
Nd. 195. Frumvarp til laga
um heilsuverndarstöðvar.

(Lagt fyrir Alþingi á 63. löggjafarþingi, 1944.)

1. gr.
t kaupstað hverjum skal reka heílsuverndarstöð, nema ráðherra veiti undan-

þágu frá þeirri skyldu með ráði berklayfirlæknis, sbr. einnig ákvæði 6. gr.



Um skipun og rekstur heilsuverndar stöðvar fer samkvæmt lögum þessum og
reglugerð, er hlutaðeigandi bæjarstjórn og stjórn hlutaðeigandi sjúkrasamlags semja,
en ráðherra staðfestir.

2. gr.
Heilsuverndarstöð ber að rækja berklavarnarstarfsemi i umdæmi sínu sam-

kvæmt ákvæðum berklavarnarlaga og nánari fyrirmælum berklayfirlæknis, en aðra
víðtækari heilsuverndarstarfsemi eftir því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð.

Nú verður ágreiningur milli bæjarstjórnar og stjórnar sjúkrasamlags um verk-
svið heilsuverndarstöðvar og önnur ákvæði reglugerðar varðandi skipun hennar eða
rekstur, og sker þá ráðherra úr ágreiningnum, að fengnum tillögum berklayfirlæknis
og tryggingaryfirlæknis.

3. gr.
Þriggja manna nefnd hefur á hendi stjórn heilsuverndarstöðvar. og tilnefnir

hlutaðeigandi bæjarstjórn einn mann í nefndina, stjórn hlutaðeigandi sjúkrasamlags
annan, en ráðherra samkvæmt tillögu berklayfirlæknis hinn þriðja, og er hann for-
maður nefndarinnar.

Fela má með ákvæðum í reglugerð almennt viðurkenndu líknarfélagi rekstur
heilsuverndarstöðvar.

Heilsuverndarstöð skal háð sérstöku eftirliti hlutaðeigandi héraðslæknis, nema
hún sé undir stjórn sérstaks læknis, er ráðherra hefur viðurkennt.

4. gr.
Ríkissjóður greiðir styrk til rekstrar heilsuverndarstöðvar, og má styrkurinn

nema allt að þriðjungi eðlilegs kostnaðar að mati ráðherra. Kostnaður af rekstrin-
um að öðru leyti skiptist að jöfnu á milli hlutaðeigandi bæjarsjóðs og hlutaðeigandi
sjúkrasamlags.

5. gr.
Heimilt er ráðherra að staðfesta, reglugerð um rekstur heilsuverndarstöðvar í

sveitarfélagi, þó að ekki sé kaupstaður, enda njóti þá slík heilsuverndarstöð styrks
úr ríkissjóði samkvæmt ákvæðum 4. gr. að uppfylltum þar greindum skilyrðum. Nú
er ekki rekið sjúkrasamlag í slíku sveitarfélagi, og skal þá sveitarsjóður ábyrgjast
greiðslu á tvöföldu framlagi á móti styrk ríkissjóðs. Um stjórn slíkrar heilsuverndar-
stöðvar fer eftir hliðstæðum reglum þeim, er getur í 3. gr., eftir því sem nánar verður
ákveðið í reglugerð.

6. gr.
Heimilt er ráðherra með ráði berklayfirlæknis að heimila, að heilsuverndarstöð

sveitarfélags taki að sér heilsuverndarstarfsemi fyrir annað eða önnur sveitarfélög
fyrir umsamið hæfilegt gjald, og fer um þann kostnað i samræmi við ákvæði 4. og 5. gr.

Í reglugerð má og ákveða, að tvö eða fleiri sveitarfélög sameinist um rekstur
einnar heilsuverndarstöðvar. Um skipun, rekstur og stjórn slíkrar stöðvar fer í sem
fyllstu samræmi við ákvæði þessara laga, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglu-
gerð.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1945.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Frumvarp þetta er samið af landlækni í samráði viðberklayfirlækni og trygg-
ingaryfirlækni. Gerir landlæknir fyrir frumvarpinu eftirfarandi grein:

Heilsuverndarstöðvar. er fyrst og fremst hafa annazt berklavarnarstarfsemi, hafa
verið reknar hér á landi í Reykjavík (síðan 1919), á Ísafirði (1939), Siglufirði (1939),
Akureyri (1938), Seyðisfirði (1938) og í Vestmannaeyjum (1938). Auk þess hefur
heilsuverndarstöðin í Reykjavík annazt berklavarnarstarfsemi fyrir Hafnarfjörð



síðan 1940. Á Akureyri hafði og Rauði krossinn haldið uppi heilsuverndarstöð og
berklavarnarstarfsemi á árunum 1929----1936. Auk berklavarna hefur stöðin í Reykja-
vík sinnt mæðra- og ungbarnavernd og lítið eitt vörnum gegn næmum sóttum (barna-
veikisbólusetning), en stöðin á ísafirði um tíma ungbarnavernd. Allar eru stöðv-
arnar reknar af hlutaðeigandi bæjarfélögum, nema stöðin í Reykjavík, sem frá upp-
hafi hefur verið rekin af hjúkrunarfélaginu Líkn.

Heilsuverndarstarfsemi þessi hefur jafnan notið styrks úr ríkissjóði, og hefur
verið föst skipun á þeim styrkveitingum síðan 1936, að tekinn var upp fastur liður
á 12. gr. fjárlaga í þessu skyni. Hefur jafnan verið krafizt tvöfaldrar fjárhæðar í
móti ríkissjóðsstyrknum, og síðan sjúkrasamlög samkvæmt alþýðutryggingarlög-
unum komu til skjalanna, hefur víðast orðið samkomulag um, að hlutaðeigandi
bæjarsjóður og sjúkrasamlag skiptu jafnt með sér þeim kostnaði. Er það í samræmi
,ið tilætlun og bendingar hinna nýju berklavarnarlaga nr. 66 30. desember 1939
(sln-, 3. gr. þeirra).

Í berklavarnarlögunum er gert ráð fyrir heilsuverndarstöðvum sem mikilsverð-
um lið í hinni róttæku berklavarnarstarfsemi, sem rekin hefur verið hin síðustu
ár. Þykja þær og fyllilega hafa sannað gildi sitt, enda eiga almennt vinsældum að
fagna, hver á sínum stað. En jafnframt hefur komið Í ljós, að þörf er fullkomnara
skipulags starfsemi þessarar og þar á meðal tryggingar fyrir áframhaldandi föstum
greiðslum til hennar, enda fari ekki á milli mála, hverjum beri að inna þær greiðslur
af hendi. Hefur nokkuð borið á því sums staðar, að um greiðslur þessar hafi orðið
leiðinlegur reipdráttur á milli bæjarsjóða annars vegar og sjúkrasamlaga hins vegar,
og leitt til þess á einum stað (Siglufirði), að starfsemi heilsuverndarstöðvar hefur
jafnvel lagzt niður um skeið, án þess að til sé að dreifa ágreiningi hinna sundur-
þykku aðila um brýna nauðsyn starfseminnar.

Ákvæði 3. gr. berklavarnarlaganna þykja ekki veita nægilega stoð reglugerðar-
ákvæðum, er fyllilega nægi til þess, að heilsuverndarstarfseminni verði komið í fast
horf og veitt það öryggi, er starfseminni endist til þess, að hún fái notið sín. Fyrir
því er frumvarp þetta borið fram, og er ekki ætl azt til annars en lögfest verði sú
skipan, sem þegar er komin á fyrir frjálst samkomulag, og óvíðast hefur valdið
nokkrum ágreiningi, jafnframt því, sem lagður verði grundvöllur undir það, að
heilsuverndarstöðvarnar geti smátt og smátt fært út kvíarnar og aukið starfsemi
sína, eftir því sem skilningur ráðamanna vex á nauðsyn almennrar heilsuverndar
við hlið lækningastarfseminnar í landinu. Um hina helztu þætti heilsuverndar og
hlutverk heilsuverndarstöðva Í því sambandi nægir að visa til stutts yfirlitserindis
landlæknis í III. kafla í Heilbrigðisskýrslum fyrir árið 1932, en um berklavarnir
sérstaklega til erindis berklayfirlæknis í III. kafla í Heilbrigðisskýrslum 1937.

Skýringa á hinum einstöku greinum frumvarpsins þykir ekki þörf.
Frumvarpið hefur verið borið undir Tryggingarstofnun ríkisins, og hefur hún

tjáð sig "algerlega sammála .... um gagnsemi slíkrar löggjafar og .... í öllum aðal-
atriðum .... fylgjandi .... því fyrirkomulagi, sem stungið er upp á". Tryggingar-
stofnunin gerir sérstaklega athugasemd við ákvæði 4. gr., þar sem sleginn er nokkur
varnagli við því, að ríkissjóður greiði skilyrðislaust þriðjung kostnaðar af rekstri
heilsuverndarstöðva. hvernig sem hann kann að verða talinn og tíundaður, og telur
stofnunin slíkt óþarft miðað við þau afskipti, sem ríkisvaldinu er ætlað að hafa af
skipan þeirra og rekstri, m. a. með því að tilnefna einn mann af þremur í stjórnina.
En þess er að gæta, að slíku aðhaldi ráðherra er ekki einungis ætlað að gagnast
ríkissjóði, heldur jafnframt hlutaðeigandi sveitarsjóði og sjúkrasamlagi með því að
örva til aðgæzlu og hagsýni um reksturinn. Um fulltrúa ríkissjóðs í þessum tilfell-
um er og það að segja, að vitanlega verða þeir tilnefndir úr hópi borgara á hverjum
stað og þeim þá í flestum tilfellum sennilega eðlilegt að finna enn næmara til hags-
muna sjóða byggðarlaga sinna en ríldssjóðs.


