
Ed. 82. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. «50 19. júní 1933, um sjúkrahús o. fl.

Flm.: Steingrímur Aðalsteinsson.

1. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, or verði 8. og 9. gr„ svo hljóðandi 

(og breytist greinatalan samkvæmt þ v í ) :
a. (8. gr.) Þegar sveitar-, bæjar- eða sýslufélög reisa sjúkrahús samkvæmt lögum 

þessum, skal ríkissjóður leggja fram að hálfu stofnkostnað þeirra, enda hafi verið 
veitt til þess fé í fjárlögum og uppdráttur sjúkrahúss og úthúnaður samþykktur 
af viðkomandi trúnaðarmönnum ríkisins.

b. (9. gr.) Nú er sjúkrahús, sem sveitar-, bæjar- eða sýslufélög reka, sótt að veru- 
legu leyti af sjúklingum, sem ekki eiga heimili í viðkomandi sveitar-, bæjar- eða 
sýslufélagi, og skal þá ríkissjóður taka þátt í rekstrarkostnaði viðkomandi sjúkra- 
húsa, þannig, að hann greiði fvrir hvern legudag þeirra sjúklinga, sem ekki eiga 
lögheimili í sveitar-, bæjar- eða sýslufélagi því, er sjúkrahúsið rekur, sem svarar 
% hluta daggjalds viðkomandi sjúkrahúss, enda mega þá eigi daggjöld utan- 
sveitarsjúklinga vera hærri en innansveitar.

Ákvæði þetta rýrir  eigi greiðsluskyldu ríkissjóðs vegna sérstakra sjúkdóma 
samkvæmt öðrum lögum.

Rekstrarstyrkur þessi úr ríkissjóði skal greiddur ársfjórðungslega, eftir á, 
samkvæmt endurskoðuðum skýrslum sjúkrahúsanna u.m legudaga utansveitar- 
sjúklinga.

2. gr.
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í texta 

laga nr. 30 19. júní 1933 og gefa þau út svo breytt.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Breyting sú á lögum um sjúkrahús o. fl„ sem frumvarp þetta felur i sér, er ann- 

ars vegar, að lagt er til, að þátttaka ríkissjóðs í stofnkostnaði sjúkrahúsa, sem reist 
eru af sveitarfélögum, bæjar eða sýslu, sé bundin í lögum, sem eigi hefur verið, og 
jafnframt aukin úr Vz hluta stofnkostnaðar, sem venja hefur verið, í það, að ríkis- 
sjóður greiði stofnkostnaðinn að hálfu móti viðkomandi bæjar- eða sveitarfélagi. Hins



vegar sú, að ríkissjóður létti undir með rekstri þeirra sjúkrahúsa, sem mikið eru sótt 
af utansveitarsjúklingum, með því að greiða sem svarar % hluta daggjalds viðkom- 
andi sjúkrahúss fyrir hvern legudag þessara sjúklinga.

Flm. lítur svo á, að með þeim búskaparháttum þjóðarbúsins, sem nú eru hér, sé 
eðlilegt, að kostnaður við að koma upp slíkum nauðsvnjastofnunum fyrir almenning, 
sem sjúkrahús eru, skiptist að jöfnum hlutum milli sameiginlegs sjóðs þjóðarbúsins 
og þess héraðs, sem sjúkrahúsið er sérstaklega reist fyrir. Það mundi líka greiða 
nokkuð fyrir, að þau héruð landsins, þar sem mikil þörf er sjúkrahúsa, kæmu bygg- 
ingu þeirra í framkvæmd, ef aðstoð ríkisins til þess væri aukin þannig.

Svo sem kunnugt er, hefur rekstur sjúkrahúsa hér verið J)yggður á þvi aðallega, 
að sjúklingar greiddu daggjöld fyrir kostnaði af sjúkrahúsvist sinni. Þessi daggjöld 
þurfa að vera mjög há, ef þau eiga að nægja fvrir rekstrarkostnaði sjúkrahúsanna, 
enda mun venjan sú, að meiri eða minni rekstrarhalli verði á almennum sjúkrahús- 
um. Þannig er t. d. í fjárlagafrumvarpi því, sem nú liggur fyrir Alþingi, reiknað með 
i'ekstrarhalla, sem nemur hátt á sjöunda hundrað þús. kr„ á þeim sjúkrahúsum ríkis- 
ins, sem þó taka daggjöld fyrir sjúklinga.

Nú er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir, að héruð þau, sem sjúkrahús reka, beri 
( ftir sem áður rekstrarhalla, sem verða kann vegna innanhéraðssjúklinga. En þar sem 
sjúkrahús eru mikið sótt af sjúklingum utan héraðs, verður naumast talið sanngjarnt, 
að hérað það, sem sjúkrahúsið rekur, beri fjárhagslega bvrði vegna þessara sjúkl- 
;nga, og er því lagt til, að ríkissjóður taki þátt í rekstrarkostnaði i hlutfalli við að- 
sókn utanhéraðssjúklinga að hverju sjúkrahúsi.


