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

Heilsuugæslustöðin á Sólvangi í Hafnarfirði þakkar fyrir að fá að vera umsagnaraðili 
um ofangreint lagafrumvarp.
Meginintak þessa frumvarps er að leggja niður embætti héraðslækna og að skipting 
landsins í læknishéruð verði einnig felld niður. Þá er gert ráð fyrir því að flest verkefni 
sem héraðslæknar höfðu með höndum áður verði færð undir yfirlækna og 
lækningaforstjóra heilsugæslunnar.

Efhislega viljum við gera efitirfarandi ábendingar:

1) í fyrsta lagi þá eru verkefhi héraðslæknis færð undir yfirækni 
heilsugæslustöðva. Við drögum í efa að fyrir þessu sé lagagrundvöllur enda 
hvergi i lögum kveðið á um að yfirlæknar heilsugæslustöðva eigi yfir höfuð að 
vera til sbr. ákvæði í lögum um að á sjúkrahúsum skuli starfa yfirlæknir (sjá 
grein númer 29.1. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 þar sem segir að 
við hvert sjúkrahús skv. 24. gr. skal starfa yfirlæknir, hjúkrunarforstjóri og 
framkvæmdastjóri). Ekkert slikt ákvæði er til í lögum um yfirlækni á 
heilsugæslustöðvum.

2) Samkvæmt frumvarpinu eru verkefni héraðslæknis nánast óbreytt og ekki 
dregið í efa þörf á að sinna þeim verkefnum. Miðað við þetta er ljóst að 
talsverðum verkefiium er verið að koma yfir á heilsugæsluna sem nú þegar er 
undirmönnuð og nær engan vegin að halda utan um þau verkefni sem þegar 
liggja á henni. Þeir aðilar sem i dag sinna störfum yfirlækna á 
heilsugæslustöðvum eru alla jafna einnig með móttöku fyrir sjúklinga en ljóst 
er að nái þetta frumvarp fram að ganga mun sjúklingamóttaka þeirra, allavega 
á stærri stöðvum, leggjast nánast niður. Niðurstaðan af þessu er sú að 
heilsugæslan hefur enga burði né mannskap til að taka við þessum verkefiium 
að óbreyttu og sú lagaskylda sem í frumvarpinu felst þýðir verri þjónustu á 
stöðvunum.

3) í V kafla frumvarpsins er fjallað um lög um dánarvottorð, krufhingar ofl. Þar 
er lagt til að 23. grein breyttist og að 4.mgr. 2.gr. laganna orðist svo: “ Við 
óvænt dauðsfoll eða ef ekki tekst að ná til læknis sem stundaði hinn látna í 
banalegunni skal tilkynna andlátið til yfirlæknis heilsugæslu sem ber þá 
ábyrgð á að líkið verði skoðað.” í dag er fyrirkomulag þessara mála þannig að 
í dreifbýli eru heilsugæslulæknar á sólahringsvakt og sinna þessu allan 
sólahringinn. í Reykjavik hefur héraðslæknir (áður borgarlæknir) sinnt þessu



allan sólahringinn en í Hafiiarfirði hafa heimilislæknar sinnt þessu virka daga í 
dagvinnu en svo kölluð návakt eftir það. Návaktin hefur verið mönnuð af 
héraðslækni Reykjanesshéraðs og héraðslækninum i Reykjavík. Ef þessi grein 
frumvarpsins nær fram að ganga er i raun verið að setja yfirlækna 
heilsugæslustöðvanna á návaktina. Reyndar er þess getið í athugasemdum með 
frumvarpinu að yfirlæknar geti falið öðrum heilsugæslulæknum að sinna þessu 
en engu að síður ljóst að heilsugæslustöð eins og heilsugæslustöðin í 
Hafiiarfirði þyrfti, að óbreyttu að fara að manna slíka vakt. Eðlilegra væri að 
semja við Læknavaktina, sem sér um læknisþjónustu utan dagvinnutíma, um 
að sinna þessu einnig.

4) Rétt er að gera einnig athugasemd við umsögn ijármálaráðuneytis,
fjárlagaskrifstofu, sem telur að þessi lagabreyting lækki útgjöld ríkisins um 15 
m.kr. Þama virðast menn ganga út frá því að yfirlæknar muni standa 
ofangreindar návaktir kauplaust. Ósennilegt er að svo sé og ljóst að kostnaður 
fylgir slíkum návöktum svo sem verið hefur. Ennfremur er í þessum 
útreikningum ekki tekið með i reikninginn þann kostnað sem af þessu hlýst 
fyrir heilsugæsluna í formi þess að yfirlæknar munu þurfa að eyða miklum 
tima í að sinna þessum störfum og sennilega þannig hverfa alveg úr 
sjúklingamóttöku.

Athyglisvert er einnig að i þessari athugasemd fjármálaráðuneytis er tíundaður 
tilflutningur af fjármagni vegna embætta héraðslæknis Norðurlands eystra 
annarsvegar og héraðslæknisins i Reykjavik hins vegar til viðkomandi 
heilsugæslustöðva en hvergi minnst á héraðslæknisembættið i Reykjanesi né 
tilflutninga á fjármunum þaðan til heilsugæslunnar.

Með frumvarpinu er verið að flytja verkefhi héraðslækna, sem í dag hafa í raun ekki 
fengið nægilegan fjárstuðning til að sinna sínum verkefnum nægilega vel, til 
heilsugæslustöðva sem engan vegin geta sinnt sinu hlutverki í grunnþjónustu 
heilbrigðiskerfisins, hvað þá tekið á sig frekari skuldbindingar. Auk þess er 
heilsugæslunni ætlað að taka þennan króa í fóstur fyrir minna fé en áður hefur verið 
greitt fyrir þetta.

Við teljum því þetta frumvarp skref aftur á bak, eins og það liggur fyrir nú. Með því 
erum við ekki að segja að verkefni héraðslækna geti aldrei flust til heilsugæslunnar 
því fyrir því má færa ágætis rök, en m.t.t. þess sem ofan segir er ekki hægt að leggja 
slíkar kvaðir á stofnanir sem þegar i dag geta ekki sinnt þeim skyldum sem á þeim 
hvíla.
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