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Heilbrigðis- og trygginganefnd Albingis.

Umsögn héraðslæknis Suðurlandshéraðs vegna frumvarps til laga, um 
breytingu á lögum um brottfall lagákvæða um héraðslækna o.fl.

Undirritaður vill þakka nefndinni fyrir að mega gefa umsögn um þetta frumvarp. 
í greinargerð með frumvarpinu kemur fram, að ástæða fyrir framlagningu þess sé að 
mörg lagaákvæði um verkefni héraðslækna sem eftir eru, séu orðin úrelt og séu betur 
komin hjá yfirlæknum heilsugæslu.
Undirritaður leyfir sér að efa þessa framsetningu til ráðuneytisins og kannast ekki við að í 
neinar nauðir hafi rekið til þess að breyta sérstaklega ákvæðum um hérðaslækna.
Hins vegar er stórlega þörf á því að taka upp lögin um heilbrigðisþjónustu frá 1990 í heild 
sinni og reyna að koma betra skipulagi á alla heilbrigðisþjónustuna í landinu.
Segja má að ástæðan fyrir því að verkefni héraðslækna hafi gengið úr sér, er óvilji 
ráðuneytisins til þess að gefa héraðslæknum kost á að sinna starfi sínu, með því að auka 
tilfærslu verkefna úr ráðuneytinu út til héraðanna og efast ég um að ráðuneytið viti eða 
vilji betur en heimamenn á hverjum stað, um hvernig málum er best skipað i héruðum en 
eins og nú er sýnist ekki lengur þörf á því að héraðslæknar séu ráðunautar innan 
heilbrigðistjórnunar i héraði, heldur muni lögfræðilið og viðskiptafræðingar í 
Heilbrigðismálaráðuneytinu verða helstir leiðsögumenn á þeim vegi. 
í öðru lagi kemur fram hjá Fjármálaráðuneytinu að einhver sparnaður verði við brottfall 
héraðslækna.
Leyfi ég mér að efa það stórlega enda munu verkefni sem hérðaslæknar hafa sinnt, ekki 
hverfa við það að þeir hætti störfum, heldur munu verkefni flytjast yfir á aðra og þykir 
mér ólíklegt í ljósi síðustu atburða, þar sem Heilbrigðisráðuneytið hefur farið þá leið, að 
svipta heilsugæslulækna tekjum, að yfirlæknar heilsugæslustöðva séu tilbúnir til að taka á 
sig aukin verkefni án þess að greiðsla komi fyrir.
Ég leyfi mér því að leggja til við háttvirta þingnefnd að frumvarp þetta verði tekið til 
framhaldsskoðunar í nefndinni og stefnt verði að því að taka Heilbrigðisþjónustulögin 
nr. 97/1990 upp til heildarendurskoðunar, frekar en að vera með bútalækningar sem 
einungis valda erfiðleikum.
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í síðasta lagi leyfi ég mér að benda Heilbrigðis- og trygginganefnd á, að staða 
heilsugæslulækna með tilliti til framgangs i starfi er afar takmörkuð og væri nær, að huga 
að því hvort ekki væri skynsamlegt að hafa eitthvert framgangskerfi innan 
heilsugæslukerfisins, samanber spítalalækna þar sem menn hljóta framgang eftir aldri og 
frammistöðu í starfi en að leggja niður héraðslæknaembættin.
Slikt kerfí myndi skapa hvatningu og auka ánægju í starfi heilsugæslulækna.

Pétur Skarphéðinsson, héraðslæknir Suðurlands.


