
Nd. 279. Frumvarp til laga [121. mál]
um breyting á lögum nr. 8 24. marz 1944, um breyting á lögum nr. 44 23. júní
1932, um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.

Flm.: Halldór Ásgrímsson, Eysteinn Jónsson, Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
1staðinn fyrir Egilsstaðahérað i 3. gr. laga nr. 8 1944 komi tvö ný héruð, þannig:

a. Egilsstaðahérað vestra: Jökuldalshreppur, Hlíðarhreppur, Hróarstunguhreppur,
Fellahreppur, Fljótsdalshreppur. Læknissetur á Egilsstöðum.

b. Egilsstaðahérað eystra: Hjaltastaðahreppur, Eiðahreppur, Egilsstaðahreppur,
Vallahreppur og Skriðdalshreppur. Læknissetur á Egilsstöðum.

2. gr.
Læknishéruðin starfrækja í félagi sjúkrahúsið á Egilsstöðum, og annast læknar

beggja héraðanna læknisstörfin, enda hafa báðir rétt á sjúkrahúsvist þar fyrir
sjúklinga sína.

Sá læknirinn, sem á hverjum tíma hefur verið lengur starfandi héraðslæknir
á Egilsstöðum, skal vera yfirlæknir við sjúkrahúsið. Landlæknir getur ákveðið, að
lyfjabúð sé sameiginleg fyrir bæði Iæknishéruðin, og setur hann þá reglur þar um.

3. gr.
Síðasti málsliður 7. gr. laga nr. 8 1944 fellur niður.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1954.

Bráðabirgðaákvæði.
Núverandi héraðslæknir Egilsstaðahéraðs skal eiga rétt á að kjósa, hvoru

læknishéraðinu hann vill þjóna, og heldur hann þeirri íbúð, sem hann hefur nú í
læknisbústaðnum.



Greinargerð.

Frumvarp samhljóða þessu var borið fram á síðasta Alþingi, en náði þá ekki
fram að ganga. Var frv. breytt í Nd. á þann veg, að gert var ráð fyrir fðstum
aukalækni. en í Ed. féll málið með jöfnum atkvæðum.

Síðan 1948 hafa oddvitar allra hreppa Egilsstaðalæknishéraðs nær árlega sam-
þykkt áskorun til heilbrigðisstjórnarinnar og Alþingis um, að héraðinu yrði skipt
í tvö læknishéruð. Enn á ný hefur sú ósk verið endurtekin, og því er frv. þetta
nú fram borið. - A síðasta þingi fylgdi málinu svofelld greinargerð:

"Með lögum nr. 8 1944 voru tvö læknishéruð í Fljótsdalshéraði sameinuð með
læknisbúsetu á Egilsstöðum, og var svo til ætl azt, að auk héraðslæknis skyldi ætíð
vera þar einn aðstoðarlæknir. Frá upphafi voru margir héraðsbúar mjög á móti
þessari breytingu, töldu, að lögin tryggðu Fljótsdalshéraði aðeins einn lækni í
stað tveggja áður. Mundi slíkt hafa í för með sér óviðunandi afturför í heilbrigðis-
málum héraðsins, þar sem einum lækni væri algerlega ofvaxið að þjóna svo víð-
lendu héraði sem Fljótsdalshéraði, þar sem hátt á annað hundrað km væru á milli
yztu bæja við sjó fram og efstu dalabyggða, auk þess sem það væri sundur skorið
af mörgum stórvötnum. Þar að auki væri vegakerfi héraðsins ófullkomið og oft
mikil snjóþyngsli, sem torvelduðu mjög öll vetrarferðalög. Margir töldu mjög
lítilsverð ákvæði laganna um aðstoðarlækni á Egilsstöðum, því að óvíst væri, hvort
maður fengist að staðaldri í það starf, og því líklegastir ungir og reynslulausir
læknar um stuttan tíma í senn eða að jafnvel yrði að bjargast við læknanema.

Lögin nr. 8 1944 tóku gildi 1. janúar 1945, og var þá þegar unnið að því að
koma upp myndar legu sjúkraskýli á Egilsstöðum og íbúð fyrir héraðslækninn og
aðstoðarlækni hans. því miður reyndist sá ótti á rökum reistur, að þessi nýja
skipan í læknamálum Fljótsdalshéraðs yrði óviðunandi. Byrjunin var ekki góð.
Fyrsti aðstoðarlæknirinn kom ekki fyrr en á miðju ári 1946, en alls hafa sjö lækna-
kandidatar sinnt aðstoðarlæknisstörfum á Egilsstöðum frá þeim tíma til þessa
dags. Sá fyrsti dvaldi á Egilsstöðum 15 mánuði, en þurfti á þeim tíma að hverfa
frú um skeið til að þjóna öðru læknishéraði vegna forfalla læknisins þar. Annars
hafa flestir aðstoðarlæknarnir verið 6-10 mánuði í starfi, og hefur héraðið alloft
verið aðstoðarlæknislaust - og tvisvar að vetrarlagi.

1948 var svo komið, að íbúum Fljótsdalshéraðs var yfirleitt orðið það ljóst,
að ekki var lengur hægt að una við ríkjandi ástand í læknamálum héraðsins. Sam-
þykktu þá oddvitar allra hreppanna áskorun til Alþingis og ríkisstjórnar að breyta
svo lögum, að framvegis yrðu tveir læknar skipaðir í Egilsstaðahérað. Síðan hefur
hver áskorunin rekið aðra um það efni og á síðustu árum ákveðin krafa um, að
læknishéraðinu væri skipt í tvö héruð og báðir læknarnir búsettir á Egilsstöðum.

A síðasta Alþingi var að tilhlutan heilbrigðisstjórnarinnar lagt fyrir neðri
deild frv. til 1. um skiptingu eins læknishéraðs á Norðurlandi. Við meðferð máls-
ins í deildinni var samþykkt breytingartillaga við frv. um, að Egilsstaðahéraði
skyldi einnig skipt í tvö læknishéruð, og fór málið þannig til efri deildar. Sú
deild vék málinu frá með rökstuddri dagskrá, þar sem meðal annars kom fram,
að ætlazt var til, að málið yrði, ef þörf krefði, tekið fyrir að nýju á þessu þingi.
Skipting Egilsstaðalæknishéraðs er brýn nauðsyn, en hefur dregizt of lengi. Þess
vegna er þetta frv. nú fram komið samkvæmt einróma ósk íbúa héraðsins, þar á
meðal héraðslæknisins á Egilsstöðum.

Í frv. er gert ráð fyrir, að Egilsstaðahéraði verði skipt í tvennt, þannig að
fimm hreppar verði í hvoru læknishéraði. og verður íbúatala hvors héraðs milli
átta og níu hundruð manns. Má fullyrða, ekki sízt með tilliti til allra aðstæðna á
Fljótsdalshéraði, að báðir læknarnir fá næg verkefni. Kemur þar meðal annars til
greina sameiginleg starfræksla sjúkrahússins á Egilsstöðum, sem aðeins getur komið
að því liði, sem með þarf og til er ætlazt, þegar tveir reyndir fastalæknar sinna
þar störfum. - Í frv. eru sérstök ákvæði um störf læknanna við sjúkrahúsið og
lyfjasölu þeirra."


