
Nd. 413. Nefndarálit [124. mál]
um frv. til l. um breyt. á læknaskipunarlögum, nr. 16/1955.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Mál þetta hefur verið rætt á mörgum fundum nefndarinnar. Einnig hefur
landlæknir, forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins og ráðunautar þeirra mætt á
fundum nefndarinnar, sumir oftar en einu sinni, og hefur einkum verið rætt við
þá um læknaskortinn i hinum fámennari læknishéruðum.

Samkomulag hefur ekki náðst um afgreiðslu frumvarpsins. Minni hlutinn,
Hannibal Valdimarsson og Jón Skaftason, telur, að frumvarpið gangi allt of skammt,
til þess að hægt sé að fylgja því, og komi það í þessu formi að engu gagni til þess
að bæta úr læknaskorti fámennustu læknishéraðanna.

Meiri hlutinn, þeir Sigurður Bjarnason, Birgir Finnsson og Jón Kjartansson,
leggur til, að það sé samþykkt óbreytt.

Á þessu þingi hefur Alþingi haft til meðferðar frv. til l. um að auka tekjur
lækna i Reykjavík með því að heimila þeim að taka 10 og 25 króna gjald fyrir viðtal
og sjúkravitjun.

Héraðslæknum stærri kaupstaðanna hefur þegar verið heimilað að taka greiðslu
fyrir aukastörf samkvæmt taxta starfandi lækna, og hefur það orðið þeim til verulegra
tekjubóta.

Með þessu frumvarpi er lagt til, að embættislaun héraðslækna greiðist fyrir
embættisstörf eingöngu, þ. e. hvers konar heilsuverndarþjónustu, og fyrir gegn-
ingarskyldu. En fyrir lækningar er þeim heimilað að taka greiðslu til jafns við starf-
andi lækna, sem ekki eru sérfræðingar.

Þetta frumvarp verður því aðallega til tekjuauka héraðslæknunum í hinum
miðlungsstóru læknishéruðum.
Í fámennustu læknishéruðunum bætir þetta lítt launakjör héraðslæknisins sökum

þess, hve aukatekjur eru þar litlar.
Má vissulega um það deila, hvort rétt sé og sanngjarnt að heimila héraðslækn-

unum, sem hafa þó embættislaunin sem launagrundvöll, að taka jafnmikið fyrir auka-
störf sín sem "praktíserandi" læknum, er að öllu leyti verða á þeim tekjum að
byggja, sem þeir fá fyrir lækningastörfin. En með þessu frumvarpi er þó að því ráði
horfið.

Minni hlutinn telur, að brýnasta verkefnið sé það að reyna að fá lækna í hin
fámennustu héruð, sem oft hafa verið læknislaus á undanförnum árum. En þessu
verkefni er að engu sinnt með þessu frumvarpi.

Þess vegna er minni hlutinn þeirrar skoðunar, að hér sé byrjað á öfugum
enda. Aðaláherzluna hefði átt að leggja á að bæta úr læknisleysi hinna fámennustu
læknishéraða.

Ávallt þegar rætt hefur verið á undanförnum árum um læknaskortinn sem



þjóðfélagsvandamál, hefur fyrst og fremst verið átt við öryggisleysi fólksins í
hinum strjálbýlustu og fámennustu læknishéruðum og hvernig úr því mætti bæta.

Fram hjá þessu telur minni hlutinn að ekki megi ganga án aðgerða, fyrst mál-
inu er hreyft á annað borð.

Með frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er prentuð sem fylgiskjal skýrsla
og tillögur landlæknis um ráðstafanir vegna héraðslæknaskorts. Þar leggur hann
til, að lögleidd verði svonefnd staðaruppbót í hinum fámennari læknishéruðum og
sé hún 33%-50% af föstum launum læknishéraðsins.

Í annan stað leggur landlæknir til, að fámennustu læknishéruðin útvegi sjálf
og kaupi nauðsynlegustu lækningatæki, er héraðslæknir þarfnast í starfi sínu,
samkvæmt skrá, er landlæknir semur. Einnig leggur landlæknir til, að þessi sömu
læknishéruð kaupi húsgögn í læknisíbúð og lækningastofu, svo að hinir ungu
læknakandidatar, sem oftast þjóna þessum héruðum stuttan tíma, þurfi ekki ofau
á náms skuldir sínar að stofna til aukinna skulda vegna þessara nauðsynja á hinum
nýja stað.

Minni hlutinn telur þessar tillögur einna líklegastar til að bæta úr læknaskorti
fámennustu læknishéraðanna og tekur því upp þessar tillögur landlæknis.

Enn er þess að geta, að í ályktun Alþingis frá seinasta þingi um ráðstafanir
vegna læknaskorts reyndist þingmeirihluti fyrir því, að greidd yrði staðaruppbót á
laun í fámennum héruðum og að hið opinbera eigi þá sjálft hin nauðsynlegustu
lækningatæki.

Nú bregður hins vegar svo undarlega við, að ýmsir þeir, sem á seinasta þingi
stóðu að þessum tillögum, hafa reynzt ófáanlegir til að fylgja þeim sem breytingar-
tillögum við þetta frumvarp.

Minni hluti heilbrigðis- og félagsmálanefndar vill nú fá úr því skorið, hvort
ekki er enn þingmeirihluti fyrir þessum tillögum til að reyna að bæta úr lækna-
skorti hinna fámennustu læknishéraða.

því leggur minni hlutinn til, að frumvarpið verði því aðeins samþykkt, að á
því fáist eftirfarandi

BREYTINGAR:
A undanT. gr. komi tvær nyjar greinar, svo hljóðandi:

a. (1. gr.) A eftir 4. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Ímannfæstu læknishéruðunum skal greiða álag á föst laun, er nefnist

staðaruppbót, samkvæmt eftirfarandi reglum:
a. Héraðslæknar í héruðum með færri en 600 íbúa hljóti staðaruppbót, er nemi

50% fastra launa.
b. Héraðslæknar í héruðum með 600--800 íbúa hljóti staðaruppbót, er nemi

33%% fastra launa.
Gegni héraðslæknir í héraði, er staðaruppbótar nýtur, öðru héraði ásamt

sínu, fellur staðaruppbót niður.
b. (2. gr.) A eftir 8. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:

Læknishéruð með færri en 600 íbúa skulu sjálf útvega og kaupa nauðsyn-
legustu lækninga tæki, er héraðslæknir þarfnast í starfi sínu. Skal slík útvegun
tækja gerð í fullu samráði við heilbrigðisstjórnina hverju sinni.

Enn fremur kaupi sömu héruð húsgögn í lækningastofu og í sem svarar
2-3 herbergja læknisíbúð. Húsgögnin skulu vera af einföldustu gerð og þannig
valin, að auðvelt sé að geyma þau tímum saman án skemmda.

Lyfjaforði í þessi héruð skal keyptur af héraðslækni og er hans eign sem
í öðrum héruðum, en heimilt er Lyfjaverzlun ríkisins að veita honum allt að
fjögurra mánaða greiðslufrest á andvirði lyfjanna.

Alþingi, 17. marz 1962.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Jón Skaftason.


