
Ed. 418. Framhaldsnefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 30 19. júní 1933, um sjúkrahús o. fl.

F rá  allsherjarnefnd.

Eins og fram er tekið í fyrri greinargerð nefndarinnar, var frv. þetta sent land- 
lækni til umsagnar, og eins og framsm. nefndarinnar tók fram í framsöguræðu, lagði 
landlæknir til, að frv. yrði ekki gert að lögum, en á þessa niðurstöðu gat nefndin 
ekki fallizt. Er það samróma álit nefndarmanna, að rétt sé að slá föstu með lögum, 
að hve miklu leyti ríkissjóður skuli styrkja sveitar-, bæjar- eða sýslufélög til bygg- 
ingar sjúkrahúsa, þegar fé er á annað borð veitt til slíks í fjárlögum, í stað þess að 
gefa heilbrigðisstjórninni allt vald til að ákveða, hversu stóra fjárhæð einstök sveit- 
ar-, bæjar- eða sýslufélög'skuli fá af fé því, sem i þessu skyni er veitt. Hlutföll þau, 
sem frv. gerir ráð fyrir, verða og að teljast eðlileg. Nefndin lítur einnig einróma svo 
á, að eðlilegt sé að ákveða með lögum, hversu stóran styrk þau sjúkrahús skuli fá 
úr ríkissjóði, sem eru notuð af utanhéraðsmönnum, og virðist réttmætt, að sama 
reglan gildi þar fyrir öll sjúkrahús, í stað þess að fela heilbrigðisstjórninni að 
skammta þar eftir eigin geðþótta.

Við 2. umr. komu fram óskir um, að bréf landlæknis yrði birt. Þykir sjálfsagt 
að verða við því, og fer það hér á eftir.

Alþingi, 11. febr. 1943.
Bjarni Benediktsson, Guðm. í Guðmundsson, Lárus Jóhannesson, 

form. fundaskr., frsm.
Hermann Jónasson. Brynjólfur Bjarnason.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN
Reykjavík, 15. janúar  1943.

Um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 30 19. jún i 1933, um sjúkra- 
hús o. fI., sem háttvirt allsherjarnefnd efri deildar Alþingis sendi mér til umsagn- 
ar með bréfi, dags. 7. þ. m., vil ég taka fram eftirfarandi:



1. Fyrra atriði frumvarpsins, er felst í a-lið 1. greinar, virðist ekki svara til- 
gangi sínuin. Komi ákvæði fjárlaga á hverjum tíma ekki til, eru slík lagaákvæði 
vitagagnslaus, en sé fjárlagaheimild fyrir hendi, eru lagaákvæðin aftur algerlega 
óþörf. Undanfarið hefur verið venja heilbrigðisstjórnarinnar að miða styrki tii 
sjúkrahúsbygginga við þriðjung kostnaðar, en ekki fyrir neitt lagaboð, heldur hefur 
upphæð fjárveitinganna að jafnaði ekki leyft ríflegri greiðslur. Verði fjárveiting- 
arnar hækkaðar, mun ekki standa á heilbrigðisstjórninni að krefjast minna fram- 
lags á móti, enda mætti gefa vísbendingu um það með því að bæta aftan við fjár- 
lagaliðinn: gegn jafnhárri  fjárhæð annars staðar að. Annars er vafasamt, að rétt 
sé að hafa alveg einskorðaða reglu hér að lútandi, og getur verið full ástæða til að 
styrkja sumar sjúkrahúsbyggingar meira, en aðrar minna, eftir því, hve nauð- 
synlegar þær teljast, og að vísu væri eðlilegt, að þau sveitarfélög, sem reisa sjúkra- 
hús fyrir inargar sveitir og jafnvel heila landsfjórðunga, fengju til j)ess hlutfalls- 
lega ríflegri styrk en hin, sem sinna aðeins eigin þörfum og þeim jafnvel að lillu 
leyti. Óþarft er í þessu sambandi að taka fram, að trúnaðarm enn ríkisins sam- 
þykki uppdrætti og litbúnað sjúkrahúsa, því að samkvæmt gildandi lögum má 
enginn reisa né reka sjúkrahús hér á landi nema það fullnægi kröfum heilbrigðis- 
stjórnarinnar og hafi hlotið löggildingu ráðherra.

2. Um hitt atriði frumvarpsins, sem felst í b-Iið 1. greinar, er það að segja, að 
ég fellst að efninu til á réttmæti jæss, að slikir s júkrahúsastyrkir verði teknir upp, 
Hins vegar virðist mér, að ákvæði þar að Jútandi eigi bezt heima í fjárlögum, bæði 
vegna þess, að það er algerlega fullnægjandi, og hins, að erfitt er að finna slíkum 
styrkveitingum algilt og réttlátt frambúðarform. Verður tæplega komizt h já  að 
trúa  heilbrigðisstjórninni íyrir að skipta niður ákveðinni styrkupphæð á sem 
sanngjarnastan hátt  á milli þeirra sveitarfélaga, sem einkum verða fyrir halla af að 
reka sjúkrahús fyrir utansveitarfólk. Og er ekki ólíklegt, að hún þyrfti að prófa 
sig áfram, unz hún fyndi nokkurn veginn sanngjarnar reglur til að fara eftir. Regl- 
ur þær, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, eru auðsjáanlega að ýmsu leyti hæpnar. 
Hvenær eru sjúkrahús sótt „að verulegu leyti“ af utansveitarsjúklingum? Er rétt 
að umbuna sjúkrahúsi með því hærri rikissjóðsstyrk, því dýrseldara sein það er? 
Hæpið er og að miða við upphæð daggjaldanna einna, og er mikið á mununum, 
hvað fyrir þau er látið (sjúkrahúsvistin ein eða til viðbótar lyf, læknishjálp, 
röntgenmyndir, ljóslækningar o. s. frv.). Nær j)að yfirleitt nokkurri átt, að AI- 
þingi skuldbindi ríkissjóð til að leggja fram þriðjung upphæðar, sem styrkþeginn 
er einráður uin, hve há er gerð? Leiðinlegt væri og að lögfesta ákvæði, er gerðu 
það — þó að ekki væri nema á pappírnum — að bersýnilegu gróðabragði, að sveit- 
arfélög skiptust á sjúklingum til sjúkrahúsvistar. Ef Reykjavíkurbær riéki sjúkra- 
hús og Seltirningar annað, gætu þau sveitarfélög, samkvæmt þessum ákvæðum, 
fengið sér greidda úr ríkissjóði upphæð, er næmi þriðjungi daggjaldanna, með 
því að Reykvikingarnir væru lagðir á Seltjarnarnesspítalann, en Seltirningarnir 
á Reykjavikurspítalann.

Niðurstaða mín verður sú, að ekki sé rétt að gera frumvarp þetta að lögum, 
en hins vegar sé áslæða til að koma efni þess, og þá sérstaklega b-liðar 1. greinar, 
á framfæri við fjárveitinganefnd í því skyni, að hún taki það lil velviljaðrar at- 
hugunar. Er ég að sjálfsögðu fús til að ljá liðsinni mitt til þess, svo og að aðstoða 
við þá athugun.

Vilm. Jónsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.


