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Umsögn um frumvarp til laga um brottfall lagaákvæða um héraðslækna og fleira,
564 mál.

Ég leggst gegn því að þetta frumvarp verði samþykkt. Embætti héraðslækna með 
núverandi sniði hafa verið i gildi frá árinu 1978 og hafa verið mikilvægur tengiliður 
heilbrigðisstjómarinnar við heilbrigðisstofnanir í héruðunum. Með stækkun heilbrigðis- 
stofnana og ýmsum öðrum breytingum hefur hlutverk héraðslækna eðlilega breyst og 
fyrir nokkrum árum var rætt um mögulegar breytingar á héraðslæknisembættunum á 
fundum héraðslækna með heilbrigðismálaráðuneyti og landlæknisembættinu. Það 
sjónarmið var ríkjandi eftir því sem umræðan þróaðist að fækka ætti embættunum og 
stækka þau. Þá var rætt um að eðlilegt væri að eitt embætti yrði staðsett á Akureyri og 
t.d. tvö á höfuðborgarsvæðinu.
Það kom mér því töluvert á óvart að frétta af því á haustdögum að lagt væri til i 
fjárlagafrumvarpi að öll héraðslæknisembættin yrðu lögð niður. Mér heföi fundist 
eðlilegra að halda umræðunni markvisst áfram með formlegu nefndarstarfí sem hefði leitt 
til ákveðinnar niðurstöðu.

Mér finnst ekki rétt að leggja niður einu 100% embættislæknisstöðuna á landsbyggðinni. 
Reykjavík hefur hátt á annan tug embættislækna ef taldir eru saman þeir sem starfa við 
Landlæknisembættið, Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, Tryggingastofhun 
ríkisins og Vinnueflirlit rikisins.

Ég tel að sú vinna héraðslæknis sem tengist heilbrigðiseftirliti, málefhum fatlaðra, 
ýmsum málefnum lögreglu og almannavarna skapi almenna yfirsýn yfír ýmis einkenni og 
vandamál íbúa í ákveðnum landshluta. Héraðslæknir hefúr ákveðið hlutverk sem 
sérstakur fulltrúi (ráðunautur) heilbrigðisstjómarinnar í umdæminu. Það hefur veitt fólki 
þá tilfmningu að ekki þurfí að leita með öll erindi til höfúðborgarinnar heldur að það geti 
fengið skoðun á málum sínum í heimabyggð. Að sama skapi er það verið þýðingarmikið 
að þessi aðili geti virkað sem talsmaður ibúa svæðisins gagnvart heilbrigðisstjórninni.



Verkefnin, sem héraðslæknir hefur fengist við, tengjast áðurgreindum embættum á 
höfúðborgarsvæðinu og hefði mér fundist eðlilegt að embættið á Akureyri yrði látið halda 
sér. Kjósi menn að hafa slíkt embætti þá má að hugsa sér að það gæti þjónað Norður- og 
Austurlandi og verkefnum á landsgrundvelli.

Ég geri ekki athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins en bendi á eftirfarandi 
varðandi umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins um frumvarpið:

Af umsögninni er ljóst að niðurlagning embætta héraðslækna kemur fyrst og fremst niður 
á Norðurlandi eystra, fjárhagslega og atvinnulega.

Af henni má ráða að fjárheimild ársins 2002 til héraðslæknisins á Norðurlandi eystra 
hefði orðið 13,5 millj. kr., e f ekki hefði komið til fyrirætlanir um að leggja embættið 
niður. Gert er ráð fyrir að rúmur þriðjungur, þ.e. 4,8 millj. kr., færist til 
Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri á árinu 2003, og að 3,2 millj. færist til 
Heilsugæslunnar i Reykjavik. Eftir standa 5,5 milljónir króna. Gera verður ráð fyrir að 
þau verkefni, sem nema þeirri upphæð, verði unnin af ráðuneyti og/eða 
landlæknisembætti. Samkvæmt ofansögðu færast rétt tæplega 2/3 hlutar núverandi 
verkefna héraðslæknisembættisins á Norðurlandi eystra burt af svæðinu, þ.e. 8,7 millj. 
(5,5 + 3,2 millj.) af 13,5 milljónum.

Með frumvarpinu er augljóslega ætlunin að færa verkefni og fjármagn frá landsbyggðinni 
til höfúðborgarsvæðisins. Slikt gengur gegn yfirlýsingum um nauðsyn þess að unnið 
verði gegn frekara ójafnvægi i byggð landsins.

Ég er að sjálfsögðu fús að veita nánari upplýsingar um málið og koma í viðtal hjá 
nefndinni eftir því sem óskað verður eftir.

Virðingarfyllst,

/  ------ ---------------------------------
Olafúr Hergill Oddsson
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