
ÁRLEG endurmenntunarvika íslenskra lækna – Lækna-
dagar – tekur stöðugum framförum, það fer ekki
milli mála. Þessir janúardagar hafa fest sig í sessi sem
hápunktur í félagslífi lækna og dagskráin verður þétt-
ari og fjölbreyttari með hverju árinu. Að þessu sinni
var bryddað upp á þeirri nýjung að halda síðdeg-
isfundi milli kl. 16 og 19 sem mæltust vel fyrir þótt
sumir væru að vísu orðnir heldur framlágir eftir stífa
fundarsetu frá kl. 9 um morguninn.

Setning Læknadaga var einn af þessum síðdegis-
fundum og þar hélt Sigurður Guðmundsson land-
læknir erindi sem hann nefndi Vonir og væntingar.
Þar fór hann yfir sviðið og velti vöngum yfir stöðu
heilbrigðismála í upphafi árs. Hann kom víða við og
reifaði meðal annars þrískiptingu heilbrigðisþjónust-
unnar þar sem heilsugæsla og heimilislæknar veita
grunnþjónustu, sérfræðingar og landshlutasjúkrahús
mynda annað stigið og deildaskipt sjúkrahús (les:
Landspítalinn) þriðja stigið. Landlæknir hefur sett
fram hugmyndir um að nokkur landshlutasjúkrahús
verði efld svo þau geti þjónað stærri svæðum og veitt
alla almenna þjónustu en auk þess tekið að sér sér-
hæfðari verkefni, ekki síst á sviði lýðheilsu, sam-
kvæmt þjónustusamningum. Sem dæmi um svona
stofnun nefndi hann Fjórðungssjúkrahúsið á Akur-
eyri sem hann telur að eigi að geta sinnt 30-40.000
íbúum Norður- og Austurlands.

Að sjálfsögðu ræddi Sigurður einnig vanda Land-
spítalans og sagði brýnt að samkomulag tækist milli
fjárveitingavaldsins og spítalans. „Skilyrði þess er að
spítalanum sé mörkuð skýr stefna: hverjum á hann að
sinna, hvar, hvenær og hvers vegna.“ Hann lagði
áherslu á að rannsóknir og kennsla eigi að vera „skil-
yrðislaus hlutverk“ spítalans og bætti því við að „ef
við viljum annað verður það að koma fram“. Menn
ættu ekki að einblína á niðurskurð á spítalanum held-
ur yrði að huga að umhverfi hans, efla heilsugæslu og
fjölga hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu svo
spítalinn geti sinnt því sem hann á að gera en sé ekki
upptekinn af því að sinna grunnþjónustu.

Nýir vágestir og gamlir

Eins og vaninn er á Læknadögum sannast þar hið
fornkveðna að læknum er ekkert mannlegt óviðkom-
andi. Það sást best á dagskránni því málþing og erindi
sem þar voru flutt fjölluðu um allt milli himins og
jarðar. Allt frá innviðum mannsraddarinnar yfir í
fuglaflensu og hagvöxt. Tíðindamaður Læknablaðs-
ins sótti eins og áður helst þau málþing sem ekki
gerðu miklar kröfur til klínískrar þekkingar og setti
fyrst kúrsinn á smitsjúkdóma.

Þar var fjallað um nýja og gamla fjandmenn
mannkyns, sýkla, veirur og pestir sem maður hélt að
sumar hverjar heyrðu sögunni til en lifa enn góðu lífi
hér og þar um heiminn. Svo eru alltaf að koma til ný
afbrigði sem taka ekki mark á mótvægisaðgerðum
mannsins. Karl G. Kristinsson smitsjúkdómalæknir á
sýklafræðideild Landspítalans greindi meðal annars
frá því að nýjar og fjölónæmar bakteríur breiðist ört
út á sjúkrahúsum Vesturlanda þessi misserin. Helsta
ástæða þess er talin vera ótæpileg notkun sýklalyfja.
Úr henni hefur heldur dregið og hefur það haft
merkjanleg áhrif á baráttuna gegn sýklunum.

Á hinn bóginn hefur á allra síðustu árum orðið vart
við verulega fjölgun svonefndra MÓSA-tilfella sem
fátt bítur á annað en dýr og kröftug lyf á borð við
Vankomýsin. Þessum tilfellum fór að fjölga ört á
breskum sjúkrahúsum snemma á síðasta áratug og
hefur það verið rakið til niðurskurðar og aukins vinnu-
álags í breska heilbrigðiskerfinu. Á undanförnum
tveimur til þremur árum hefur sama þróun verið að
gerast á Norðurlöndum og Ísland er þar ekki undan-
skilið. Afleiðingin af þessum tilfellum eru þær að lyfja-
kostnaður margfaldast, spítalalegur sjúklinga lengjast
og æ oftar verður að grípa til þess að loka deildum eða
setja fólk í einangrun. Það gæti því reynst dýrkeyptur
sparnaður að skera niður á sjúkrahúsum. 

Fuglar og aðrir flensuvaldar

Aðrir fyrirlesarar á þessu málþingi fjölluðu um til-
raunir mannskepnunnar til að breyta sýklum og eit-
urefnum ýmiss konar í vopn sem nota má á vígvellin-
um. Ólafur Steingrímsson fræddi viðstadda um þessi
„vopna fátæka mannsins“ eins og þau hafa verið köll-
uð vegna þess að þau eru ódýr í framleiðslu og ein-
föld í notkun. Tegundir vopnanna eru fjölmargar,
ekki síst efnavopnanna, en af sýklavopnum nefndi
hann einkum þrjú til sögunnar: stóru bólu, svarta
dauða og miltisbrand. 

Þótt flestum þyki nóg um að vita af þessum vopn-
um þá er það huggun harmi gegn að flestir veigra sér
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Læknadagar lukkuðust listavel 
– Fjölbreytt dagskrá í heila viku laðaði að sér hundruð lækna og endurómaði í fjölmiðlum

Þröstur
Haraldsson

Umræður voru oft líflegar í

kaffihléum, ekki síður en í

fundarsölunum.

Læknablaðið var í fyrsta

sinn með kynningu á

Læknadögum – en ekki

það síðasta.



Áfram krossbönd krossbönd 

(Lag: Áfram Kristsmenn krossmenn)

Áfram krossbönd krossbönd
krossbönd skerum vér.
Fram í stríðið stefnir
sterkur læknaher.

Látum eigi liðunum
líða ver og ver.
Förum geyst og fyllum kvótann 
fyrir september.
Áfram krossbönd krossbönd
krossbönd skerum vér.
Fram í stríðið stefnir
sterkur læknaher.

Læknar skipta létt um augasteina 

(Lag: Litla flugan)

Læknar skipta létt um augasteina.
Líka skera burtu krabbamein.
Létt þeir setja liði milli beina.
Lipur hver og einn í sinni grein.

Ef þig sjúkan bölið er að buga
þá bara hringdu í fyrirtækið mitt
og þó ég ei til annars mætti duga
ég eflaust gæti læknað meinið þitt.

Konan í kring

(Lag: Konan sem kyndir ofninn minn)

Ég finn það gegnum svefninn
að einhver læðist inn
með andlitsmaskann sinn
og veit að það er hnátan sem hnýtir sloppinn minn.
Sem út með fatið fer
og fúlar tuskur ber
burt frá þér og mér.
Læðist út úr stofunni og lokar á eftir sér.

Ég veit að hún er syfjuð
en sefur aldrei neitt
þó sé hún dauðaþreytt,
hendur hennar blóðugar og hárið illa greitt.
Hún fer að engu óð.
Er öllum læknum góð
og vinnur verk sín hljóð.
Ef biður hana svæfingin, hún sækir meira blóð.

Ég veit að þessi kona
er vinafá og snauð
og væri ekki brauð 
á borðinu á föstudögum, væri hún löngu dauð.
En oftast er það sá
sem allir kvelja og smá
sem mesta mildi á.
Fáir nota hanskana sem fyrstir sækja þá.
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við að nota þau vegna þess að þau eiga það til að
snúast gegn höfundum sínum. Stjórnvöldum þykir þó
rétt að fylgjast náið með þessum vopnum og hafa
uppi öflugan viðbúnað gegn þeim og frá því greindu
þeir Haraldur Briem og Ólafur Guðlaugsson. 

Eftir kaffihlé var hins vegar komin röðin að Magn-
úsi Gottfreðssyni sem fjallaði um nýja smitsjúkdóma
og faraldra sem orðið hafa á síðustu árum. Raunar
kom fram í máli hans að margir af þeim faröldrum sem
geisað hafa upp á síðkastið eru af gömlum stofnum.
Oft hafa þeir verið landlægir á tilteknum landsvæðum
en tekið svo skyndilega upp á því að breiðast út.
Ástæður þess eru einkum aukinn mannfjöldi, ferðalög

og landnám, auk þess sem læknisfræðilegar ástæður
geta átt sinn þátt í útbreiðslunni, svo sem sýklalyfja-
notkun, líffæraflutningar og ónæmisbæling.

Magnús fjallaði þó mest um nýjar farsóttir sem
komið hafa upp, ekki síst fuglaflensuna og HABL.
Þessar farsóttir eiga sér rætur í þéttbýli Suðaustur-
Asíu þar sem fuglum og öðrum dýrum er þjappað
saman með þeim afleiðingum að ýmsar veirur taka
stökkbreytingum og fara á flug. Hann nefndi dæmi
um venjulega inflúensu sem lengst af hefði átt sér
ákveðin feril frá uppruna sínum í öndum í gegnum
gæsir, hænsnfugla, svín og þaðan í menn. Þessi ferill
hefur hins vegar styst því árið 1997 varð þess fyrst

Lagabreytingar á árshátíð LR
LÆKNABLAÐIÐ fékk góðfúslegt leyfi þeirra norðanmanna Sigurðar Albertssonar og Haralds Haukssonar skurðlækna á Akur-
eyri til þess að birta aðeins örlítið brot af gamanmálum sem þeir fluttu gestum á árshátíð LR 24. janúar sl. Þeir kynntu atriði sitt
sem „lagabreytingar“ og fengu þar með fullkomna þögn og athygli viðstaddra. Síðan hófst flutningur á talsvert breyttum og
bráðskemmtilegum „lögum“ og var þeim afar vel fagnað. Ekki þarf að fara hér í neinar grafgötur með uppruna og höfundar-
rétt, það er allt uppi á (skurðar-)borðinu einsog það hljómar á góðri íslensku, og tíðni og meðalgildi tilvitnana í góðu samræmi
við ákvæði í lögum og reglum þar um. - VS.
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vart að flensan hætti að hafa viðkomu í svínum og
barst beint úr fuglum í menn. Við það varð hún erfið-
ari viðfangs og það glíma menn við þessa dagana þar
eystra.

Magnús sagði gífurlega mikilvægt að rannsaka
smitsjúkdóma og þróa varnarviðbrögð við þeim. Út-
breiðsla þeirra getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar
fyrir efnahagslíf landa sem fyrir henni verður. Nefndi
hann sem dæmi að tjónið sem varð af HABL sé met-
ið á stjarnfræðilega upphæð sem myndi nægja til að
standa straum af rekstrarkostnaði Landspítalans í
500 ár. Það er því allnokkuð í húfi.

Heilbrigði eykur hagvöxt

Eins og á þessu sést fléttast hagfræðin víða saman við
læknavísindin þessa dagana. Áhuginn á hagfræðilegri
hlið heilbrigðismála leyndi sér heldur ekki á Lækna-
dögum því það erindi sem ég hef oftast heyrt menn
vitna til hélt Þorvaldur Gylfason hagfræðiprófessor
við Háskóla Íslands á síðdegismálþingi fimmtudags-
ins. 

Þorvaldur ræddi fyrst nokkuð um skipulag heil-
brigðisþjónustu sem hann sagði að mætti alveg
breyta hér á landi. Útgjöld hins opinbera til heil-
brigðismála væru mikil og með því hæsta sem gerist í
heiminum en útgjöld einstaklinga og einkafyrirtækja
með því lægsta sem þekkist innan OECD. Þessu hlut-
falli taldi Þorvaldur brýnt að breyta til að auka jafn-
vægið í heilbrigðiskerfinu. 

Það var líka á honum að heyra að hin miklu opin-
beru útgjöld ykju vald stjórnmálaflokkanna yfir
heilbrigðiskerfinu og það væri ekki alltaf til góðs.
Sagði hann það sérstakt einkenni á íslenska heil-
brigðiskerfinu hversu mikil völd stjórnmálaflokk-
anna væru þar og nefndi sem dæmi heimasíður ann-
ars vegar Karólínska sjúkrahússins í Svíþjóð og hins

vegar Landspítalans. Sænska sjúkrahúsið kynnti
stjórnarmenn sína með því að leggja áherslu á sterka
stöðu þeirra í atvinnulífinu enda væru þar forstjórar
margra helstu stórfyrirtækja landsins. Stjórnarmenn
Landspítalans væru á hinn bóginn kyrfilega merktir
listabókstöfum flokkanna og fyrir þeim hefði til
skamms tíma farið sveitarstjóri Grýtubakkahrepps.

Mesta athygli vakti þó sú kenning Þorvalds að út-
gjöld til heilbrigðismála ykju beinlínis hagvöxt. Með
því að kanna fylgni þeirra útgjalda við hagvöxt í lönd-
um heims komst hann að þeirri niðurstöðu að aukn-
ing heilbrigðisútgjalda sem næmi 2,5% af vergri
landsframleiðslu væri líkleg til að auka hagvöxt um
1%. Hann sagði að aukin menntun og heilbrigði
héldust í hendur og hvort tveggja stuðlaði að auknum
hagvexti. Hann var spurður að því hvort ekki væru
einhver takmörk fyrir því sem þjóðir gætu eytt í heil-
brigðismál og svarið var að hann kæmi ekki auga á
þau. Nefndi hann sem dæmi að Bandaríkjamenn
verðu töluvert hærra hlutfalli þjóðartekna sinna til
heilbrigðismála en allar aðrar þjóðir og ekki væri
hægt að kvarta yfir hagvextinum þar í landi.

Spurningar og reiptog

Með þessi bjartsýnisorð Þorvalds Gylfasonar í huga
héldu menn áfram að ræða allar hliðar heilbrigðis-
mála og linntu því ekki fyrr en á laugardagskvöldið
þegar árshátíð LR fór fram með miklum tilþrifum á
Hótel Íslandi. Meira að segja spurningakeppni
tveggja harðsnúinna liða sem var endapunktur
fræðsluvikunnar snerist um sjúkdómsgreiningar. Þar
kom reyndar í ljós að reynslan og aldurinn skipti máli
þegar úrslitin réðust, ekki krafturinn í reiptoginu.

Hér látum við staðar numið í bili frásögn af
Læknadögum en tökum upp þráðinn að nýju í næsta
blaði.

Listrænar afurðir lækna
KJALLARAKVÖLDIÐ í Þjóðleikhúskjallaranum Geta læknar af sér list?
sem haldið var miðvikudagskvöldið 21. janúar í tengslum við Lækna-
dagana gerði mikla lukku viðstaddra. Það var fremur fámennt en góð-
mennt, en þessi menningarsamkunda á örugglega eftir að verða vinsæl
í framtíðinni þegar hefð hefur skapast fyrir því að mæta. Tríó Ólafs
Stolzenwalds lék frábæran djass, Andri Snær Magnason las upp úr
ljóðum sínum, auk þess sem hann gaf okkur mjög kómíska sýn á það
hvernig það er að koma úr fjölskyldu þar sem allt úir og grúir af lækn-
um og hjúkrunarfræðingum. Hann gerði þetta á svo skemmtilegan hátt
að hann gaf bestu grínurum landsins ekkert eftir. Síðan sungu og spil-
uðu Sólveig og Samúel Samúelsbörn  nokkur lög. Þau skiluðu þessu af
mikilli fagmennsku, fegurð, innlifun og góðri túlkun. Það verður gaman
að fá að hlusta á þau aftur. Sem sagt fyrsta flokks prógramm á fyrsta
Kjallarakvöldinu, ekki að spyrja að undirbúningnum hjá Jóni Steinari.
Vonandi verða þau fleiri Kjallarakvöldin í framtíðinni.      

Ólöf Sigurðardóttir 

Samúel og Sólveig Samúelsbörn ásamt Sigtryggi Magnasyni með

ljóðabókina Bónusljóð sem Andri Snær Magnason las upp úr.

Sitthvað hafast menn að,

sumir í hollustunni en aðrir

ekki eins og gengur.




