
Nd. 717. Nefndarálit
um  frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 44 23. jún í 1932, um skipun læknishéraða, verksvið 
landlæknis og störf héraðslækna.

F rá  allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur leitað um sagnar landlæknis um þetta frv., sein fer fram  á 
að stofna nýtt læknishérað á sunnanverðu Snæfellsnesi. Landlæknir svaraði nefnd- 
inni um hæl með ýtarlegri umsögn, sem prentuð er sem fylgiskjal með nál. þessu. 
V iðurkennir landlæknir h ina brýnu  þörf fyr ir  íbúa um ræ ddra  héraða til að fá sér- 
stakan héraðslækni, en telur ré tta ra  að afgreiða málið nú með „rökstuddri dagskrá 
þess efnis, að heilbrigðisstjórninni verði falið að athuga málið og leggja tillögur um 
það fy r ir  Alþingi næsta haust  eða vetu r“ .

Allsherjarnefnd fellst á þessa tillögu landlæknis og leggur til, að frv. verði afgreitt 
með svofelldri

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Með tilvísun til álitsgerðar landlæknis, dags. 9. apríl 1943, og í trausti  þess, að 

heilbrigðisstjórnin láti fram  fara  a thugun og undirbúning  að stofnun sérstaks lækn- 
ishéraðs á sunnanverðu Snæfellsnesi, m. a. a thugun á stað fy r ir  læknisbústað, í sam- 
ráði við ibúa hins væntanlega læknishéraðs, enda leggi hún tillögur um málið fyrir  
Alþingi á þessu ári, tekur deildin fyr ir  næsta inál á dagskrá.

Alþingi, 10. apríl 1943.

Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen, 
form. fundaskr. frsm.

Jö ru n d u r  Brynjólfsson. Áki Jakobsson.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN
Reykjavík, 9. apríl 1943.

Til svars bréfi há ttv ir ta r  allsherjarnefndar, dags. 7. þ. m., þ a r  sem leitað er um- 
sagnar m innar um  frum varp  um  breyting á  löguin nr. 44 23. jún í 1932, um  skipun 
læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna (þ. e. um  stofnun nýs 
læknishéraðs á sunnanverðu Snæfellsnesi), vil ég tak a  fram  ef ti r fa ran d i:

Þegar litið er á erfiðleika og kostnað flestra h inna um ræ ddu byggða af að leita 
læknis, er ekki unn t að mæla því í gegn, að íbúunum  er full nauðsyn á að fá sérstak- 
an héraðslækni. E f slíkt hérað yrði stofnað, ætla ég og, að ekki orki tvímælis, að 
undir það ættu að hverfa  einmitt þeir hreppar, sem frum varpið  gerir ráð fyrir. E f  ekki



væri á annað að líta en þetta, mundi ég því geta m ælt með sam þykkt frumvarpsins án 
nokkurs fyrirvara. E n  að vísu m undi m ér þá bera svipuð skylda til að mæla með 
stofnun nýrra  l.æknishéraða á ým sum  öðrum stöðum á landinu, og nefni ég þar eink- 
um til Suðureyri í Súgandafirði, Hrútafjörð, Raufarhöfn  og Borgarfjörð eystra. E r um 
alla þessa staði svipuðu máli að gegna og' Snæfellsnes sunnanvert, að því er tekur til 
erfiðleika við læknisvitjanir og m ikinn  kostnað af þeim.

Kostnað rikisins af fjölgun héraðsla'kniseinbætta læt ég liggja á milli hluta, með 
því að ég ætla Alþingi að meta getu ríkissjóðs til að standa undir  þeim kostnaði bæði 
nú og síðar, er m iður kann  að vegna ríkisbúskapnum. En á h inu  vek ég athygli, að 
stofnun nýs læknishéraðs á tilteknum stað er út af fyr ir  sig engin trygging fyr ir  því, 
að ú r  rakni erfiðleikum á að ná til læknishjálpar með skaplegu móti, og getur meira 
að segja orðið til þess að gera illt verra. El' enginn læknir fæst í hið nýja hérað, er 
m inna en ekkert  nnnið. Aður á ttu  íbúar héraðsins beina kvöð á þ jónustu  héraðs- 
læknis sins, en á eftir eiga þeir einungis aukakvöð á nág ranna læ kna  um utanhér- 
aðsþjónustu, sem gera má ráð fyrir, að oft verði rækt sam kvæ m t því. En þá kasl- 
ar  tólfunum, ef læknishérað, sem lafir í þeim fólksfjölda að vera no k k u rn  veginn 
útgengilegt, er klofið í sundur i tvö svo smá og rýr héruð, að hvorugt fæst skipað. 
Aður en varir  eru þá í stað eins héraðs, sem að vísu bjó við ófullnægjandi þjónustu 
eins læknis, komin tvö héruð, ba^ði algerlega kvknislaus.

Af ótta við þetta (þ. e. fy r irfram  vitað læknisleysi h in s  fyr irhugaða nýja hér- 
aðs eða jafnvel tvö læknislaus héruð í stað eins, er þó heldur lækni), hef ég til þessa 
ekki treyst m ér til að mæla með því, að orðið yrði við mjög eindregnum  kröfum, 
er á ým sum  tím um  hafa verið bornar fram  af íbúum  þeirra  staða, er ég áðan 
nefndi, um  stofnun ný rra  læknishéraða. Veit ég og ekki be tu r en h lu taðeigendur 
hafi við n án a ri  a thugun  látið sér skiljast, hver to rm erk i eru á fram kvæm dinni,  
og talið eftir atvikum  ré tt  að láta k rö fu r  s ínar i þessa á tt  falla n iður í bili. Síðan 
hefur  þó s tórum  dregið úr ef tirspurn  lækna eftir h é ruðum  viti á landi. Um úrvals- 
héruð, sem auglýst eru laus til um sóknar,  sækir nú ým ist einn eða enginn læknir, 
og eru fjögur læknishéruð sem s tendur algerlega læknislaus og lítil von um. að ú r  
rætist, auk  tveggja héraða, þ a r  sem vant er s taðgöngum anna í veikindaforföllum 
liéraðslæknanna.

Ef um ræ tt  f rum varp  yrði að lögum, imindi af jiví leiða ef tir fa rand i breytingar 
á læknishéraðaskipuninni á Snæfellsnesi og í Mýrasýslu (ibúatala læknishérað- 
anna  sam kvæ m t m anntali  1940, en íbúatala h reppanna  síðustu fölum Hagstof- 
u n n a r ) :

Undan S tykkishólm shéraði félli M iklahollshreppur (177 íbúar) ,  og íbúatala 
héraðsins lækkaði úr  1616 niður í 1439.

Undan Ólafsvíkurhéraði félli Staðarsveit (239 íbúar) og Breiðavíkurhreppur 
(240 íbúar) ,  og íbúatala héraðsins hekkaði úr  láóO n iður i 1071.

Undan Borgarneshéraði félli K olbeinsstaðahreppur (221 íbúi) og Eyjahrepp- 
ur (92 íbúar) ,  og íbúatala héraðsins lækkaði úr 1596 n iður i 1283.

í h inu  fyrirhugaða nýja  keknishéraði yrði ibúatalan  969.
Eg geri ekki ráð  fyrir, að breytingin á ilniatölu Borgarneshéraðs og Slykkis- 

hólm shéraðs skipti neinu máli fyrir  e f tirspurn  kekna eftir þessuin héruðum . Hins 
vegar yrði fó lksfækkunin  í Ólafsv■íkui'héraði till 'innanleg. Hingað til he fu r  það 
þótt i betri héraða röð, en m undi eftir b rey tinguna verða talið aftarlega í flokki 
miðlungshéraða, og gæti vel leitt til þess, að öllu óbreyttu, að læ knar sæ ktust  lítið 
eða ekki eftir því, og með vissu iniður en hingað til. \ Tera má, að keknir, sem í hér- 
aðinu sæti og þ rey ttu r  væri orðinn á að gegna h inum  fjarkegari  hreppuin, sætti 
sig fyrir  sitt leyti við brey tinguna og æskti jafnvel eflir henni, en þannig líta ung- 
ir Iæknar ekki á málið. Þeir te lja  að jal’naði fyrir öllu, að ho rfu r  séu á nægu starfi 
og spyrja  fyrst og frem st um  fólksfjöldann.

Fólksfjö ld inn í h inu  fyr irhugaða ný ja  héraði er iit af fyrir  sig við hæfi sér- 
staks læknishéraðs, og að því leyti hafa þessar bvggðir nokkra  sérstöðu, miðað við



þá staði aðra, sem h ér  haí'a verið nefndir  og kæ m u til greina sem ný læknishéruð. 
Á öllum þeim  stöðum  er fó lksfjöldinn svo að verulegu nem ur minni. E n  það rý r ir  
a f tu r  hið fy r irhugaða Snæfellsneshérað og m und i  gera það að sam a skapi m inna 
eftirsóknarvert  læknum , að þar er ekkert  þorp eða fjölbýli, enginn verzlunarstað  - 
u r  né sameiginleg miðstöð byggðarinnar, en fyr ir  það m und i verulegur h lu t i  lækn- 
isv iðsk ip tanna falla til u tanhéraðslæ kna, er s itja  á verzlunars töðunum . Ber á þessu 
víða um  land, þ a r  sem svipað hagar  til, og gætir m eira og meira, eftir  því sem sam- 
göngur verða ö rari og greiðari.

Að þessu a thuguðu tel ég undir  hæ linn  lagt, að þetta  fyr irhugaða læknishérað 
fengist skipað, þó að stofnað yrði, og að vísu iná n o k k u rn  veginn fullyrða, að svo 
verði ekki, á m eðan málið er ekki betu r undirbúið  en það, að á engan stað er hægt 
að benda, þ a r  sem læ knir inn  á að sitja , hvað þá  að vitað sé, að til sé þak  yfir höf- 
uðið á honum .

Ég tel því ekki ré tt  að h rap a  að því að sam þykkja  þetta frum varp, og ra u n a r  
er það ætið góð regla, að þvílíkar sk ipulagsbreytingar séu rækilega a thugaðar  og 
un d irb ú n ar  af rík iss tjó rn inni,  áður en Alþingi afgreiðir þæ r endanlega. E r og æði- 
langt síðan breyting hefur  verið gerð á læ knishéraðask ipun inn i öðruvísi en sam- 
kvæ m t s tjó rnarfrum varp i .

Vil ég mjög eindregið ráða  til, að frum varp ið  verði að þessu sinni afgreitt með 
röks tuddri  dagskrá  þess efnis, að heilbrigðisstjórninni verði falið að a thuga málið 
og leggja tillögur uin það fyr ir  Alþingi næsta  haus t  eða vetur.

Teldi ég þá sjálfsagt, að heilbrigðisstjórnin  a thugaði málið af skilningi og 
velvild og hefði um það sam vinnu við h lutaðeigendur. Má ra u n a r  m arg t til þess 
gera, að sveitahérað með allt að 1000 íbúum  sé ekki fy r ir fram  dæ m t til læknis- 
leysis, og bezt verður það gert með því að tryggja aðlaðandi læ knisse tur og' koina 
upp  sno trum  og þægilegum læknisbústað, b ú n u m  nauðsynlegustu  tæ k jum . E r  hér 
mikið komið und ir  áhuga og fórnfýsi h inna væntanlegu héraðsbúa, og að vísu væri 
ekki ósanng jarn t  að æ tlast til þess, að slíkur áhugi og fórnfýsi hefði að einhverju 
leyti sýnt sig í verki, áður en Alþingi og stjórnarvöld láta til sín taka  um fram- 
kvæmdir.

Vilm. Jónsson.

Til a l lsherja rnefndar  neðri deildar Alþingis, Reykjavík,


