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Efni: Umsögn um mál 564 um brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

Landspitali - háskólasjúkrahús (LSH) hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingar á 
ýmsum lögum um brottfall ákvæða um héraðslækna o.fl., mál 564.

í frumvarpinu er lagt til að embætti héraðslækna verði lögð niður og heilbrigðislögum og ýmsum 
öðrum lögum verði breytt til samræmis við það. Af slíkri niðurfellingu leiðir að skipting í 
læknishéruð verður óþörf og slík skipting fellur niður. í staðinn komi heilsugæsluumdæmi.
Fyrir hönd LSH er því lýst yfir að stofnunin er sammála þessari breytingu sem fyrirhugað er að gera 
og mælir með framgangi frumvarpsins.

Ástæða þykir að staldra örlitið nánar við fyrirhugaðar breytingar á 30. gr. laga 97/1990, sbr. 9. gr. 
frumvarpsins. Samkvæmt þessari grein er gerð tillaga um breytingar sem leiðir af sameiningu 
Rikisspitala og Sjúkrahúss Reykjavíkur í Landspitala - háskólasjúkrahús og er það vel.

Fyrir hönd LSH er því fagnað að gerð er tillaga um þær breytingar sem fram koma í f. lið 9. gr. 
frumvarpsins um ráðningarvald forstjóra LSH og framkvæmdastjóra sjúkrahúsa og þá heimild sem er 
í 2. ml. f. liðar um tímabundna ráðningu þeirra yfirmanna LSH sem jafnframt starfa sem kennarar við 
Háskóla íslands. Fyrir liggur skv. 1. 70/1996 að embættismenn eru skipaðir timabundið til 5 ára og í 
háskólalögum nr. 41/1999 er heimildarákvæði í 11. gr. um tímabundnar ráðningar kennara til allt að 5 
ára.
Við gerð samstarfssamnings milli LSH og HÍ hafa komið upp vandræði þar sem annars vegar hefur 
verið um tímabundna ráðningu hjá HI en ótímabundna ráðningu hjá LSH í yfirmannsstarf. Á þetta 
einkum við þegar sami maður gegnir störfum hjá báðum stofnunum. Með þessu ákvæði er tekið á 
þessu vandamáli og heimilt verður að ráða þá yfirmenn sem jafnframt starfa við HI tímabundinni 
ráðningu til allt að 5 ára. Mælir stofnunin eindregið með framgangi þessa máls og telur þetta ákvæði 
mjög til bóta. í raun telur LSH að ganga eigi lengra og að í heilbrigðislögum verði almenn heimild til 
tímabundinnar ráðningar yfirmanna óháð tengslum við HÍ. Væri það í samræmi við nútíma 
stjómunarhætti. Yfirmannsstörf á LSH eru afar krefjandi og þjónar það bæði hagsmunum LSH og 
starfsmanna ef slíkt fyrirkomulag yrði tekið upp. Þannig gætu yfirmenn, sem ráðnir eru tímabundið, 
snúið sér aftur að faglegum störfum að lokinni tímabundinni ráðningu i stjómunarstarf, svo dæmi sé 
nefnt. Mælt er með því að heilbrigðis- og trygginganefnd skoði þetta nánar og sú heimild sem f. liður 
9. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir verði víkkuð þannig að heimilt verði að ráða alla yfirmenn LSH til 
5 ára.

Annað atriði er það sem LSH vill benda á og hefur sætt gagnrýni, er það ákvæði 2. mgr. 31. gr. 
heilbrigðislaga þar sem kveðið er á um að yfirlækna við sjúkrahús ríkisins skuli ráða að fenginni 
umsögn stjómamefndar.
Skv. 1. mgr. 31. gr. skal sérstök nefnd meta hæfni umsækjenda um stöður yfirlækna o.fl. eins og þar
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segir. Þá kveða starfsreglur læknaráðs LSH, sem staðfestar eru af stjómamefhd skv. 2. mgr. 32. gr. 
laganna, á um að ráðið veiti umsögn um ráðningu yfírlækna. Síðan fer forstjóri með ráðningarvaldið 
skv. 2. mgr. 31. gr.
Ættu þær umsagnir sem tilgreindar eru hér að framan að vera fullnægjandi. I raun mætti fella alveg 
niður 2. mgr. 31. gr. laganna þar sem kveðið er á um að yfírlæknar skv. 1. mgr. 30. gr. laganna skuli 
ráðnir af forstjóra, þar sem gert er ráð fyrir að forstjóri ráði "allt annað starfslið" skv. f. lið 9. gr. 
frumvarpsins og því vandséð af hveiju aðrar reglur ættu að gilda um yfírlækna sjúkrahúsa en annað 
starfsfólk. Á sama hátt mætti líka fella niður 5. ml. 1. mgr. 31. gr. sem kveður á um að umsagnir skv. 
1. mgr. skulu sendar viðkomandi stjómamefnd. Er með því mælt að nefndin taki þetta atriði til 
nánarí skoðunar og ráðningarferlið verði einfaldað til samræmis við framangreindar athugasemdir.

Á þeim tíma sem liðinn er frá stofnun LSH hafa ýmis mál sem lúta að stjómamefhd verið rædd og þá 
einkum um vald og verksvið stjómamefndar LSH. Þá hefur í auknum mæli verið rætt um aðild LSH 
að rannsóknar- og þróunarfyrirtækjum, með líkum hætti og heimild er fyrir i lögum nr. 41/1999 um 
Háskóla íslands.

í ljósi þessa og þess að núverandi heilbrigðislöggjöf er að stofhi til frá 1973, er afar biýnt að láta fara 
fram heildarendurskoðun heilbrigðislaga nr. 97/1990, þó ýmsar breytingar hafí verið gerðar á lögum í 
timans rás. Er eindregið hvatt til slikrar endurskoðunar og í því sambandi verði athugað hvort setja 
skuli sérlög um málefni LSH, eins og t.d. hefur verið gert um háskóla, eða hafa sérákvæði um málefni 
LSH i nýrri endurskoðaðri löggjöf um heilbrigðisþjónustu á íslandi.

Virðingarfyllst

Magnus Pétursson, forstjóri

Afrit: Guðríður Þorsteinsdóttir, skrifstofustjóri HTR
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