
Nd. 42S. Nefndarálit

um breytingar á skipun læknishéraða. (Þingskjöl: 66, 87, 88, 143, 201 og 203).

Auk frumv. þess (þingskj. 66), sem oss i fyrstu var falið til athugunar, 
hefir siðan verið visað til nefndarinnar 4 samskonar frumvörpum, sem hvert 
um sig fer fram á að íjölga læknishéruðunum um eitt, og þar við bætist ein 
viðaukatillaga (þingskj. 87) við hið fyrsta frumv., og er þar enn farið fram á 
hið sama, að fjölga læknishéruðunum um eitt.

Það eru því alls 6 læknishéruð, sem farið er fram á, að við sé bætt i 
öllum þessum tillögum til samans.

Nefndin öll lítur svo á, að þótt mjög hafi verið fjölgað læknishéruðum 
á síðari árum, þá séu kröfur manna um enn fleiri lækna á ýmsum stöðum 
á allgildum rökum bygðar, svo að varla verði hjá þvi komist að fjölga lækn- 
ishéruðum enn nokkuð, þótt á hinn bóginn verði að játa, að ýmislegt geri það 
athugavert; má til þess nefna, auk allverulegs útgialdaauka fyrir landssjóðinn, 
það, að i mjög fámennum læknishéruðum verður æfing sú, er læknirinn fær, 
næsta litil, og er þá hætt við, að bæði áhugi læknisins og hæfileiki til starfsins 
minki með tímanum, en vaxi ekki, eins og oft mun verða, þar sem læknirinn 
hefir nóg að starfa.

Vér lítum svo á, að allmikið mæli með þvi, að sérstakur læknir fáist 
á alla staði þá, sem hér er um að ræða. En vér viljum þó ekki ráða til, að 
öll þessi 6 læknishéruð verði lögskipuð í þetta sinn. Enda mundi það að 
litlu haldi koma, þeim er hlut eiga að máli, þegar af þeirri ástæðu, að enn 
skortir allmjög lækna, og viðkoman er ekki svo ör, að von sé um að fá lækna 
i mörg ný læknishéruð fyrst um sinn. En vér viljum leggja það til, að lækna- 
héruðunum sé fjölgað um tvö i bráð og gerum ráð fyrir, að öðrum tveim verði 
viðbætt á næsta reglulegu alþingi 1913 og svo áfram, til þess er bætt er úr 
brýnustu þörfunum.

Þau 2 læknahéruð, sem vér leggjum til, að tekin sé upp í þetta sinn, 
eru Norðfjarðarhérað (þingskj. 88) og Hnappdælahérað (þingskj. 201). Mælir 
með því fyrnefnda löng og afar-örðug leið bæði á sjó og landi til 
lækna þeirra, sem svæði þetta nú heyrir til, og auk þess i Norðfirði margt 



fólk saman komið á litlu svæði, og á sumrum afarfjöldi hvalveiðamanna og 
annara aðkomandi sjómanna i báðum Qörðunum, Norðfirði og Mjóafirði. Má 
og minna á ummæli framsögum. læknaskipunarnefndarinnar á siðasta þingi 
um þetta mál. En i hinu héraðinu, Hnappdælahéraði, er vegalengdin afar- 
mikil milli þeirra lækna, sem nú sitja næstir því svæði, sem hér ræðir um, 
annars vegar í Borgarnesi, en hinu megin í Stykkishólmi og Ólafsvik. Auk 
þess er um erfiðan fjallveg að sækja til hinna siðarnefndu staða, fyrir alla þá, 
er sunnan fjalls búa.

Vér viljum svo fara nokkrum orðum um hin önnur læknishéruð, sem 
hér hefir verið farið fram á að stofna.

Um nýtt læknahérað i Bolungarvík er það að segja, að þótt vega- 
lengdin frá ísafjarðarkaupstað sé eigi mikil, þá er annars vegar leiðin á landi 
all-ill, og eins og kunnugt er, þá er oft ómögulegt að lenda i Bolungarvík, 
og verður af þeim sökum sjóleiðin oft eigi notuð.

Það er all-margt manna i Bolungarvík, auk þess sem mesti fjöldi 
manna er þar til sjósókna á sumum tímum árs, svo að auðvitað er þar mikið 
með lækni að gera. Nefndin hefir og fengið að vita, að Bolvikingum er þetta 
svo mikið áhugamál, að þeir eru fúsir til, að verja allmiklu fé, til að launa 
lækni, ef hann fengist þangað. Þetta mál sýnist oss þvi, að ráðfegast sé, að 
styðja á þann hátt, að Bolvikingum sé heitið dálitlum fjárstyrk úr landssjóði, 
til þess að styðja viðleitni þeirra til að fá lækni, sem þeir að öðru leyli kosti 
sjálfir, svo sem þeir hafa tjáð sig fúsa til.

Um nýtt læknishérað í Bangárvallasýslu er það að segja, að nú er svo 
háttað, að bæði þau læknishéruð, sem hér er gert ráð tyrir að minka, eru 
með sama annmarkanum, þeim sem sé, að ill vötn falla i gegnum þau, og 
gera oft torvelt og stundum ómögulegt að ná til læknis. Þessi vötn eru ann- 
arsvegar Jökulsá á Sólheimasandi og hinum megin Þverá. Væri nú bætt úr 
þessu, og vötnin gerð fær, þá mundi nauðsyn læknafölgunarinnar á þvi svæði 
hverfa. Og nú er farið alvarlega að ræða um að brúa Jökulsá, og þótt það 
mál eigi, hætt við, nokkuð langt í land, þá vonum vér hins vegar að Jands- 
sjóður sjái sér fært að framkvæma það nauðsynjaverk áður mörg ár líða. En 
um Þverá er það að segja, að tiltækilegt mun vera að nota þar dragferju, og 
er þar um ekki meiri fjárhæð að ræða en svo, að vér teljum rétt, að það 
verði framkvæmt hið bráðasta. Mundi það bæta mjög úr annmörkunum sem 
nú eru á með tilliti til læknisnota, og auk þess verða til mikils hagræðis bæði 
fyrir þá, er mest þurfa að fara yfir um ána, og sömuleiðis koma í veg fyrir 
hrakninga á póstum og öðrum langferðamönnum.

Þar eð enginn nefndarmanna var nægilega kunnugur staðháttum í 
Dalasýslu né öðru því, er áhrif geti haft á þetta mál, þá höfum vér leitað á- 
lits kunnugs manns, þingmanns Dalamanna, um það efni. Kveður hann þetta 
vera hið mesta áhugamál Vestur-Dalamanna; enda eigi allir, sem búá á norð- 
urhlið skagans milli Hvammsfjarðar og Gilsfjarðar, erfiða sókn til læknis, sem 
búsettur er i Miðdölum eða Laxárdal. Úr Saurbænum sé að minsta kosti 7— 
9 stunda reið að sumarlagi, yfir Svinadal eða Sælingsdalsheiði, og mjög vond 
leið á vetrum. Viðast hvar annarstaðar af því svæði sé full dagleið eða meira 
til læknis að sumarlagi, en á vetrum verði eigi náð til hans á minna en hálf- 
um öðrum degi.

Samkvæmt þessari lýsingu virðist allbrýn ástæða til að láta eigi drag- 



ast lengi að bæta úr þörfum héraðsbúa, þegar þess er ennfremur gætt, að til 
Dalalæknishéraðs heyra nú eyjar, t. d. Akureyjar, og verða því eríiðleikarnir, 
sem hlutaðeigendur, er þar búa, verða að sæta, þá er þeir þurfa að vitja 
læknis, þvi meiri.

Nauðsyn nýs læknishéraðs í Skagafirði stafar einkum at því að héraðið 
er mjög viðlent og mannmargt. Er á Sauðárkróki, þar sem læknirinn situr, 
nokkuð mannmargt. En það sem einkum mælir með því, að bæta lækni við i 
Skagafirði, er það, að á Sauðárkróki er sjúkrahús, og liggur i augum uppi, að 
not þess verða ærið hæpin og mjög minni en ella, þegar læknirinn verður, 
hvenær sem er, og hvernig sem á stendur, að stökkva burtu, máske mjög 
langan veg, og yfirgefa jafnvel svo dögum skiftir, sjúklinga á sjúkrahúsinu, 
sjúklinga, sem oft mega ekki án læknis vera einni eykt lengur. Þetta er svo 
alvarlegt efni, að vér teljum ekki mega dragast lengi að bæta úr þvi.

Loks skal þess getið, að vér viljum að það sé framtekið i lögunum, að 
þau komi eigi fyr til framkvæmda, en sérstakur læknir verður skipaður í hvort 
hinna nýju læknishéraða, og berum því fram viðaukatillögu um Norðfjarðar- 
hérað, er að því lýtur.

Samkvæmt framanskráðu leggjum vér til, að frumvarpið á þingskj. 88 
um stofnun nýs læknishéraðs i Norðfirði og frv. um stofnun nýs læknishéraðs 
i Snæfellsness- og Hnappadalssýslu á þingskjali 201 verði samþykkt. Frv. á 
þingskjali 66 ásamt viðaukatillögu (þingskj. 87^), á þingskjali 143 og á þingskjali 
203 ráðum vér til að feld sé i þetta sinn, ef flutningsmenn taka þau eigi aftur.

Neðri deild alþingis, 29. marz 1911.

Ólafur Briem Skúli Thoroddsen. Jón Jónsson þm. S.-M. 
formaður. . skrifari og framsögum.

Eggert Pálsson. Sigurður Gunnarsson.

VIÐAUKATILLAGA

við frv. til laga o. s. frv. á þingskjali 88. •

Altan við frumvarpsgreinina bætist:
Lög þessi koma eigi til framkvæmda fyr en sérstakur læknir er skip- 

aður i Nörðfjarðarhéraði.


