
Nd. 703. Nefndarálit [65. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 24 1949, um breyt. á I. nr. 33 1945, um breyt. á I. nr. 30
1933, um sjúkrahús o. fl.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndinni er ljóst, að þörf er á, að ríkið veiti sveitarfélögum aukinn stuðning
við stofnun og rekstur sjúkrahúsa, en telur það þurfa nánari athugun, hvort þann
stuðning eigi að veita með því að greiða hluta af verði áhalda og lækningatækja eða
á annan hátt. Nefndin leggur því til, að frv. þessu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
Með nefndarálitinu fylgir bréf frá landlækni viðvíkjandi þessu máli.

Kristín Sigurðardóttir var fjarstödd, þegar málið Var afgreitt.

Alþingi, 19. jan. 1952.

Páll Þorsteinsson,
form.

Helgi Jónasson,
frsm.

Gylfi Þ. Gíslason.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIR Reykjavík, 15. janúar 1952.
Með bréfi, dags. 24. október f. á., sendi háttvirt heilbrigðis- og félagsmála-

nefnd neðri deildar Alþingis mér til umsagnar frumvarp á þskj. 91 um breytingu á
sjúkrahúsa lögunum, þess efnis, að með byggingarkostnaði sjúkrahúsa, sem fram-
lag úr ríkissjóði miðast við, skuli telja kostnað af nauðsynlegum húsbúnaði, áhöld-
um og lækningatækjum.

Dráttur á að skila þessari umsögn stafar af því, að ég leitaði þegar eftir því, mér
til leiðbeiningar, að byggingarnefndir sjúkrahúsanna á Akranesi og Akureyri létu



mér i té áætlun um kostnað sinn af innanstokksmunum og áhöldum til þessara
sjúkrahúsa. Sjúkrahúsnefndin á Akranesi svaraði þessu með bréfi, dags. 8. desem-
ber f. á., en frá Akureyri barst mér fyrst svar i gær, dags. 9. þ. m.

Ég geri ráð fyrir, að nefndin láti sig aðallega varða í þessu sambandi, hverjar
fjárhæðir hér sé um að ræða. Um það er mjög erfitt að segja, því að "nauðsynlegir"
innanstokksmunir og áhöld er mjög teygjanlegt hugtak og kunnara en frá þurfi að
segja, hver ringulreið er nú á öllu verðlagi.

Húsameistaraskrifstofa ríkisins hefur leyft mér að hafa eftir sér, að fremur
muni of lágt áætlað en hitt að gera ráð fyrir því, að af samanlögðum kostnaði al-
mennrar sjúkrahúsbyggingar og tilheyrandi innanstokksmuna og áhalda nemi kostn-
aður af ínnanstokksmunum og áhöldum %. Síðasta reynsla um þetta er frá fæðingar-
stofnun landsspítalans (ca. 50 rúm). Samkvæmt reikningsyfirliti húsameistara nam
kostnaður af sjálfri byggingunni kr. 2500229.77, en af innanstokksmunum ca. kr.
1200000.00. Svarar þetta til ca. kr. 2400(}.00 kostnaðar á hvert rúm stofnunarinnar.
Að vísu er hér ekki um almennt sjúkrahús að ræða og nokkur aukakostnaður af
ínnanstokksmunum og áhöldum vegna hvítvoðunganna. Hins vegar þurfti ekki að
kosta neinu til eldhússáhalda, með því að fæðingarstofnunin nýtur hins sameigin-
lega eldhúss landsspítalans, og ætti það að jafna muninn.

Byggingarkostnaður sjúkrahússins á Akranesi (25 rúm) hefur orðið kr.
2100000.00, en innanstokksmuni og áhöld áætlar byggingarnefndin kr. 724000.00.
Er það ekki nema rúmlega 14 hluti heildarkostnaðar. en þess er að gæta, að áætlun
er annað en reynd, og að vísu nemur þessi áætlun nálægt kr. 29000.00 á rúm.

Um 7 milljónir króna munu nú vera komnar í Akureyrarspítala (112 rúm),
og jafnvel gert ráð fyrir 9 milljóna heildarkostnaði. Byggingarnefndin áætlar
nauðsynlega innanstokksmuni og áhöld þó einungis kr. 1347918.50, og virðist þetta
skjóta nokkuð skökku við, bæði um fyrr nefnt kostnaðarhlutfall og kostnað á rúm,
sem nemur samkvæmt áætluninni aðeins 11-12 þúsund krónum. En þess er að
gæta, að á Akureyri er nú rekið sjúkrahús með um 6(} rúmum, fullbúið að innan-
stokksinunum og áhöldum, sem að sjálfsögðu renna til hins nýja sjúkrahúss, og
skýrir það fyllilega muninn.

Að öllu athuguðu tel ég því rétt að gera ráð fyrir, að kostnaður af innanstokks-
munum og áhöldum sjúkrahúsa nemi 1/3 heildarkostnaðarins af að koma þeim upp,
og um 30 þúsund krónum á hvert sjúkrarúm, miðað við núverandi verðlag, og er
því hér ekki um neinar smávegis fjárhæðir að ræða.

Við þetta bætist, að ínnanstokksmunir og einkum áhöld sjúkrahúsa ganga
sífelldlega úr sér eða úreldast og þykja þurfa að víkja fyrir öðru nýrra og full-
komnara. Ef ríkið játast einu sinni undir það að eiga að bera kostnað af upphaf-
legum ínnanstokksmunum og áhöldum bæjar- og sveitarsjúkrahúsa. mun því veit-
ast erfitt !Ið stunda gegn sífelldum kröfum um samsvarandi þátttöku í kostnaði af
öflun nýrra muna og tækja til hinna sömu sjúkrahúsa, að sínu leyti eins og það
tíðkast að greiða byggingarstyrki til þeirra endurbóta á byggingum sjúkrahúsa, sem
teljast nývirki. Og ekki fer hjá því, að öll hin eldri sjúkrahús bæjar- og sveitar-
sjóða, sem ekki hafa notið neins styrks til að afla sér innanstokksmuna og áhalda,
munu sækja fast að fá samsvarandi aðstoð til að endurnýja muni sina, jafnótt sem
þörf krefur, enda þá erfitt að synja þess með rökum.

Styrkúthlutun úr ríkissjóði til öflunar nauðsynlegra innanstokksmuna og áhalda
handa sjúkrahúsum er þeim annmörkun bundin, að erfitt er að meta nauðsynina.
Allir vita, hver munur er á íburði venjulegra húsgagna. og er auðvitað hið sama að
segja um búnað sjúkrahúsa. Er jafnvel hætt við, að búnaður sjúkrahúsa geti liðið
haga við það, ef færa á fjarlægum aðila sönnur á nauðsyn hvers eins, sem ráða-
mönnum sjúkrahúss leikur hugur á að afla til þess. Og ekki öfunda ég sjúkrahús-
lækna að eiga undir slíka skriffinnsku að sækja.

Það situr ekki á mér að mæla gegn því, að Alþingi sýni þá rausn af sér að auka
enn styrkveitingar ríkissjóðs til byggingar bæjar- og sveitarsjúkrahúsa með svo



stórkostlegum framlögum sem felast i ákvæðum frumvarps þess, sem hér um ræðir,
einkum ef eg mætti treysta því, að Alþingi vanrækti ekki fyrir það enn frekar en
það hefur gert þær heilbrigðisstofnanir, sem ríkinu eru enn skyldari, og á ég þar
við sjúkrahús ríkisins, sem ár eftir ár fá því nær engar undirtektir Alþingis undir
hinar sjálfsögðustu kröfur þeim til eflingar.

Löng reynsla hefur reyndar sýnt, að bæjar- og sveitarfélög, þar sem ekki hefur
brostið almennan áhuga né verið vant traustrar forustu, hafa hvert eftir annað
hrist fram úr ermi sér að koma upp hinum vönduðustu sjúkrahúsum og sjúkra-
skýlum, jafnvel á hinum verstu krepputímum og með miklu minni ríkissjóðsstyrk
en nú stendur til boða. Annað hefur kreppt meira að bæjar- og sveitarfélögum,
einkum hin síðustu ár, og það er að standa undir rekstri þessara stofnana, enda
hafa hin smærri sjúkraskýli unnvörpum gefizt upp og hætt öllum rekstri. Að því
er mig minnir, hef ég áður bent háttvirtri nefnd á, að ríkissjóðsstyrkur til bygg-
ingar sjúkrahúsa bæjar- og sveitarfélaga getur jafnvel orðið of hár. Það verður
hann, ef hann leiðir til þess, að bæjar- og sveitarfélög "yfirbyggja" sig að sjúkra-
húsum og sjúkraskýlum, sem þau ráða ekki við að reka og verða jafnvel að láta
standa auð og ónotuð. Heilbrigt er, að það sé drjúgt átak fyrir bæjar- og sveitar-
félög að koma upp þessum stofnunum, en verði byggingar styrkir auknír mikið um-
fram það, sem nú er, hættir hér að verða um nokkurt átak að ræða, Það byrjar fyrst
með rekstrinum, sem gera má ráð fyrir, að verði því erfiðari, því hægara sem reyn-
ist að byggja stórt og mikið. Fyrir því ætla ég, að betur væri séð fyrir hag bæjar-
og sveitarfélaga, að því er varðar sjúkrahúsmál þeirra, að fundin yrði frambúðar-
leið til þess að létta þeim rekstur sjúkrahúsa sinna og sjúkraskýla. en með því að
reisa þau að mestu leyti fyrir þau. Með það í huga samdi ég fyrir skömmu frum-
varp um nokkra tekjuöflun m. a. til rekstrar styrkja handa bæjar- og sveitarsjúkra-
húsum. Mun heilbrigðismálaráðherra hafa komið frumvarpinu á framfæri við hátt-
virta nefnd, og leyfi ég mér að minna á frumvarp þetta í þessu sambandi.

Vilmundur Jónsson.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavík.


