjúklinga sína nema alveg sérstaklega standi á, t. d. í Frakk- 
landi. Enn annarsstaðar er farinn millivegur, revnt að koma í veg fyrir, að 
læknar séu krafðir vitnisburðar að nauðsynjalitlu um hvern hégóma, en hins- 
vegar er þeim ekki sleppt við að bera vitni, ef um þýðingarmikil mál er að



ræða, og einkum ekki, ef úrslit þeirra geta oltið á vitnisburðinum. Og heyrir 
það undir dómarann að úrskurða hér um í livert sinn. Svo er þetta í Noregi. 
Vafalaust er það hyggilegt að láta lækna hafa nokkra sérstöðu að þessu 
leyti, ekki læknanna sjálfra vegna, heldur sjúklinganna, sem leita þeirra og 
þurfa að geta sem óhultastir skriftað fvrir þeim. Hinsvegar verður því ekki 
neitað, að þau inál eru hugsanleg, þar sem oltið getur á vitnisburði læknis, 
hvort alvarlegur sektar- eða sýknudómur er upp kveðinn, eða hvort komizt 
verður fvrir mál, sem getur liaft mikla þýðingu fvrir þjóðfélagið að fá leyst 
úr. Og virðist millivegur hér nauðsvnlegur. Yfirleitt munu læknar gera kröfu 
til þess að vera með öllu lausir við að þurfa að bera vitni um einkamál sjúk- 
linga sinna, og vilja bæði læknadeildin og Læknafélag íslands, að orðin: 
„nema ætla megi, . . . .  fvrir luktum dvrum“ falli burt úr greininni. Aftur á 
móti munu lögfræðingar hafa tilhneigingu til að vilja láta hinar sömu reglur 
gilda um lækna í þessu efni sem aðra menn. Þannig vildu tveir lögfræðingar 
í hinni dönsku nefnd fella niður öll ákvæði um þetta úr frumvarpinu. Lækn- 
arnir virðast hafa gert hinar sömu kröfur og læknar hér. En millivegur varð 
ofan á í nefndinni, og er liann tekinn hér til fyrirmvndar.

Við 11. gr.
Þessi grein er samhljóða tilsvarandi grein í liinu danska frumvarpi.

Við 12. gr.
Akvæði þessarar greinar liafa læknar að jafnaði í félagslögum sínum, 

og eru þar greindir ýmsir góðir siðir, sem almennt eru viðurkenndir af lækn- 
um, og er svipað að segja um ýms ákvæði 15. gr. Annarsstaðar mun ekki 
vera talin þörf á að taka þessi ákvæði upp í landslög. En hér er nokkuð öðru 
máli að gegna. Vegna fámennis og kunningsskapar, sem af þvi leiðir, er erf- 
iðara fyrir lækna hér að halda uppi aga innan stéttarinnar en annarsstaðar 
í fjöhnenni, og er ekki laust við, að borið hafi á því. Auglýsingar tannlækn- 
anna upp á síðkastið sýna líka, livað skeð getur. Læknafélagið kann þessum 
ákvæðum vel.

Við 13. gr.
I landinu eru 48 liéraðslæknar og að minnsta kosti jafnmargir aðrir 

læknar starfandi. Héraðslæknum er sett gjaldskrá, og þó að liún sé úrelt orð- 
in, mun enginn ágreiningur um, að gjaldskrá beri að setja þeim. En ef nauð- 
synlegt er að tryggja almenning með gjaldskrá gagnvart héraðslæknunum, 
er hin sama nauðsyn fyrir hendi að því er snertir praktiserandi læknana, með 
þvi að mikill hluti þjóðarinnar, og þar á meðal sá fjórði hluti liennar, sem 
býr i Revkjavik, á tæplega aðgang að öðrum en praktiserandi læknum. Al- 
mennrar læknagjaldskrár er einnig mikil nauðsvn vegna viðskipta lækna við 
hið opinbera, ríki, sveitarfélög og sjúkrasamlög, sem verða meiri og meiri 
með hverju ári, og eiga þar praktiserandi læknar ekki siður hlut að máli en 
héraðslæknar, og jafnvel miklu fremur. Er mikil furða, að ekki skuli þegar 
hafa orðið margvísleg málaferli lit úr þessum viðskiptum, og er ólíklegt, að



sá friður standi til lengdar. En þá liafa dómararnir við lítið að halda sér, er 
engin lagaákvæði eru um, hvers læknar megi krefjast fyrir verk sín, og hafa 
furðulegir dómar verið kveðnir upp erlendis í slíkum málum, sem betur færi 
á, að sem lengst j-rðu óuppkveðnir hér á landi.

Þess þarf ekki að geta, að stjórn Lífeknafélagsins mótmælir því, að 
gjaldskrá verði sett embættislausum læknum, og er þó ekki ólíklegt, að þar 
sé meira talað fvrir munn embættislausu læknanna en héraðslæknanna, og 
ber þó félaginu að gæta hagsmuna beggja. Ber stjórn Læknafélagsins aðal- 
lega þrennt fyrir:

1) Að ríkið hafi ekki rétl til að setja embættislausum læknum gjaldskrá.
Eftir þvi ætti það að vera stjórnarskrárbrot, en það er tilhæfulaust.
Það er að vísu rétt, að ekki er það títt, að ríkið setji verð á vinnu em-

bættislausra manna. En þess er að gæta, að aðstaða læknanna gagnvart við- 
skiptamönnum sínum er ólík aðstöðu flestra, ef ekki allra annara, og störf 
þeirra svo trvggð og einskorðuð af löggjöfinni, ekki sízt ef frumvarp þetta 
verður að lögum, að þeir verða að sætta sig við að bæta fvrir það með nokkru.

Störf yfirsetukvenna eru svipuð, enda er verð sett á vinnu þeirra, hvort 
sem þær eru skipaðar eða praktiserandi, og hefir ekki verið hreyft mótmæl- 
um gegn því.

f dönsku nefndinni kom það mjög til tals að setja öllum læknum gjald- 
skrá, en þó að það yrði ekki ofan á í þetta sinn, var það ekki af því, að ríkinu 
væri talið það óheimilt, heldur var þess að svo stöddu talin minni þörf fvrir 
það, að þar er meiri hluti þjóðarinnar (65%) í sjúkrasamlögum, sem standa 
vel að vígi að gæta réttar sjúklinganna gagnvart læknunum, en því er ekki 
að heilsa hér á landi.

2) Að eftir gjaldskránni muni ekki uerða farið.
Að visu verður aldrei sett sú gjaldskrá, að ekki fari greiðslur margsinnis 

fram hærri eða lægri en hún ákveður, og er ekkert við því að segja, þegar það 
skeður með góðu samkomulagi beggja aðilja. Gjaldskránni er ætlað að tryggja 
sanngirni á báða bóga. Læknunum á að vera tryggð sanngjörn þóknun, sein 
þeir eiga fulla lagakröfu til. En viðskíptamenn þeirra á að vernda gegn óhóf- 
legum kröfum fvrir læknisverk, og á læknum að vera óheimilt að gera reikn- 
inga fvrir hærri upphæð en gjaldskráin ákveður. Þarf viðleitnin að vera sú, að 
gera gjaldskrána svo úr garði, að sem minnst freisting verði að vikja frá henni, 
og sýnir reynslan, að sú gjaldskrá, sem er svo lág, að bæði sjúklingum og íækn- 
um kemur saman um að liafa hana að engu, er sem engin gjaldskrá. Og hið 
sama mundi verða um gjaldskrá, sem væri of há. Verður hér að finna sann- 
gjarnan meðalveg.

3) Að ekki sé ástæða til að setja læknum gjaldskrá, með Jwí að Jieir verð- 
leggi ekki verk sín fram yfir það, sem sanngjarnt er.

Það ræður af líkum, að þetta muni vera einhliða dómur, og mun hitt vera 
sannara, að sanngirni læknanna sé býsna misjöfn, og það svo, að full ástæða 
sé til að gera þar á nokkurn jöfnuð. En gangandi út frá því, að sanngjörn gjald- 
skrá verði samin, er því minna í húfi fvrir læknana, því sanngjarnara sem þeir 
hafa metið verk sín áður.



I greininni er leitast við að deila sem sanngjarnast á milli embættislækn- 
anna og hinna embættislausu lækna, svo að hvorugir verði gerðir að olboga- 
börnum, og hefir Læknafélagið enga sérstaka athugasemd gert við þau ákvæði. 
Það telur aðeins, að of lítill munur sé gerður á sérfræðingum og öðrum lækn- 
um og bendir á, að í Danmörku, þar sem almennir læknar taka 4 krónur fyrir 
viðtal, taki sérfræðingar 40 krónur. Þetta virðist ekki vera til fvrirmyndar, og 
er ólíku saman að jafna hér og í Danmörku að þessu leyti. Þar á almenningur 
víðast aðgang að lijálp sérfræðinga á sjúkrahúsum og annarsstaðar fyrir mjög 
sanngjarna þóknun, að öllum tryggingum þeirra óglevmdum. Læknir, sem set- 
ur upp tugi króna fvrir eitt viðtal, er fyrir danska auðkvfinga, en ekki fyrir 
almenning. Hér getur verið aðeins einn sérfræðingur í einliverri grein á öllu 
landinu. Almenningur á þá ekki í annað hús að venda. Ef hann getur ekki unn- 
ið fyrir kaup við hæfi almennings, er hér engin þörf fyrir hann. Auðkýfinga 
höfum \ið svo fáa.

Við 14. gr.
Um skýrslugerðir lækna eru sérstök lagaákvæði i 1. nr. 36, 14. júli 1929, 

en betur þvkir fara á, að þau ákvæði verði sett í reglugerð.

Við 15. gr.
Hér er leitast við að skilgreina skottulækningar, og varð ekki komizt 

hjá því að láta sumt framferði, sem hugsanlegt er, að læknar geri sig seka um, 
lieyra þar undir. Læknafélagið hefði kunnað betur við að tvískipta greininni 
og kalla þessi brot læknanna einliverju öðru nafni en tilsvarandi brot ólærðra 
eða lítt lærðra manna. En til þess virðist engin sérstök ástæða. Læknadeildin 
hefir ekki gert neina athugasemd þar við, en bar fram nokkrar tillögur um 
brevtingar á greininni, sein tekið var tillit til.

Við 16. gr. '
Þessi ákvæði munu hvarvetna talin hin sjálfsagðasta trvggingarráðstöf- 

un þjóðfélagsins gegn skottulæknum og mun víðast vera í lögum.

Við 17. gr.
Til þessa höfum við verið að niestu levti lausir við töfralyfjaauglýsingar, 

sern er mikið fargan úti í löndum og mjög afvegaleiðandi f\TÍr almenning. Á  
allra síðustu tímum hafa þær þó skotið upp höfðinu, og væri vel, ef hægt væri 
að stöðva þann ófögnuð.

Við 18. gr.
Venjuleg refsiákvæði.
Læknafélagið er ekki á móti því, að læknar séu gerðir ábjTgir allra sinna 

verka, en hyggur, að ef til vill sé óþarfi að taka það sérstaklega fram, að lækn- 
ar séu skaðabótaskyldir, ef þeir gera öðrum skaða með brotum á lögunum. 
Lögfræðingar telja, að þetta ákvæði eigi hér lieima.



Við 19. gr.
Hugsanlegt er, að almenningsnauðsvn krefji, að læknir sé sviptur lækn- 

ingalevfi f>TÍrvaralaust, en í sliku tilfelli er lækninum gevmdur réttur til að 
skjóta þeim úrskurði til dómstólanna.

Við 20. og 21. gr.
Akvæði 20. gr. um sviptingu lækningalevfis eru í fullu samræmi við á- 

kvæði 2. og 3. gr. um veitingu lækningalevfis, og enn trvggilegar girt fvrir, að 
misbeiting geti átt sér stað. .

Gert er ráð fvrir, að þeir, sem misst hafa lækningalevfi, geti öðlazt það 
á ný á likan hátt og þeir hefðu aldrei haft lækningaleyfi.

Við 22. og 23. gr.
Þurfa ekki skýringa við.


