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Erindi nr. Þ 
komudagur V- V. J ó ó j .
Akureyri, 03-04- 2002

Heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis 
b.t. Nefndasviðs Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um brottfall lagaákvæða um héraðslækna
o.fl., 564. mál.

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra mælir eindregið gegn þessu frumvarpi og vísar
þá sérstaklega til áhrifa þess á Norðurlandi eystra.
1. Samkvæmt fylgiskjali Fjármálaráðuneytis, Ijárlagaskrifstofu, sem fylgir 

frumvarpinu, er gert ráð fyrir að útgjöld ríkisins lækki um 15 m.kr. við þessa 
breytingu. Þetta verður ekki gert með því að verkefnin hverfi heldur flytjast þau til 
og falla þá inn í aðra starfsemi án þess að kostnaður við það sé gerður sýnilegur. 
Annars vegar flytjast þau til landlæknisembættisins, þ.e. aukin miðstýring og þar 
með er þjónusta flutt af Norðurlandi eystra til Reykjavíkur og lengra frá þeim er 
þurfa að njóta hennar.
Hins vegar eru verkefni flutt til yfirlækna heilsugæslustöðva en kostnaður hverfar 
ekki. í áðumefndu fylgiskjali er gert ráð fyrir að á árinu 2002 flytjist 3,2 m.kr. og 
að á árinu 2003 flytjist 4,8 m.kr. frá héraðslæknisembættinu til heilsugæslunnar á 
Akureyri. Ekki er getið um að aðrar heilsugæslustöðvar á Norðurlandi eystra fái 
auknar fjárveitingar þó ekki komi fram í frumvarpinu annað en að allir yfirlæknar 
heilsugæslustöðva fái þessi verkefni. Samkvæmt 4.gr. frumvarpsins skal þó síðar 
ákveðið í reglugerð um skiptingu landsins í heilsugæsluumdæmi. Eðlilegt hefði 
verið að þessi skipting lægi ljós fyrir þegar verið er að flytja til verkefni og 
fjármagn.

2. Héraðslæknirinn á Norðurlandi eystra hefur m.a. sinnt því mikilvæga hlutverki að 
hafa yfirsýn yfir málaflokkinn í héraði, samhæfa verkefnin og tengja aðila saman 
innan héraðs.
Ætla má að starf yfirlæknis heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri verði fyrst og 
fremst tengt heilsugæslustöðinni. Ef fela á honum aukin verkefni hlýtur það að 
bitna á staríi hans sem yfirlæknis bæði hvað varðar tíma og álag.
Ef fela á honum verkefni utan stöðvarinnar vítt og breitt um héraðið, þ.e. tengt 
starfi annara heilsugæslustöðva innan héraðs, má líta á það sem verið sé að leggja 
niður eitt embætti en útvíkka annað í staðinn.
Ef á hinn bóginn er ætlast til þess að yfirlæknar allra heilsugæslustöðva á svæðinu 
sinni hver fyrir sig þeim verkefnum á sínu svæði sem nú eru á könnu 
héraðslæknis, verður erfiðara að ná fram þeirri yfirsýn og samhæfingu sem 
nauðsynleg er í málaflokknum innan héraðs.
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