
Nd. 81. Frumvarp til laga [73. mál]
um breyting á lögum nr. 82/1970, um læknishéraðasjót5i.

Flm.: Lárus Jónsson.

1. gr.
Aftan við 1. málsgr, 1. gr. laganna komi:
Veita skal árlegt framlag á fjárlögum, sem renna skal í sérstakan sjóð fyrir

héruð landsins sameiginlega 08 metast í samræmi við líkleg verkefni læknishéraða-
sjóða, sbr. 4. gr.
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2. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Nú er byggðarlag, þar sem vetrarsamgöngur eru erfiðar, læknislaust um stundar-

sakir og horfur á, að svo verði yfir vetrarmánuðina, og skal þá rikisstjórninni
heimilt að gera eftirfarandi öryggisráðstafanir eftir þörfum í samráði við viðkom-
andi sveitarstjórnir:
1. Að láta lýsa og merkja rækilega sjúkraflugvöll í viðkomandi byggðarlagi, hafi
það ekki áður verið gert, og gera hann að öðru leyti þannig úr garði, að hann
sé jafnan tiltækur til notkunar á nóttu eða degi, ef slys eða bráðasjúkdóma
ber að höndum. Ráðherra skipar að fengnum tillögum viðkomandi sveitar-
stjórnar sérstakan trúnaðarmann, sem sjá skal um framkvæmd á ákvæðum þessa
töluliðar.

2. Að láta greiða sérstaklega fyrir samgöngum á landi milli viðkomandi byggðar-
lags og þess staðar, sem stytzt er til í vel búið sjúkrahús, m. a. með því að setja
sérreglur um að ryðja snjó af vegum svo oft sem með þarf öryggis vegna og
afla í samráði við Vegagerð ríkisins og viðkomandi sveitarstjórnir tækja í
framangreindu skyni, ef þau eru ekki fyrir hendi. Ráðherra skipar að fengnum
tillögum viðkomandi sveitarstjórnar sérstakan trúnaðarmann, sem sjá skal um
framkvæmd ákvæða þessa töluliðar í samvinnu við Vegagerð ríkisins.

3. Að kaupa, ef nauðsyn krefur, í samráði við viðkomandi sveitarstjórn sérstak-
lega útbúna bifreið til sjúkraflutninga innan viðkomandi læknishéraðs og til
þess sjúkrahúss, sem næst er. Stofnkostnaður bifreiðarinnar skal greiddur að
% hlutum úr læknishéraðasjóðunum, sbr. 1. gr., en að 74 hluta af viðkomandi
sveitarstjórn. Sveitarstjórnir sjá um og kosta rekstur slíkra bifreiða.

4. Að láta setja Í samráði við Apótekarafélag Islands sérstakar reglur um lyf ja-
vörzlu í læknislausum byggðarlögum, þar sem apótek eru ekki fyrir, og skipa
trúnaðarmenn til þess að gæta fyrrgreindra lyfjabirgða svo og afhenda lyf eftir
símaviðtölum við lækna eða eftir símalyfseðlum.

3. gr.
Á eftir 4. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, er orðist svo:

a. (5. gr.) Þau útgjöld, sem beinlínis stafa af framkvæmd á ákvæðum 4. gr., svo
og ferðakostnaður lækna, sem vitja sjúklinga í læknislausum byggðarlögum,
skulu greidd úr læknishéraðasjóðum, sbr. 1. gr.

b. (6. gr.) Viðkomandi ráðuneyti skal setja nánari reglur um framkvæmd laga
þessara með reglugerð.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Tilgangurinn með breytingum á lögum um læknishéraðasjóði, nr. 82 frá 1970

(sjá fskj.), er sá að kveða nánar á um brýnar öryggisráðstafanir Í læknislausum
byggðarlögum. Það er alkunna, að víða um land hefur skapazt algert neyðar-
ástand vegna skorts á læknum. Ástandið í þessum efnum er alltaf að versna vegna
vaxandi læknaskorts og hefur aldrei verið verra en nú á yfirstandandi hausti.
Eins og kunnugt er vinna stjórnvöld og Alþingi að varanlegum úrbótum í þessu
efni. Um þær skal ekki rætt hér, en einungis á það bent, að orsakir læknaskortsins
eru djúptækar og margþættar, þannig að því miður er einsýnt, að varanleg úrlausn
á þessu geigvænlega vandamáli virðist ekki á næsta leiti. Það er því skoðun flutn-
ingsmanns þessa frumvarps, að níl sé lifsnauðsyn að setja ákveðnar reglur um
brýnustu öryggisráðstafanir í læknislausum byggðarlögum, á meðan frambúðar-
lausnar er leitað. Víða háttar svo til. að fjölmenn læknislaus byggðarlög og víð-
lendar sveitir eru á vetrum algerlega slitin úr samgöngutengslum við nágranna-
héruð langtímum saman. Sums staðar í þessum byggðarlögum eru sjúkraflugvellir
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ólýstir og á allan hátt vanbúnir, þannig að þeir eru ekki tiltækir, ef á þarf að halda,
nema með löngum fyrirvara. Sums staðar er örðugt eða ómögulegt að ná í nauð-
synlegustu lyf með skjótum hætti, ef slys eða bráðasjúkdóma ber að höndum. Dæmi
eru um, að þar sem ætlazt er til að læknar fari um ú viku eða hálfsmánaðar fresti
í snjóþyngstu héruðum landsins til þess að veita fólki læknisþjónustu, má einungis
ryðja snjó af vegum einu sinni í mánuði samkvæmt reglum Vegagerðar ríkisins.
Þótt á stundum sé vikið frá þeim reglum, skapar slíkt augljóslega óvissu og öryggis-
leysi hjá íbúum viðkomandi byggðarlaga. Framangreint ástand, sem árlega fer
stórversnandi vegna vaxandi lækna skorts, eins og áður segir, er óþolandi meðal
þjóðar, sem setur mannréttindi og mannhelgi ofar öllu og státar af jafngóðum
slysavörnum á ýmsum sviðum og raun ber vitni. Ekki þarf að fara mörgum orð-
um um þau áhrif á þróun byggðar í landinu, sem slíkur aðbúnaður í heilbrigðis-
málum strjálbýlísins hefur einnig í för með sér. því er þess fastlega að vænta, að
háttvirtir alþingismenn geti orðið sammála um sérstöðu og brýna nauðsyn þess
máls, sem hér er hreyft, og að þeir geti sameinazt um lagasetningu, sem, gengur í
meginefnum í þá átt, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir.

A thugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.

Hér er lagt til, að í viðbót við læknishéraðasjóði verði lagt fram fé á fjár-
lögum til þess að sinna þeim verkefnum, sem um getur í 2. gr. frumvarpsins (sjá
fskj. með frumvarpinu: lög nr. R2 frá 1970, um læknishéraðasjóði).

Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir, að það fari eftir aðstæðum á hverjum stað, hverjar af þeim

ráðstöfunum til aukins öryggis, sem um getur í greininni, verði fyrir valinu. Áherzla
er lögð á það, að sú leið eða leiðir, sem farnar verða, séu ákveðnar af ríkisvaldinu
í samráði við viðkomandi sveitarstjórnir. Gert er ráð fyrir, að verksvið og þóknun
trúnaðarmanna, sem lagt er til að skipaðir verði, sé ákvarðað nánar Í reglugerð.
Með orðinu byggðarlag er átt við læknishérað samkvæmt núgildandi læknaskip-
unarlögum.

Um 3. gr.
Um ákvæði a-liðar þessarar greinar og raunar 3. greinar laganna einnig er gert

ráð fyrir, að nánar verði kveðið á í reglugerð, sbr. b-lið þessarar greinar.

Fylgiskjal.
LÖG

um læknishéraðasjóði.
FORSETI ISLANDS
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 24. gr. laga um skipun prestakalla og prófasts-

dæma og um kristnisjóð nr. 35 9. maí 1970, hef látið fella niður 5. gr. úr
lögum um læknishéraða- og prestakallasjóði nr. 98 19. júni 1933 og gef
þau út svo breytt með fyrirsögninni: Lög um læknishéraðasjóði.

1. gr.
Sé læknishérað læknislaust, svo að eigi komi til greiðslu á embættislaunum,

eða hluta þeirra, til þjónandi læknis í því héraði, skulu launin eða launahlutinn
með dýrtíðaruppbót renna í sérstakan sjóð, er verður eign hlutaðeigandi héraðs.
Við ákvörðun þessarar upphæðar skal jafnan miða við byrjunarlaun eins og þau
eru ákveðin í lögum um laun embættismanna.
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Nú kemur ekki til útborgunar allt það fé, sem áætlað er í fjárlögum sem
læknisvitjanastyrkur handa sveitum, sem eiga sérstaklega erfiða læknissókn, og
rennur þá það, sem afgangs verður af áætluðu fé til hvers héraðs, í sjóð þess.

2. gr.
Sjóðir þeir, sem stofnaðir eru samkvæmt 1. gr., nefnast læknishéraðasjóðir.

Skulu þeir vera í vörzlu og undir umsjá ráðherra, sem sér um, að fé þeirra sé jafnan
handbært og ávaxtað á tryggum stað.

3. gr.
Fé læknishéraðasjóða skal varið til þess að tryggja eftir föngum, að héruðin

séu sem sjaldnast læknislaus, svo sem með því að leggja það til læknisbústaða eða
annars þess, sem.ætla má, að verði til þess að gera héruðin eftirsóknarverðari fyrir
lækna eða horfi til endurbóta á heilbrigðismálum héraðsins.

4. gr.
Landlæknir gerir, eftir að hafa leitað álits hlutaðeigandi héraðsbúa, tillögur

um fjárveitingar úr læknishéraðasjóðum, en ráðherra tekur ákvarðanir um þær.

Gjört í Reykjavík, 24. júlí 1970.

Kristján Eldjárn.
(L. S.)

Eggert G. Þorsteinsson.
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