
Nd. 611. Frumvarp til laga [219. mál]
um breyting á lögum nr. 51 11. júní 1960, um breyting á lögum nr. 60 7. júni
1957, um Háskóla Íslands.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961-1962.)

1. gr.
2. töluliður 37. gr. laga nr. 60/1957 orðist svo:
2. í læknadeild 12.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er borið fram að beiðni háskólaráðs og læknadeildar Háskóla
Islands. Felur það í sér stofnun tveggja prófessorsembætta í tannlæknisfræði.

Fylgdi frv. svofelld greinargerð frá háskólanum:

"I.
Kennsla í tannlækningum við Háskóla íslands hófst haustið 1945. Var Jón

Sigtryggsson tannlæknir þá skipaður dósent, en Guðmundur Hraundal tanntæknir
var ráðinn aukakennari. Nokkru siðar bættust þó aukakennarar við þetta starfslið.
Jón Sigtryggsson var skipaður prófessor 1951, og hefur hann alla stund verið for-
stöðumaður þessa deildarhluta, er tilheyrir læknadeild. Árið 1959 var Jóhann Finns-
son tannlæknir, sem þá hafði verið aukakennari um nokkurt árabil, skipaður dósent,
og 1960 var Bjarni Konráðsson læknir skipaður dósent við deildina. Þá hefur
menntamálaráðuneytið veitt heimild til að skipa þriðja dósentinn, en i það starf
hefur ekki verið ráðið að svo stöddu. Auk þeirra kennara, er nú hafa verið greindir,
starfa nokkrir aukakennarar við deildina.

II.
Tannlækningastofa er rekin vegna kennslunnar, og var heildarkostnaður við

kennslu í tannlækningum á árinu 1961 kr. 658456, þ. e. kr. 288456 vegna kennsl-
unnar og kr. 370000 vegna tannlækningastofunnar.

Árið 1960 fluttist tannlæknadeild úr Háskólabyggingunni i húsnæði Lands-
spítalans, og lagði háskólinn af mörkum 500000 króna óendurkræft framlag vegna
þess húsnæðis og greiddi 500000 kr. í leigu fyrir húsnæðið.

Alls hafa 39 kandídatar brautskráðst frá tannlæknadeild. Um nemendafjölda
skal þess getið, að hann ákvarðast mjög af húsrými og tækjum deildarinnar á
hverjum tíma. Þegar deildin fluttist í Landsspítalann, var fjölgað þar stólum,



úr 6 i 12, og er nú hægt að brautskrá 6 kandídata árlega. Samkvæmt þessu hefur
orðið að takmarka aðgang að deildinni, og verður árlega að vísa mörgum frá.

Síðustu misseri hefur reynzt æ örðugra að fá hæfa menn til kennslu i tann-
lækningum. Er nú svo komið, að þar ríkir slíkt neyðarástand, að ekki er nema
tveggja kosta völ, annaðhvort að leggja niður deildina eða stórefla hana að kennara-
liði. Forstöðumaður deildarinnar, deildarforseti læknadeildar og rektor, sem mest
hafa sinnt þessum kennslumálum deildarinnar, eru á einu máli um, að kennslumál-
um og kennsluþörf deildarinnar verði ekki borgið með öðrum hætti en þeim að
stofna tvö ný prófessorsembætti. Annað embættið felur ekki í sér ýkja mikinn
aukakostnað, því að þá fellur niður heimild sú, sem nú er fyrir hendi til að ráða
dósent, og má ætla, að kostnaðurinn verði ekki meiri við það embætti en u. þ. b.
35000 kr. á ári. Við stofnun hins embættisins sparast hins. vegar ekki neitt verulegt
fé fyrst í stað, en þó er þess að geta, að fljótlega er þörf á nýjum dósent eða
jafnvel dósentum, ef ekki verður horfið að því ráði að stofna þessi tvö nýju
embætti. Eftir stofnun þessara tveggja embætta ætti kennslumálum deildarinnar
að vera komið í viðhlítandi horf um nokkurt árabil, og stofnun þeirra gerir það
kleift að fjölga nemendum, ef húsnæði deildarinnar væri rýmkað jafnframt og
verkfærakostur hennar aukinn. Þess skal getið, að tilætlunin er að kennsluskylda
prófessoranna verði allt að 15 klst. á viku.

Skal nú vikið að því nokkrum orðum, hver þörf er á fjölgun i stétt tannlækna.

III.
Samkvæmt skýrslum landlæknis hefur samtals 71 Íslendingur rétt til að stunda

tannlækningar. Af þeim eru 11 erlendis búsettir og flestir til langframa, 3 eru
búsettir erlendis til bráðabirgða (við framhaldsnám o. fl.), en af hér búsettum
tannlæknum munu tveir ekki vera við störf. í tannlæknadeild er nú skrásettur alls
31· stúdent. Námið tekur 6 ár, og mun mega áætla, miðað við reynslu undanfarinna
ára, að af þessum hóp brautskráist u. þ. b. 25 kandídatar næstu 5 árin .

.Um þörfina á tannlæknum hér á landi er erfitt að segja með fullri vissu, en
geta má þess, að á Norðurlöndum er talið, að sá fjöldi íbúa sé um hvern tannlækni
i starfi, sem nú segir:

Í Svíþjóð 1600
Í Noregi 1650
Í Danmörku 2150
t Finnlandi 2720

Uppýsingar þessar eru frá árunum 1955 um Danmörku og Finnland, 1956 um
Noreg og 1957 um Svíþjóð, og má búast við þvi, að tannlæknaþjónustu þessara
landa sé mun betur farið nú en þessar tölur benda til, enda hefur verið gert mikið
átak i öllum þessum löndum á síðustu árum i því skyni að efla og bæta tannlækna-
kennsluna. Má í því sambandi vekja athygli á, að nýlega er stofnaður tannlæknaskóli
í Bergen, í Árósum og tveir í Svíþjóð.

Samkvæmt framan skráðu kemur einn tannlæknir á hverja 3120 íbúa hér á landi.
Verður að telja mjög mikinn hörgul á tannlæknum hér, svo að heldur við neyðar-
ástandi, og er sýnilegt, að brautskráning 6 tannlækna árlega er allt of lítil. Er það hið
mesta nauðsynjamál að gera tannlæknadeild kleift að brautskrá fleiri kandídata
árlega. Þarf hér til að koma samstillt átak af hendi Háskólans og heilbrigðisyfir-
valda. Rýmka þarf til muna húsnæði tannlæknadeildar og auka verkfærakost hennar
og fjölga kennurum svo sem hér er farið fram á. Virðist álitlegra að auka kennsluna
hér heima í þessari grein heldur en að búa við það, að menn leiti þessa náms við·
erlenda háskóla, enda er námið þar dýrt og örðugt að fá skólavist.

Að þvi er þau tilmæli Háskólans varðar, að stofnað sé til tveggja prófessors-
embætta í tannlækningum, ber að árétta það að lokum, að framundan er neyðar-
ástand þegar á næsta hausti, ef ekki reynist unnt að koma þessum embættum á fót
nú í sumar".


