
Nd. 391. Nefndarálit [25. mál]
um frv. til læknaskipunarlaga.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Frv. þetta, sem komið er frá hv. efri deild, er stjórnarfrv., samið af land-
lækni. Á síðasta Alþingi lá sams konar frv. fyrir efri deild, en varð ekki útrætt.
Efni þessa frv. er að mestu samhljóða því frv., en þó er lagt til í þessu frv., er nú
liggur fyrir, að stofna ný læknishéruð. Eins og tekið er fram af landlækni í grg.
fyrir frv., miðar þetta frv. aðallega að því að sameina í ein lög heildarlöggjöf síð-
ustu ára um skipan læknishéraða;en um það efni hafa verið gerðar ýmsar breyt-
ingar, sem hafa nær einvörðungu miðað að því að fjölga læknishéruðum og þar
með smækka héruðin, sem fyrir voru. Það er að vísu sjálfsagt og skylt, að fólkið
i landinu eigi greiðan aðgang til læknis og njóti þeirrar læknisþjónustu, sem bezt er völ
á, en það er ekki víst, að það fari alltaf saman, þó að héruðin séu lítil og fámenn,
að læknisþjónustan batni við það. Það er rétt, að sums staðar er þannig háttað
landfræðilega séð, að héruðin verði að vera .lítil, eins og á Flatey á Breiðafirði,
Borgarfirði eystra og ef til vill víðar. Sú hætta fylgir alltaf litlum og fámennum
héruðum, a.ð þau fáist ekki skipuð nema endrum og eins, læknar dvelja þar ekki
nema um stundarsakir, aðgerðarlitlir og þá ekki alltaf til staðar, þó að á liggi.
Landlæknir bendir á þessa hættu í greinargerð fyrir frv., en leggur þó ekki til, að
þessu verði breytt að svo komnu.

Nefndin taldi sér ekki fært að leggja ti] gagngerða breytingu á frv., enda þarf
það mikinn og nákvæmari undirbúning, ef gerbreyta á læknaskipuninni í landinu,
enda þótt að minnsta kosti sumir nefndarmenn líti svo á, að það verði og eigi að
gera hið allra fyrsta, ef læknisþjónustan eigi að komast í það horf, sem viðeigandi
megi teljast í nútímaþjóðfélagi, bæði vegna fólksins og læknanna, sem þjónustuna
eiga að inna af hendi. Héruðin þurfa og eiga að vera stór og nokkuð fjölmenn,
þar sem hægt er að koma slíku við. Landlæknir minnist einnig á þetta viðhorf í
greinargerð sinni og virðist vera því fylgjandi, að sá háttur verði upp tekinn, þar
sem auðvelt er að koma því við, að héruðin verði stærri og ein læknismiðstöð með
tveim eða fleiri starfandi læknum ásamt hjúkrunarkonum, og telur, að með þvi
fyrirkomulagi mundi læknisþjónustan stórum batna frá því. sem nú er. Að ekki
er horfið að því ráði í þessu frv., telur landlæknir stranda á vilja fólksins og
stefnu Alþingis í þessum málum.

Stefna Alþingis virðist hafa verið nokkuð á reiki hvað þetta snertir hin síðustu
ár. Með lögum hafa verið stofnuð ný læknishéruð og einnig héruðum steypt saman,
eins og á Flj ótsdalshéraði, þar sem Flj ótsdalshérað og Hróarstunguhérað voru



sameinuð í eitt hérað, Egilsstaðahérað. Þótt því væri svo seinna skipt í tvö héruð,
þá óskuðu héraðsbúar eindregið eftir því, að læknarnir sætu báðir á sama stað,
í Egilsstaðaþorpi. Fólkið á Héraði hefur sýnt vilja sinn í því að hafa eina lækna-
miðstöð í héraðinu. Sama viðhorf kemur fram hjá sýslunefnd Rangárvallasýslu
til þessa frv. að því er snertir það hérað. Sýslunefndin hafði ekki á móti því, að
héruðin yrðu tvö, en allir voru á einu máli um það, að læknarnir hefðu aðsetur
á sama stað. Þótt um það megi deila, hvort heppilegra sé að hafa héruðin tvö
eða bara eitt með tveimur eða fleiri föstum starfandi læknum á sama stað, þá er
augljóst af þessum tveimur dæmum, að fólkið vill hafa læknana á sama stað og
eina miðstöð í héraðinu.

Samkvæmt núgildandi lögum er skylt að hafa heilsuverndarstöð i öllum kaup-
stöðum, og munu þær vera teknar til starfa í flestum, ef ekki öllum kaupstöðum
landsins. Fólkið í dreifbýlinu væntir þess, að röðin komi á næstu árum einnig til
þess og að heilsuverndarstöðvum verði einnig komið á fót í sveitum, og gefur þá
auga leið, að starfræksla þessi verði stórum auðveldari, eftir þvi sem héruðin eru
stærri og fjölmennari, og fyrir því vilja þeir hafa eina miðstöð í hverju héraði,
jafnvel þó að læknishéruðin séu tvö.

Eitt nýmæli er f frv., sem tvímælalaust er til bóta, ef til framkvæmda kemur.
það er ákvæði 6. gr. um heimild til að greiða úr ríkissjóði % hluta launa allt að 6
hjúkrunarkvenna til starfa í læknishéruðum. þar sem um afskekkt fjölmenn þorp
eða byggðir er að ræða, sem eiga langa eða erfiða leið til læknis, enda dveljist
hjúkrunarkonurnar á þeim stöðum.

Nefndin var sammála um að flytja tvær smávægilegar brtt. við frv.

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist:

Í hverju einstöku tilfelli á hlutaðeigandi forgangsrétt til þjónustu af hendi
þess héraðslæknis, sem greiðast er að ná til.

2. Við 12. gr. t stað ,,1. janúar 1955" komi: 1. janúar 1956.

Nefndarmenn áskildu sér rétt til að flytja brtt. við frv. og fylgja brtt., er
fram kynnu að koma. Jóhann Hafstein var fjarstaddur afgreiðslu málsins sök-
um veikinda.

Alþingi, 21. febr. 1955.

Páll Þorsteinsson,
form.

Kjartan J .• JÓhannsson,
fundaskr.

Hannibal Valdimarsson.

Helgi Jónasson,
frsm.


