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um frumvarp til laga um sjúkrasamlög.

Eins og tekið var fram við flutning máls þessa fyrir háttvirti efri deild, 
er frumvarp þetta samið af landlækni Guðmundi Björnssyni, sem um undan- 
farin ár hefir lagt lofsvert kapp á það að veita þjóðinni haldgóðan fróðleik um 
fyrirkomulag sjúkrasamlaga og hvetja hana til þess að koma þeim upp. Hefir 
hann og samið með frumvarpinu itarlegar athugasemdir og hefir nefndin orðið 
sammála um að birta þær hér, til fróðleiks og leiðbeiningar fyrir þá, er vilja 
kynna sér þetía mál, er eflaust horfir til mikilla heilla fyrir þjóðfélagið. Er 
þvi siður þörf á að fjölyrða um málið af hálfu nefndarinnar. En eftir ná- 
kvæma ihugun hefir hún fallist á flest atriði frumvarpsins og ræður þvi hátt- 
viríri deild til þess að samþykkja það.

Þó eru nokkur atriði, er nefndin ræður til breytinga á.
Að svo stöddu þykir of langt farið að landssjóður leggi fram 2 krónur



fyrir hvern félaga í sjúkrasamlagi. Lang-sennilegast að slík samlög stofnist fyrst 
um sinn helzt i kaupstöðum landsins og þeim kauptúnum, sem læknar búa i, 
og nytu þá þessi kauptún og kaupstaðir allmikils fjárstyrks umfram landsveit- 
irnar. Hins vegar er sjúkrakostnaður að öðru jöfnu lang-tilfinnanlegastur í 
landsveitum, vegna þess hve örðugt og kostnaðarsamt er að leita læknis. Af 
þessum ástæðum heíir nefndin orðið þeirrar skoðunar, að rétt sé að gera 
nokkurn greinarmun á landsveitum annarsvegar og kaupstöðum og kauptún- 
um hins vegar og leggja sjúkrasamlögum landsveitanna nokkuð hærri styrk 
fyrir hvern félaga en sjúkrasamlögum bæjanna.

Þá þykir það vafasamt, hvort rétt sé að láta ákvæðið um ákveðnar árs- 
tekjur ná til landsveita, ekki sizt vegna þess, hve örðugt þar er að ákveða 
árstekjur manna, enda nokkur hætta á þvi í fámenninu, að sjúkrasamlögin 
fái ekki hæfilega forstöðumenn, ef skilyrðin eru mjög þröng fyrir rétti manna 
til þess að vera í slikum félögum. Þykir því réttara að skilyrðin nái að þessu 
leyti aðeins til kaupstaða og kauptúna þeirra sem læknir er búsettur i.

Þá virðist netndinni að rétt sé að heimila stjórnarráðinu að lögskrá 
sjúkrasamlög i sveitum, þótt eigi sé ákveðið i lögum þeirra að dagpeninga 
skuli greiða.

Samkvæmt þessu ræður nefndin til eftirfarandi breytinga:

1. Fyrri liður 2. gr. orðist svo:
Sjúkrasamlög eiga heimting á þvi, að þau séu lögskráð, ef þau fylgja 

fyrirmælum þessara laga, og ber þeim þá styrkur úr landssjóði, i kaupstöðum 
og kauptúnum, sem læknir er búsettur i, 1 króna, en annarsstaðar 1 króna 
50 aurar árlega fyrir hvern félaga, sem árlangt hefir greitt iðgjald í samlagssjóð.

2. Við 3. gr.
2. liður c. orðist svo:
Sé hann búsettur i kaupstað eða kauptúni, sem læknir er búsettur i, 

að hann hafi ekki árstekjur, er fari fram úr 1200 kr. að viðbættum 100 kr. 
fyrir hvert barn, innan 15 ára, sem hann framfleytir.

3. Við 5. grein.
Siðari liður annarar greinar orðist svo:
Utan kaupstaða og kauptúna, sem læknir er búsettur i, getur ogstjórn- 

arráðið leyft að dagpeningar falli niður með öllu, og einnig í kaupstöðum og 
kauptúnum, ef um giftar konur er ræða, eða vistráðin hjú, eða aðra þá, sem 
halda kaupi sínu, þó að þeir séu frá verki vegna veikinda.

Efri deild alþingis, 21. marz 1911.

Eirikur Briem. 
formaður.

Sigurður Hjörleifsson, 
skrifari og framsm.

Stefán Stefánsson.



Athugasemdir landlæknis við frumvarp til laga um sjúkrasamlög.

Eg skal ekki fjölyröa um nauðsynina á sjúkrasamlögum, en leyfi mér að visa til 
ritgerðar minnar »Um sjúkrasamlög«, sem hér meö fylgir (fskj. 1); þar hefi eg gert Ijósa 
grein fyrir þessari nauðsyn og skýrt frá því, ár hvern rekspöl sjúkrasamlög eru komin í 
öörum löndum; þar hefi eg fært rök fyrir þvi, að hér á landi er engu minni þörf á sjúk- 
dómstryggingu og engu minni likur fyrir þvi, aö hún gæti þrifist.

Eg hefi kynt mér lög annara þjóða um sjúkrasamlög, sérstaklega dönsku lögin, 
»Lov af 12. April 1892 om anerkendte Sygekasser«, og svo hin nýju norsku lög, »Lov om 
sykeforsikring av 18. september 1909«.

En eg tel óráðlegt aö setja hér aö svo komnu svo flókin og margbrotin lög sem 
þessi eru. Bæöi í Danmörku og Noregi voru sjúkrasamlög komin á stofn löngu á undan 
lögunum og höföu náö miklu fylgi, þegar þessi lög voru sett um eftirlit með þeim og 
styrkveitingu úr rikissjóði. Par var fengin mikil reynsla og orðnar til margar venjur, sem 
lögin uröu aö taka tillit til og laga sig eftir.

Hér á landi eru sjúkrasamlög óþekt, aö heita má, lítil sem engin reynsla fengin 
og áhugi alþýöu á þessu nauðsynjamáli mjög daufur.

Hér er því sú þörfin brýnust, aö hvetja alþýöu manna til þess að koma á fót 
sjúkrasamlögum meö loforði um styrk til þeirra, en hins vegar réttast, að minu áliti, að 
hafa lögin um þvilikan styrk sem allra rýmst, til þess að samlögin geti þroskast fullum og 
frjálsum fetum með vaxandi reynslu.

En tvö eru þau mikilsverð atriöi, sem eg verð að minnast á nánar.
Meöal þeirra fáu manna hér á landi, sem hafa ihugað þetta mál, eru ýmsir þeirr- 

ar skoöunar, aö réttast sé að gera allri alþýðu manna að skyldu aö tryggja heilsu sína.
Pessum mönnum get eg ekki veriö samdóma.
Alstaðar í öörum löndum hefir alþýða manna skapað sjúkrasamlögin í fyrstu af 

frjálsum vilja, af umhyggju fyrir hagsmunum sinum og sjálfstæöi, af forsjálni og fyrir- 
hyggju. Par sem þessi frjálsu sjúkrasamlög hafa náð miklum viðgangi, hefir ríkið tekið 
að styrkja þau. Einar tvær þjóöir eru komnar svo langt að lögskipa efnalitlum mönnum 
sjúkdómstrygginguna. Pað eru Pjóöverjar og Norömenn. En þar hefir þessi lögskipun 
ekki komiö almenningi á óvart, heldur verið eölilegt spor á löngu förnum framfaravegi. 
Hér mundu þvílík lög koma þjóðinni öldungis á óvart, liklega valda miklum vandræðum, 
vekja mikla óánægju, vegna vanþekkingar þjóöarinnar á þörf og gagnsemi sjúkrasamlaga, 
og efalaust veröur mjög erfitt aö koma í verk allsherjar sjúkdómstryggingu í einni svipan.

Eg tel því miklu réttara og hollara að vekja alþýöu til umhugsunar um þetta 
mál meö loforöi um riflegan styrk. Það mun eflaust takast. Og þá munu sjúkrasamlögin 
rísa upp smámsaman og taka jöfnum og eölilegum þroska.

Öðru máli er aö gegna við þá menn, sem óttast aö sjúkrasamlögin muni iþyngja 
landssjóöi um of.

Peim er þvi aö svara, að engar minstu likur eru til þess, aö sjúkrasamlögum 
mundi fjölga mjög ótt, þó að þeim væri heitiö riflegum styrk, og þó svo færi, þá er ekki 
um stórfé aö ræða, miðað viö þessa miklu þjóðarnauðsyn. í Danmörku og Pýzkalandi 
eru sjúkrasamlög í beztu gengi. Par eru þó ekki í sjúkrasamlögum nema um 30°/o þeirra 
manna, karla og kvenna, sem eru eldri en 15 ára. Hér á landi eru, áriö 1908, taldar5í447 
manneskjur eldri en 15 ára. 30°/o af þeim fjölda er 16334. Ef sjúkrasamlög yröu bráðlega 
hér á landi jafn-algeng og þar sem þau eru algengust utanlands, og styrkurinn úr lands- 
sjóöi 2 kr. á hvern hluttækan samlagsmann, þá yrði þessi styrkur þó ekki nema rúm 30 
þúsund krónur á ári.

Pess mun langt að bíöa. En ef þar aö kæmi, þá mundu lika margfalt færri verða 
ósjálfbjarga en nú gerist, þá mundu sveitaþyngslin margfalt minni en nú og allur hagur 
þjóðarinnar miklu betri.

Við 1. gr.
Það er höfuöeinkenni sjúkrasamlaga að þau eru tryggingarfélög, eöa ábyrgðar, 

likt og lifsábyrgðarfélög o. þ. u. 1. Hver hluttækur félagi greiðir tiltekið iðgjald og öðlast 
tiltekin réttindi. Fyrir þá sök eru þau miklu geðfeldari alþýðu manna en styrktarsjóðir, 



þar sem allir greiða sama iðgjald, en þeir einir njóta hlunnindanna, scm bágstaddastir 
eru, og verða að sækja um þau líkt og sveitarstyrk.

Við 2. gr.
Styrkur úr landssjóði til sjúkrasamlaga verður að vera skilyrðum bundinn, þvi 

til tryggingar, að hann komi að tilætluðum notum. Pað er tilefni laganna að setja þessi 
skilyrði, ella mætti veita styrkinn í fjárlögum.

Stjórnarráðið veröur að sjálfsögðu að skera úr þvi, hvort sjúkrasamlag er styrks vert.
Pað er vandamál og ihugunarefni, hvernig bezt veröur háttað yfirstjórn sjúkra- 

samlaga og aðgæzlu á þeim.
I Danmörku er skipaður sérstakur embættismaður til að hafa þennan starfa á 

hendi og nefndur »Sygekasseinspektör«. í Noregi er »Riksforsikringsanstalten« sett yfir 
sjúkrasamlögin.

Hér á landi getur ekki komið til mála fyrst um sinn að gera þennan starfa að 
sérstöku embætti, heldur verður að reyna aö koma eftirlitinu fyrir á annan ódýrari hátt. 
Mér virðist þá um tvent að velja: Stjórnarráöið (3. skrifstofa) eöa landlæknir. Landlækn- 
ir hefir nú tvö erfiö embætti á hendi; hann er landlæknir og hann er forstöðumaður 
læknaskólans. Á hann er engu bætandi. Pess vegna veröur að snúa sér að stjórnarráðinu.

Við 3. gr. Við 1. staflið.
í öðrum löndum er hverju samlagi jafnan markað svæöi; en þar er hverri at- 

atvinnustétt t. d. steinsmiðum, trésmiðum, prenturum o. s. frv., leyft að hafa samlag fyrir 
sig. Pessi stéttasamlög eru þó óðum að fækka og mér virðist engin ástæða til að gera ráð 
fyrir þeim hér á landi. ■

Pað má vera, að sumir telji ráðlegra að sjúkrasamlög nái yfir stór svæði, t. d. 
heila sýslu, og það er satt, að samlögin verða þeim mun máttarmeiri sem þau eru fjöl- 
mennari. En aftur er þess að gæta, að ábyrgðartilfinning og umhyggja hvers einstaks 
manns verður þeim mun meiri, sem félagsskapurinn er minni um sig, og rrauðsynlegar 
gætur félagsmanna hvers á öðrum miklu auðveldari. í öðrum löndum er reynsla fengin 
fyrir þvi, að hollast er að hafa hvern hrepp fyrir samlagshérað, þó svo að stórum hrepp- 
um geti orðið skift i 2 eða fleiri samlagshéruð, eða mjög litlir hreppar sameinaöir.

Eg hygg aö þetta mundi einnig gefast bezt hér á landi og eiga bezt við landsháttu 
og hugsunarhátt alþýðu.

Pegar tjölgar sjúkrasamlögum, verður nauðsyn að koma þeim í eitt allsherjar sam- 
band, eins og gert hefir verið í öðrum löndum, i þvi skyni, að hver samlagsmaður, sem 
flytur i annað samlagshérað, geti umsvifalaust orðið hluttækur félagi samlagsins í þvi hér- 
aði, sem hann flytur i.

Við 2. stafliö.
Pað er eitt nauðsynlegt skilyrði fyrir styrkveitingu úr landssjóði að sjúkrasamlög- 

in geri sér ekki mannamun, heldur taki við öllum, sem þess eru verðir, bægi engum frá, 
sem hefir þörf á að tryggja heilsu sina og brestur ekki skilyrði til að njóta styrksins úr 
landssjóði.

Pá er það allsherjar reynsla, aö krankfeldni manna eykst með aldrinum. Pess 
vegna er illgerlegt að skylda ung og fámenn sjúkrasamlög til þess, að taka við mjög 
rosknum mönnum. Að þvi lýtur 2. stafliður, b, i 3. gr. En ekkert er því til fyrirstöðu að 
sjúkrasamlög, ef þau sjá sér fært, megi taka roskna menn, og það þvi fremur ef iðgjaldið 
er haft hærra fyrir þá (sbr. 3. staflið).

Menn hafa fært i tal hér á landi að öllum eigi að vera frjálst að ganga í sjúkra- 
samlög, jafnt rikum sem fátækum.

Pað er nú auðvitað mál, að öllum mönnum er frjálst að tryggja sig gegn sjúk- 
dómum og stofna félög i þvi skyni, að setja sjúkdómstryggingu. Og þar sem jafnan er 
hætt við að efnalitlir menn veröi upp á aðra komnir, ef þeir sýkjast, þá er það auðsær 
hagur fyrir þjóðfélagið, að styrkja þá til þess, að kaupa sér ábyrgð á þvi tjóni, sem veik- 
indi valda. Hins vegar er engin nnuðsyn á þvi, að efnuðum mönnum sé veittur styrkur 
af almanna fé til að standast veikindakostnað sinn, eða kaupa sér sjúkdómstryggingu.



Pess vegna er sjáltsagt að styrkja ekki önnur sjúkrasamlög en þau, sem eingöngu 
eru ælluð efnalitlum mönnum, og peirri reglu er þá lika fylgt alstaðar i öðrum löndum.

Hverjir eru efnalitlir, svo að þeir séu þessa styrks þurfandi?
Pað er álitamál.
í Danmörku er mönnum leyft að vera í lögskráðum, styrkþiggjandi sjúkrasam- 

lögum, ef árstekjur þeirra fara ekki fram úr:
í Kaupmannahöfn 1800 kr., að viðbættum 100 kr. fyrir hvert barn innan 15 ára;
i öðrum bæjum 1200—1400 kr. með sömu viðbót;
i sveitum 800—1000 kr. með sömu viðbót.
Þar er mönnum ekki leyft að vera i lögskráðum sjúkrasamlögum, ef skuidlausar 

eignir þeirra nema meiru en 5000 kr. (Sygekasseinspektoratets Skrivelse af 5. Febr. 1900).
í Noregi er vinnufólk og starfsfólk skyldugt að tryggja sig gegn sjúkdómum. ef 

árstekjur fara ekki fram úr 1200 kr. til sveita, eða 1400 kr. i bæjum. Þar er og öðrum 
frjálst að vera í lögskráðum sjúkrasamlögum, ef árstekjur nema ekki meiru en 800 kr. til 
sveita og 1000 kr. i bæjum, og eigur ekki meiru en 7000 kr. til sveita, eða 10000 kr. í bæj- 
um (Lov om Sykeforsikring av 18. sept. 1909).

í Pýzkalandi er tekjutakmarkið 1800 kr.
Pað er nú álitamál, hver efnahagstakmörk eru hentust og sanngjörnust hér á 

lahdi. í frumvarpinu er farið bil beggja, þess sem tiðkast i Danmörku og Noregi.
Sjúkrasamlög eru aldrei eins kröfuhörð um heilbrigði manna eins og lifsábyrgð- 

arfélög, en ekki hlýðir að taka í sjúkrasamlög menn, sem eru heilsulausir, eða heilsa 
þeirra á fallanda fæti, eða bráðveikir af einhverri farsótt, er þeir beiðast viðtöku. Pað er 
mjög áriðandi fyrir sjúkrasamlög að verjast þvi, að menn sæki þá fyrst og komist i þau, 
er þeir hafa tekið einhvern sjúkdóm, svo að þeir veröa samlaginu þegar að þungri byrði.

Við 3. stafliö.
Um 3. staflið i 3. gr. er það að segja i viðbót, að sjúkrasamlögum getur verið 

mikill styrkur í að fá fyrir félaga menn, sem greiöa einhver árstillög, þó lág séu, en engr- 
ar tryggingar njóta. í útlendum samlögum heflr aldrei oröið margt um þessa hlutlausu 
félaga. En það heflr oft borið við, aö efnaðir menn og mikilsmegandí hafa gerst hlutlausir 
félagar í sjúkrasamlögum i því skyni, að efla vöxt þeirra og viögang.

Við 4. staflið.
Sjúkrasamlög eru ekki á viti bygð, ef þau eru mjög fámenn. Pau eru þeim hin- 

um sömu lögum háð og öll önnur ábyrgöarféiög, að þvi minni sem þau eru, þeim mun 
valtari er tryggingin, þeim mun hættara við gjaldþroti.

í Noregi þykir ekki hlýða að færri séu saman í samlagi en 100. í Danmörku hafa 
verið lögskráð sjúkrasamlög með 50 hluttækum félögam. Eg tel ekki hættulaust að lækka 
þá tölu.

Við 5. stafliö.
t 5. staflið 3. gr. er tekið til hver hlunnindi sjúkrasamlög skuli veita hluttækum 

félögum.
Venjulegur kostnaður, sem af veikindum hlýzt, er þessi: 1) lækniskostnaður, 2) 

lyf, 3) sjúkrahúsvist, 4) atvinnutjón.
Þar sem sjúkrasamlög njóta styrks af almannafé, er jafnan heimtað að þau veiti 

tryggingu fyrir ókeypis læknishjálp og sjúkrahúsvist, ef þörf gerist, og það jafnt handa hin- 
um hluttæka fjelaga sjálfum, sem og börnum hans innan 15 ára, ef þau eru heima hjá honum 
og á hans vegum. En efnalausum manni er þetta ekki nóg, sizt ef hann á fyrir öðrum að 
sjá. Pess vegna er tryggingin ekki talin fullnæg, nema henni fylgi dagpeningar til handa 
hluttækum samlagsmönnum, er falla frá vinnu vegna veikinda.

Um lyfjakostnað er það að segja, að víöast er samlögunum í sjálfsvald sett, hvort 
hann skal felast í tryggingunni aö öllu, eða einhverju, eða engu leyti.

Hér er nú margs að gæta.
Það þykir ekki nauðsynlegt að heimta dagpeningatryggingu handa unglingum milli 

15 og 18 ára. Þeir eiga sjaldan fyrir öðrum aö sjá og þeir fá að jafnaði lægra kaup en 
fullorðnir menn, eiga því erflðara um vik að greiða há iðgjöld. Yflr höfuð er þörfin á 



dagpeningum mjög misjöfn og pvi nauðsynlegt að binda ekki kröfuna um þá of föstum 
skilyrðum.

Peir sem þurfa dagpeninga hafa og ekki allir jafnmikla þörf á þeim.
Þess vegna er hentast að menn ráði því sjálfir, hversu háa þeir hafa þessa trygg- 

ingu. Er þá sett lágmark og hámark eins og hér er gert, lágmarkið af þvi, að margur 
mundi verða ósjálfbjarga þrátt fyrir heilsutrygginguna, ef henni fylgdu engir dagpeningar, 
en hámarkið til þess, að enginn sjái sér hag i þvi að vera veikur.

Pað er að visu eölilegast að lyfjakostnaöur sé i tryggingunni, en reynsla er fyrir 
þvi annarsstaðar, að lyfjakostnaður samlaga verður miklu mestur, ef samlagið borgar hann 
allan, og mun minni, ef sjúklingarnir eiga sjálfir að greiða einhvern hlut af honum, t. d. 
*/< eða ’/s. Réttast þykir að láta hvert samlag ráða þessu.

Pá er enn eitt og það er aðalatriði: Sjúkrasamlðg eiga að veita sjúkdómstrygg- 
ingu, en ekki öryrkjatryggingu eða ellitryggingu. Pað er því sjálfsagður hlutur, að setja 
verður tímatakmörk fyrir tryggingarskyldu hvers samlags, og jafnauðsætt, að þvi lengri 
sem tryggingartiminn er fyrir áframhaldandi veikindi, þeim mun hærri verða iðgjöldin að 
vera,'[sbr. fskj. I, bls. 7 og 12; fskj. II, bls. 11].

Pað gæti komið til mála að setja i þessa grein ákvæði um það, hvað tryggingar- 
timinn megi vera styztur, en eg tel þess ekki þörf, því að ungum sjúkrasamlögum hættir 
jafnan að við reisa sér hurðarás um öxl, hafa tryggingartimann fremur of langan en of stuttan.

Við 6. tölulið.
í 6. tölulið 3. greinar er ráð séð fyrir þvi, að samlögin fari sér ekki að voða, hafl 

ekki trygginguna hærri eða til lengri tima en svo, að iðgjöld félagsmanna geti jafnast á 
við útgjöldin.

Vi ð 4. gr.
Par er gert ráð fyrir að stjórnarráðið semji fyrirmynd að samþyktum handa 

sjúkrasamlögum. Þess konar fyrirmyndarsamþyktir bafa verið gefnar út í öðrum löndum 
alstaðar þar sem sjúkrasamlögin njóta styrks úr rikissjóði Pær eru mjög nauðsynlegar 
og gagnlegar. Pessar útlendu samþyktir eiga þó ekki að öllu leyti við islenzka þjóðarhætti 
og landshætti. Eg leyfl mjer þar að visa á ritgerð mina »Um starf og stjórn sjúkrasamlaga«, 
sem kom út i »Skirni« i fyrra, og læt hana fylgja [fskj. II.]. Enn fremur eru hér með lög 
nýstofnaðs sjúkrasamlags í Reykjavik, sem eg hefl unnið að [fskj. III.].

V i ð 5. g r.
Eg tel nauðsynlegt að láta þess getið, að styrkurinn sé bundinn þvi skilyrðí að 

hvert samlag sé allajafnan i samræmi við lögin.

Að lokum vil eg vekja athygli á því, að víða í ððrum löndum er vinnuveitendum 
og sveitasjóðum gert að skyldu að styrkja lögskráð sjúkrasamlög. A þetta er drepið i rit- 
gerð minni »Um sjúkrasamlög« [fskj. I, bls. 5—8].

Norsku lögin, sem nefnd hafa veriö, eru yngri en þessi ritgerð.
í þeim (31. gr.) er ákveðið að iðgjðld þeirra samlagsmanna, sem skyldir eru að 

vera í sjúkrasamlögum, skuli skiftast þannig, að hver samlagsmaður (vinnumaður, starfs- 
maður) greiði sjálfur 6/to af iðgjaldi sínu, vinnuveitandi to, sveitarsjóður ’/io og rikissjóður 
!/to. Um iðgjðld þeirra sem mega vera i sjúkrasamlögum þar, ep eru ekki lögskyldir til 
þess, (sbr. aths. við 3. gr.), er ákveðið, aö samlagsmaöur sjálfur greiði ’/to iögjalds sins, 
sveitarsjóður ’/to og rikissjóður s/to.

Petta eru skynsöm ákvæði. Pað er sannarlega réttmætt að heimta tillög úr sveita- 
sjóðum til lögskráðra sjúkrasamlaga, því að alstaðar létta samlögin stórum sveitarbyrðina.

En eg er í vafa um, hvort það mundi gefast vel, að lögleiða tillag úr sveitarsjóö- 
um þegar í stað.

Pað er íhugunarefni.
Eg hefl lagt til aö byrjað sé að veita tiltekinn styrk úr landssjóði, af þvi að mér 



virðist það ráðið vænlegast til að vekja áhuga alpýðunnar. Ef ekkert tillag er heimtað úr 
sveitasjóðum, pá ætti, finst mér, að fella úr gildi pann landssjóðsstyrk, sem veittur er með 
77. gr. fátækralaga 10. nóvember 1905.

Sjúkrasamlög eru vandasamt mál. En pað er bót i máli fyrir oss íslendinga, að 
mikil reynsla er pegar fengin hjá frændpjóðum vorum, sem oss eru líkar um alla hluti.

Pá reynslu verðum vér um fram alt að reyna að færa oss i nyt, ef vel á að fara.

Reykjavík 4. nóv. 1910.

G. Björnsson, 
landlæknir.


