
Ed. 145. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 44 23. júní 1932, um skipun læknishéraða. verksvið
landlæknis og störf héraðslækna, og l. um breyt. á þeim 1., nr. 58 7. maí 1940 og
nr. 52 30. júní 1942.

Frá meiri hluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Frv. þetta hefur verið all-ýtarlega athugað og rætt í nefndinni. Hefur nefndinni
m. a. borizt umsögn landlæknis, þar sem mælt er í mót sumum atriðum frv. Hinar
almennu ástæður, sem landlæknir færir fyrir máli sínu, er þó ekki hægt að taka
til greina, allra sízt þó þá ástæðu, að samþykkt frv. mundi spilla fyrir þvi, að læknar
fáist Í erfið, afskekkt héruð. Ástæðan til þess, að torvelt hefur verið að fá lækna
í þessi héruð, er ekki sú, að of fáir læknar séu til í landinu. Þvert á móti hafa fremstu
menn læknastéttarinnar um áratugi haldið því fram, að hér á landi fengi of margir
menn læknismenntun. Þrátt fyrir þennan læknafjölda hefur gengið illa að fá þá
til að taka að sér hin afskekktari héruð, sem jafnframt oft eru og með þeim erfið-
ustu. Þetta kemur m. a. af þVÍ, að ef menn hafa verið skipaðir i þessi héruð, hefur
oft orðið löng bið á, að þeir fengi önnur hentari. Er því auðséð, að ef hinum fólks-
fleiri, en hægari héruðum, sem betur liggja við samgöngum, er skipt, opnast fleiri
möguleikar en fram að þessu til að flytja, áður en langt líður, um set þá lækna,
sem hin afskekktu héruð hafa tekið að sér í þeirri trú, að þeir þyrftu eigi að vera
þar ævilangt eða svo. Fjölgun læknishéraða með þeim hætti, sem í frv. er ráðgert,
hlýtur því stórlega að greiða fyrir, að öll læknishéruð landsins fáist skipuð, a. m. k.
ef heilbrigðisstjórnin heldur rétt á veitingarvaldinu. sem engin ástæða er til að
efast um. Hitt er líklegt, að þessu til viðbótar þurfi einnig að bæta kjör sumra
héraðslækna, og verður heilbrigðissljórnin að segja til um það.

Heilbrigðisstjórnin hefur og sjálf viðurkennt, að læknaskortur standi ekki í
vegi fyrir skiptingu læknishéraða. þar sem hún ætlast til, að aðstoðarlæknar verði
fengnir svo eða svo mörgum héraðslæknum víðs vegar um land. Með þessu móti
mundi einmitt komið í veg fyrir, að yngri læknarnir færi Í útkjálkahéruðin og þeir
strax dregnir í fjölmennið í stað þess að stofna fleiri sjálfstæð embætti, sem veita
má þeim, er í fásinninu hafa verið um hríð. Hitt er og fráleitt, að sparast mundi fé
"jð þessa aðstoðarlækna, því að ef þeir búa annars staðar enaðallæknar, eins og
látið er í veðri vaka um sum héruðin a. m. k., mundi fyrr en varir þurfa að reisa
þeim læknisbústaði og þess háttar. En sjúkraskýli geta að sjálfsögðu verið sam-
eiginleg, þótt héruðum sé skipt, og fleiri en einn sjálfstæður læknir við það starfað.

Af því, sem nú hefur verið sagt, er bert, að öll rök hníga að því, að skipta
beri þeim lælmishéruðum, sem einn læknir kemst af einhverjum ástæðum ekki
yfir að þjóna.

Er þess vegna lagt til, að fast verði haldið við stofnun nýs læknisembættis á
Snæfellsnesi, því að viðbúið er ,að æði margir sjúkir menn verði farnir veg allrar
veraldar, áður en vegabætur yfir fjallgarðinn til Ólafsvíkur og Stykkishólms geti
komið Suður-Snæfellingum í læknis stað. Svo er og lagt til, að sérstakur læknir
verði í Grindavík, sem hefur verið læknissetur um langa hríð. Er og af öllum viður-
kennt, að fleiri lækna þurfi á Suðurnes en nú eru þar, og sýnist þá sjálfsagt að
stuðla að því, að þeir séu ekki allir á sama stað. Hins vegar er eðlilegast, að Hafna-
menn sæki lækni til Keflavíkur og Vatnsleysustrandarmenn til Hafnarfjarðar, og
er lagt til, að frv. verði breytt Í samræmi við það.

Þá er og lagt til, að samþykkt verði brtt. háttv. 2. þm. Árn. (EE). um skiptingu
Eyrarbakkahéraðs. Er· þar um mjög fjölmennar og víðlendar sveitir að ræða og
alveg fjarstætt að taka læknissetur úr mesta fjölbýlinu, eins og Í frv. er ráðgert.

Er því lagt til, að frv. verði samþykkt með þessum



BREYTINGUM:
1. Við 4. gr. a. Liðurinn orðist svo:

Keflavíkurhérað : Njarðvíkurhreppur , Keflavíkurhreppur , Gerðahreppur ,
Miðneshreppur og Hafnahreppur. Læknissetur í Keflavík.

2. Við 4. gr. b. Liðurinn orðist svo:
Grindavíkurhérað: Grindavíkurhreppur. Læknissetur í Grindavík.

3. Við 5. gr. a. 2. Liðurinn orðist svo:
Hafnarfjarðarhérað: Hafnarfjarðarkaupstaður, Bessastaðahreppur. Garða-

hreppur og Vatnsleysustrandarhreppur. Læknissetur í Hafnarfirði.

Jafnframt þessu er einnig eðlilegt, að samþykkt verði þál. um, með hverjum
hætti skiptingu héraða og á annan veg verði stuðlað að þvi, að læknar fáist út á
land.

Alþingi, 3. marz 1944.

Lárus Jóhannesson,
fundaskr.

Bjarni Benediktsson,
frsm.

Brynjólfur Bjarnason.


