
Ed. 882. Breytingartillögur [168. mál]
við frv. tillæknalaga.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.

1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Leyfi skv. 1. gr. skal veita þeim sem lokið hefur prófi frá læknadeild Háskóla

Íslands, svo og viðbótarnámi í heilbrigðisstofnunum hér á landi samkvæmt reglum sem
ráðherra setur að fengnum tillögum læknadeildar Háskóla Íslands.

Viðbótarnámi skv. 1. mgr. má einnig ljúka erlendis við heilbrigðisstofnanir sem
fullnægja skilyrðum heilbrigðismálaráðherra, læknadeildar Háskólans og landlæknis.

Áður en leyfi er veitt samkvæmt þessari grein skal leita álits landlæknis og nefndar
sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn og í eiga sæti einn fulltrúi Læknafélags Íslands
og tveir fulltrúar læknadeildar Háskóla Íslands og skal annar þeirra vera formaður.
Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.

Óheimilt er að veita manni lækningaleyfi ef 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga
á við um hagi hans eða ef nefnd skv. 3. mgr. telur hann óhæfan vegna heilsubrests, t.d.
vegna áfengis- eða eiturlyfjaneyslu eða vegna þess að hann hefur kynnt sig af alvarlegu
hirðuleysi eða ódugnaði í störfum.

2. Við 5. gr.
a. 2. mgr. orðist svo:

Ráðherra setur reglur um nám sérfræðinga að fengnum tillögum læknadeildar
Háskóla Íslands og getur enginn fengið leyfi til að kalla sig sérfræðing nema hann
sanni fyrir læknadeild að hann hafi lokið slíku námi og landlæknir mæli með því.

b. 3. mgr. falli brott.
3. Heiti I. kafla verði: Lækningaleyfi og sérfræðileyfi.
4. Við 6. gr. Greinin falli brott.
5. Við 7. gr. er verði 6. gr. Greinin orðist svo:

Sá einn á rétt á því að kalla sig lækni og stunda lækningar sem fengið hefur leyfi skv.
I. kafla laga þessara. Öðrum er óheimilt að nota starfsheiti eða önnur kynningarheiti
sem til þess eru fallin að gefa hugmyndir um að þeir séu læknar eða stundi lækningar,
sbr. ákvæði laga þessara um skottulækningar.

6. Við 10. gr. er verði 9. gr.
a. Síðari málsgrein orðist svo:

Læknir ber ábyrgð á greiningu og meðferð þeirra sjúklinga sem til hans leita eða
hann hefur til umsjónar.

b. Í stað orðsins "upplýsingar" í fyrirsögn greinarinnar komi: ábyrgð.
7. Við bætist ný grein er verði 10. gr.

a. Greinin orðist svo:
Lækni ber að jafnaði að upplýsa sjúklinga um ástand, meðferð og horfur. Eigi í

hlut barn, unglingur yngri en 16 ára eða sjúklingur, sem ekki getur tileinkað sér
upplýsingar, skulu þær veittar foreldri, forráðamanni eða nánasta aðstandanda.

b. Fyrirsögn greinarinnar verði: B. Upplýsingar.
8. Við ll. gr. 2. mgr. orðist svo:

Ráðherra setur að fengnum tillögum landlæknis og Læknafélags Íslands nánari
reglur um gerð og útgáfu læknisvottorða.

9. Við 15. gr. Greinin verði 16. gr. og orðist svo:
Lækni er skylt að afhenda sjúkraskrá, alla eða að hluta, sjúklingi eða forráða-

manni, ef það þjónar ótvíræðum hagsmunum sjúklings.



Leiki vafi á nauðsyn afhendingar sjúkragagna eða þyki ástæða til vegna ákvæða
laga þessara um þagnarskyldu er lækni heimilt að afhenda landlækni einum sjúkragögn
sem trúnaðarmál til frekari fyrirgreiðslu.

Ráðherra setur nánari reglur um afhendingu og varðveislu sjúkragagna og
röntgenmynda að fengnum tillögum landlæknis og Læknafélags Íslands.

10. Við 16. gr. Greinin falli brott.
11. Við 17. gr.

a. Greinin verði 15. gr.
b. 1. málsl. 4. mgr. orðist svo:

Læknir verður ekki leiddur fram sem vitni í einkamálum gegn vilja sjúklings
nema ætla megi að úrslit málsins velti á vitnisburði hans eða málið sé mikilvægt fyrir
málsaðila eða þjóðfélagið, hvort tveggja að mati dómara.

12. Við 18. gr. er verði 17. gr.
a. Greinin orðist svo:

Lækni er einungis heimilt að auglýsa læknisstarfsemi sína með efnislegum og
látlausum auglýsingum í blöðum sem birta má í hæsta lagi þrisvar þegar hann hefur
störf eða breyting verður á aðsetri eða viðtalstíma. Lækni er heimilt að auðkenna sig
með nafni, sérgrein, aðsetri, síma og viðtalstíma á dyraspjöldum, nafnspjöldum og
lyfseðlum.

Læknum og stéttarfélögum þeirra ber að sporna við því að fjallað sé í
auglýsingastíl um lækna og störf þeirra í fjölmiðlum. Á sama hátt ber þeim að vinna á
móti því að eftir þeim séu höfð ummæli og viðtöl í fjölmiðlum í auglýsingaskyni.
Verði ekki komið í veg fyrir það ber viðkomandi lækni eða stéttarfélagi hans
jafnskjótt að leiðrétta það sem kann að vera ofmælt. Öðrum en læknum er bannað
að auglýsa starfsemi þeirra eða stuðla að því á annan hátt að sjúklingar leiti til
ákveðins eða ákveðinna lækna.

b. Fyrirsögn greinarinnar verði: H. Auglýsingar.
13. Við 19. gr. er verði 18. gr.

a. Í stað orðsins "heimtar" í 3. málsl. komi: heimtir.
b. Við bætist tvær nýjar málsgreinar er orðist svo:

Verði læknir í starfi sínu var við mistök eða vanrækslu af hálfu lækna eða
annarra heilbrigðisstarfsmanna og ætla má að skaði hljótist af skal hann tilkynna það
landlækni. Sama skylda hvílir á öðrum heilbrigðisstéttum og öðrum þeim sem vinna
með læknum.

Lækni ber að tilkynna landlækni eins fljótt og við verður komið verði hann var
við skottulækningar, sbr. 22. gr. laga þessara.

14. Við 20. gr. er verði 19. gr. Í stað orðanna "ávísunum lækna á tiltekin lyf" í 1. málsl. 1.
mgr. komi: ávísunum lækna á ávana- og fíknilyf.

15. Við 21. gr. er verði 20. gr. Í stað orðanna "óhæfilegu magni lyfja" komi: óhæfilegu
magni ávana- og fíknilyfja.

16. Við 25. gr. er verði 24. gr. Á eftir orðinu "sérfræðing" í fyrri málsl. komi: ef hann gefur
í skyn að hann sé sérfræðingur.

17. Við 27. gr. er verði 26. gr. Greinin orðist svo:
Lækni er óheimilt að reka lækningastofu eftir 75 ára aldur. Ráðherra er heimilt, að

fenginni umsókn viðkomandi læknis og meðmælum sömu aðila og getið er í 2. gr., að
veita undanþágu frá þessu ákvæði til eins árs í senn.

18. Við 28. gr. er verði 27. gr. Í stað "II. kafla" í lok fyrri málsgreinar komi: III. kafla.
19. Við 33. gr. er verði 32. gr. Fyrri málsliður orðist svo: Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1987.
20. Við ákvæði til bráðabirgða bætist ný málsgrein sem orðist svo:

Ákvæði 26. gr. taka gildi frá og með 1. júlí 1988.


