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

Þökkum fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að gera athugasemdir við lagafrumvarp 
þetta. Um sögn sú sem hér fylgir er sameiginleg fyrir Héraðslæknisembættið og 
Heilsugæsluna.

Starf héraðslækna samkvæmt gildandi lögum hefur í reynd gengið í tvær áttir. Tveir 
héraðslæknar hafa haft þetta sem  fullt starf, héraðlæknirinn í Reykjavík og 
héraðslæknirinn á Norðurlandi Eystra. Undirritaður, Lúðvfk Ólafsson, hefur gegnt 
embætiiuu í Reykjavík sl. JV2 ár. H eiui þaö verio ærinn siaifi. Héiaosiæknai utan 
þessara tveggja svæða hafa gegnt starfinu í hlutastarfi og hefur mikið af þeim  
verkefnum sem héraðslæknirinn í Reykjavík hefur sinnt verið unnin í heilsugæslunni 
á landsbyggðinni. M eð þeim breytingum sem verða á starfsemi 
heilbrigðisþjónustunnar með niðurfellingu héraðlæknaembættanna teljum við 
mikilvægt að gæta að nokkrum atriðum.

Samkvæmt 8. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 skulu héraðslæknar hafa 
eftirlit m eð því að lögum og reglum um heilbrigðismál sé framfylgt í héraðinu.
Jafnframt hafa þeir haft á hendi ákveðið eftirlitshlutverk í umboð landlæknis 
samkvæmt erindisbréfi héraðslækna. Því er mikilvægt að efla þessa þætti í starfsemi 
landlæknisembættisins þegar embætti héraðslækna leggjast af.

Samkvæmt aflögðum lögum um farsóttavamir var á hendi héraðslækna að gefa út 
vottorð um rottuskoðun í skipum sem og vottorð um rottueyðingu hafi hún farið fram. 
Vinnan við þetta er unnin af meindýraeyðum á vegum heilbrigðiseftirlits. Engin lög 
eru í gildi sem kveða á um útgáfu þessara vottorða en þessi háttur hefur haldist þrátt 
fyrir afnám gömlu laganna enda eru vottorð þessi gefin út samkvæmt alþjóðlegum  
reglum. Þegar þessir embættismenn, héraðslæknamir, hverfa af sjónarsviðinu er 
mikilvægt að séð sé fyrir þessu verkefni af til þess bærum aðilum.

Héraðslæknar gefa út vottorð vegna mætvælaútflutnings, aðallega fiskútflutnings og 
útflutnings á notuðum fötumum að varan sem flutt er út komi frá svæði sem laust er 
við farsóttir. Til þess bær aðili verður að vera til staðar til þess að gegna þessu 
hlutverki.
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í  sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að yfirlæknar heilsugæslu hafi þessi tvö
síðastnefndu verkefni með höndum enda þeim ætlað svipað hlutverk í sóttvömum og 
héraðslæknar höfðu með höndum í samvinnu við sóttvamalækni.

Samkvæmt frumvarpinu er greinilegt að megnið af þeim verkefnum sem  
héraðlæknirinn í Reykjavík hefur sinnt hingað til munu flytjast til Heilsugæslunnar.
A f hagkvæmnisástæðum er víst að lækningaforstjóri Heilsugæslunnar muni sinna 
þeim að verulegu leyti. Er því brýnt að Heilsugæslunni verði tryggðir fjármunir til 
þess að ráða lækningaforstjóra til Heilsugæslunnar og honum sköpuð fullnægjandi 
starfsaðstaða með aðstoðarfólki. Héraðslæknirinn í Reykjavík hefur gegnt starfi 
lækningaforstjóra Heilsugæslunnar frá því það var sett á stofn samhliða starfi 
héraðslæknis.

V ið gerum ekki athugasemdir við þær tæknilegu breytingar sem gerðar hafa verið á 
ýmsum lögum til þess að aðlaga þau brottfalli héraðslækna.

Að lokum langar okkur að koma því að að kjörið tækifæri er til þess nú að endurvekja 
notkun orðsins héraðslæknir hjá þeim læknum sem starfa í heilsugæslunni a.m.k. úti á 
landsbyggðinni.


