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Vísað er til bréfs heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis dags. 20. mars s.l. þar sem 
óskað er eftir umsögn læknadeildar Háskóla íslands um ofangreint frumvarp, en í því 
er meðal annars lagt til að gerðar verði breytingar á lögum nr. 97/1990, um 
heilbrigðisþjónustu. Einn tilgangur breytinganna er að lögfesta stjómskipulega stöðu 
Landspítala-háskólasjúkrahúss.

í frumvarpinu eru það einkum þrjár breytingartillögur sem snerta sérstaklega tengsl 
Háskóla Islands við Landspítala-háskólasjúkrahús. Minna verður á í því sambandi, að 
þessi tengsl eru lögbundin upp að vissu marki, sbr. m.a. 36. gr. laga nr. 97/1990 og 
ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 41/1999, um Háskóla íslands. Til viðbótar hinum 
lögbundnu tengslum hefur víðtækt samstarf milli stofnananna jafnframt verið formfest 
með samningum (sjá fskj. 1). Unnið er að frekari samningsgerð og er gert ráð fyrir að 
viðbótarsamningar m.a. um starfsmannamál verði undirritaðir í maí n.k.

Með vísan til þessa gera háskólarektor og forseti læknadeildar Háskólans eftirfarandi 
athugasemdir og breytingartillögur við frumvarpið eins og það liggur nú fyrir:

1. Aðild Háskóla íslands að stjórnarnefnd Landspítala-háskólasjúkrahúss
í bókun með samstarfssamningi H.í. og LSH frá 10. maí 2001 segir: „Leitað verði 
eftir því að breyta lögum um LSH í þá veru að HÍ eigi aðild að stjómamefnd LSH“ 
(fskj. 2). í samræmi við þessa bókun hefur stjómamefnd LSH ítrekað farið þess á leit 
að heilbrigðisráðherra beitti sér fyrir breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu í þá 
veru að einn fulltrúi í stjómamefnd verði tilnefndur af háskólarektor (sjá fskj. 3). Það 
er því eindreginn og sameiginlegur vilji bæði H.í. og LSH, að tekið verði upp í lögin 
að Háskólinn fái fulltrúa í stjómamefnd með öllum réttindum.

2. Skipan framkvæmdastjórnar Landspítala-háskólasjúkrahúss
Það stjómskipulag sem frumvarpið lögfestir gerir ráð fyrir því að einn af meðlimum 
framkvæmdastjómar LSH - framkvæmdastjóri kennslu og fræða - hafi sérstaklega 
með höndum þau verkefni sem snúa að háskólahlutverki sjúkrahússins (sjá meðf. 
erindisbréf á fskj. 4). Er framkvæmdastjórinn var ráðinn til starfa á sínum tíma (sjá 
fskj. 5) var það gert m.a. á grundvelli umsagnar frá læknadeild Háskóla Islands.

Rétt er að lögfesta þessa framkvæmd og kveða á um, að leita skuli álits Háskólans 
áður en framkvæmdastjórinn er ráðinn eða starf hans skilgreint í erindisbréfi.
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Þá virðist nauðsynlegt að styrkja enn frekar hlut kennslu- þróunar- og vísindastarfa í 
framkvæmdastjóminni með því að Háskólinn eigi þar skipaðan fulltrúa.

3. Heimild til tímabundinna ráðninga í störf yfírmanna á LSH
Þessi heimild er tekin upp í frumvarpið að frumkvæði LSH, sbr. bréf forstjóra LSH til 
heilbrigðisráðuneytis dags. 8. október 2001 (fskj. 6). Málið hefur verið rætt í 
stefnunefnd sem starfar á grundvelli samstarfssamnings H.í. og LSH (sjá kafla 4 í 
fskj. 1) út frá þeirri forsendu að heimild af þessu tagi myndi geta stuðlað að samræmi 
í ráðningarmálum stofnananna tveggja (sjá fskj. 7).

Fulltrúar Háskólans í stefnunefnd geta stutt beiðni um að LSH fái heimild til 
tímabundinna ráðninga í störf yfirmanna á spítalanum enda sé tryggt m.a. á grundvelli 
jafnræðissjónarmiða að heimildin nái til allra yfirmanna á spítalanum, en ekki 
einvörðungu til þeirra sem jafnframt hafa á hendi starf kennara við Háskóla íslands, 
svo sem fyrirliggjandi tillaga ber með sér sbr. seinni málslið f-liðar 9. gr. frv. Tekið er 
undir sjónarmið LSH í því efni sbr. umsögn LSH um frumvarpið (fskj. 8)

Heimild til tímabundinna ráðninga er þegar fyrir hendi í lögum nr. 41/1999, um 
Háskóla Islands, og lögfesting svipaðrar heimildar fyrir LSH mun fyrirsjáanlega koma 
að notum við framkvæmd á samstarfssamningi H.í. og LSH. Er þá m.a. haft í huga að 
það er yfirlýst stefna læknisfræðiskorar læknadeildar að ráða lektora og dósenta til 
starfa tímabundið í fimm ár (sjá fskj. 9). í þeim tilvikum er þessir starfsmenn eru 
samhliða háskólastarfinu ráðnir sem yfirmenn á LSH, er sú skipan eðlileg að bæði 
störfin losni á sama tíma.

Á hinn bóginn verður að leggja áherslu á að hér er einungis um heimild að ræða ekki 
eru fordæmi fyrir því að heimild til tímabundinnar ráðningar sé nýtt í tilviki 
prófessora. Háskólinn og spítalinn munu í sameiningu móta stefnu um það hvort og þá 
hvemig slíkar heimildir verða nýttar gagnvart þessum hópi háskólakennara.
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