
Sþ. 144. Tillaga til þingsályktunar
um  breyting á lau n ak jö ru m  og sk ipun  ljósmœðra.

Flm.: Jón Pálmason, Bjarni Asgeirsson.

Alþingi á lyk tar að fela r ik iss tjó rn inn i að láta undirbúa, svo fljó tt  sem verða 
má, breytingar á Ijósmæðralögum, er feli í sér bætt launak jö r Ijósmæðra og að 
öðru leyti aukna  tryggingu fyrir  á f ram haldand i starfi þeirra.

G r e i n a r g e r ð .
Það er komið fram, að eins og nú  s tendur með öll launakjör ,  þá  fari b rá t t  svo, 

að l jósm æ ðurnar í landinu  hverfi m arga r  frá  starfi sínu, sökum  þess að þau  launa- 
kjör, sein þæ r hafa  við að búa, eru mjög í ósam ræm i við a lm ennt kaupgjald . Horfir 
þegar til vandræða i sum um  héruðum  landsins á þessu sviði. F 'lutningsmenn hafa 
ræ tt  þetta mál við landlækni og fengið þær upplýsingar, að ástandið  sé þannig  í 
þessu efni, að mikilla breytinga sé þörf. Hefur land læ knir  þegar skrifað  öllum 
sýslunefndaroddvitum  í landinu  og beðið um álit þeirra  á m álinu. E r  þ a r  greinilega 
skýrt frá, hvernig við horf ir  uni þetta mál, og vilja flutningsmenn visa til þeirra 
raka, sem þ ar  eru f ram  færð.

Fylgir hér með afrit af bréfinu.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN
Reykjavík, 15. niaí 1942.

Fyrirsjáanlegt niun mega telja, að óðar en líður verði alinennt miklir  erfið- 
leikar á að fá ljósm æ ður til að gegna I jósm æ ðraum dæ m um  í dreifbýlinu, og er 
þegar farið að bera tilfinnanlega á því i sumum héruðum. Ljósm æðrastörf í sveit-



uin á íslandi hafa, sem kun n u g t  er, aldrei verið aðalstörf, heldur aukas tö rf  hús- 
mæðra. Horfir og ekki svo, að ljósm æ ðrastörfin  auk is t  þannig, að un n t  sé að gera 
þau  að aðalstarfi, að óbreyttu  starfssviði og ljósm æðrafjö lda . Fólki fæ k k ar  í flest- 
uin sveitum og þó örast ungu kvenfólki á barneignaaldri,  auk  þess sem barnkom a 
í landinu  yfirleitt fer h rað in innkand i (1900: 30((f, 1939: 19%c). Fæðist nú  um  helm- 
in g u r  allra  barna  í s tæ rs tu  kaupstöðunum , og er jiess auðsjáanlega ekki langt að 
biða, að he lm ingur fæðinganna komi á Reykjavík eina. Árið 1900 kom u á allt Kjal- 
a rnesprófastsdæ m i aðeins 14,7% allra  barnsfæ ðinga í landinu, en árið 1939 á 
Reykjavík eina sam an uin 37%. Þ rá t t  fyrir  h ina  iniklu fólksfjölgun, sem orðin er 
síðan um  aldam ót (1900: 76308 —  1939: 118888), fæðast nú ekki fleiri börn  árlega 
cn þá gerðist. Um aldamótin m á ætla, að komið hafi að m innsta kosti 10 fæðingar á 
hverja  s ta rfand i ljósm óður u tan s tæ rstu  kaupstaðanna ,  en árið 1939 koina á hverja  
starfandi ljósmóður í Reykjavík 65 fæðingar, u tan  Reykjavíkur 7 og utan kaupstað- 
an n a  5. I f jö ldam örgum  l jósm æ ðraum dæ m um  í sveitum fæðast nú  aðeins 1— 2 börn 
árlega, þykir  vel, ef 4 eru, og í no k k ru m  fæðist sum  ár in  ekkert  barn . J a fn f ra m t  því 
sem verkefni sveitaljósm æ ðranna dragast þannig sam an, hagar orðið svo til í mörg- 
um  sveitum, að leitun er á þeim heimilum, að húsm óðirin  hafi þau  kvennaráð  innan  
stokks, að hún geti sinnt hvoru tveggja, heimilisstörfunum og ljósmæðrastörfum, þó 
að ekki sé um annað að ræða en bregða sér frá  1—4 sinnum á ári. E ru  þess ýmis 
dæmi, að ungar s tú lku r  læra til l jósm óðursta rfa  fyr ir  sveit sína og tak a  við þeim, 
en verða þegar að sleppa þeim, er þær giftast og taka  s já lfa r  að eiga börn. E r ber- 
sýnilegt, að hér þarf  til e inhverra ráða að grípa, því að í lengstu lög' verður hverri 
fæðandi konu  að kom a nauðsynleg hjálp, með sem m inns tu  tilliti til þess, hvar á 
landinu hún  er búsett. Má telja tímabært, að m álinu sé nákvæ m ur gauinur gefinn og 
leitað úrræða. Þ yk ir  m ér sennilegt, að ráð  m anna  komi helzt þ a r  n iður

1) að bæta lau n ak jö r  Ijósmæðra, og h efu r  því þegar verið hreyft á Alþingi, og
2) færa út starfssvið ljósmæðra, sem orðið getur með Ivennu móti, a) með því að 

steypa sam an um dæinum , sem eflaust má gera allviða, er hvort tveggja fer sam- 
an, að fæðingum  fæ kkar verulega og samgönguskilyrði hafa  s tórum  batnað, og 
b) með því að fá ljósm æ ðrum  aukið verkefni, þannig  að ú r  verði fullt starf, svo 
sem með því að fela þeim ja fn f ra in t  h jú k ru n a r -  og he ilsuverndars tö rf  í sveit- 
um, enda m enn ta  þæ r til þess og launa þeim sam kvæ m l því.
Til undirbúnings frekari aðgerðuin í þessu efni hef ég talið ré tt  að snúa  m ér til 

oddvita allra  sýslunefnda í Iandinu með ti lm ælum  um, að þeir gerðu ráðs ta fan ir  til 
þess, að málið yrði tekið til m eðferðar heima í hé ruðunum , einkuin  og sérstakleg'a 
að því er það atriði snertir,  hvort tiltækilegt sé talið að steypa sam an  Ijósmæðra- 
uindæm um , og þá að hve m iklu  leyti og á hvern  liátt. Eg þykist vita, að allar sam- 
steypur um dæ m a þyki, að lítt a thuguðu  máli, f rem ur <)aðgengilegar. En  á það ber 
að líta, að fáist ljósinæður unnvörpum  ekki í umdæmi, eins og nú li tu r  út fyrir, 
s teypast um dæ m i sam an af s já lfu  sér, en þá af handahófi  og oft jiannig, sem sízt 
skyldi. F er  þá betur á að láta einhverja  fyrirhyggju  ráða sam steypunni.  Með því að 
nú er gjaldeyrissadd mikil, kann  m argur að segja, að einfaldast sé og sjálfsagðast 
að hæ kka  laun ljósmæðra, unz séð sé fyrir  því, að ekki skorti l jósm æ ður í þau  um- 
dæmi, sem fyrir  eru. En  hvort tveggja er, að ef tirspurn  eftir vist í sveitum er engan 
v ig inn  í samræmi við launakjör þar og afkomumöguleika, svo að erfitt er að segja 
fyrir, hvað bjóða þyrfti, og því m iður ólíklegt, að núverandi fjárvelta  slandi Iengi, 
og k an n  m önnum  fy rr  en varir  að vaxa í augum  að gjalda full laun fyrir nærkonu- 
s ta rf  við 1— 2 fæðingar á ári eða jafnvel 1 fæðingu annað og þrið ja  hvert ár, ekki 
sízt, ef sæmilega tryggilega m ætti um búa á an n an  há tt .  Þó er hið þrið ja  mest vert 
í þessu sambandi, sem sé það, að engin laun  eru þess inegnug, að ljósmóðir, sem 
h im ir  á a fskekk tum  stað og teku r  á móti barni og barn i með m issira og ára  milii- 
bili, verði til langfram a no k k u r  ljósmóðir nem a að nafni til.

Að svo m æltu  leyfi ég mér, he r ra  sýslumaður, að m ælast til þess, að þér látið 
und irbúa  mál þetta  fyrir  næsta sýslufund, helzt með nefndarsetningu, en í nefnd eða



nefndum, sem um fjölluðu, ættuð þér og hlutaðeigandi héraðslæknir að eiga sæti. 
F rá  næsta reglulegum sýslufundi vildi ég síðan mega eiga von á tillögum til ráðherra  
um  fram tíðarsk ipun  l jósm æ ðraum dæ m a í um dæm i yðar (sbr. 2. gr. Ijósmæðralaga, 
nr. 17 19. jú n í  1933). A grundvelli s likra tillagna frá  öllum sýslunefndum  m undi ég 
svo vilja stuðla að þvi, að ön n u r atriði l jósm æ ðrask ipunarinnar  yrðu tekin fj 'r ir af 
r ík iss tjó rn  og Alþingi til ræ kilegrar endurskoðunar.

Vilm. Jónsson.

Sýslum aðurinn í  sýslu.


