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Stjóm læknaráðs LSH hefur verið sent til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl. á þingskjali 884 564. mál lagt fyrir Alþingi á 127. 
Löggjafaþingi 2001-2002.

Frumvarpið barst til formanns stjómar læknaráðs með bréfí föstudaginn 12. apríl sl. og var óskað 
eftir því að svar læknaráðs bærist eigi síðar en 15. apríl. Læknaráð skilur vel hið mikla vinnuálag sem er 
á alþingismönnum og verður einnig að virða þá þjóðlegu hefð sem þingmenn hafa í heiðri að þá fyrst er 
gripið til afgreiðslu mála að komið er í eindaga. Hins vegar verður því ekki neitað og óhjákvæmilegt að 
vekja athygli á því að tíminn til þess að gera athugasemdir og skila inn umsögn um lagafrumvarp þetta er 
i allra knappasta lagi, enda helgin ein og erfitt um vik að kalla saman fund í stjóm læknaráðs eða koma 
frumvarpinu til kynningar öllum aðilum innan stjómarinnar. Sumir fylgja nú m.a. þeim nýja sið að taka 
sér frí frá störfum um helgar enda jafnvel skíðasvæðin opin.

Eins og fram kemur í athugasemdum við lagafrumvarpið er lagt til að embætti héraðslækna verði 
felld niður. Kemur fram að megin ákvæðin um skipun og verkefni þeirra er í 2. kafla laga um 
heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990. Auk þess er kveðið á um verkefni héraðslækna í 13 öðrum lögum og eru 
i lagafrumvarpi þessu lagðar til breytingar á 12 þeirra og fyrirhugað að tillaga til breytingar á 14. grein 
laga um hollustuhætti og mengunarvamir nr. 7/1998, sem kveður á um hlutverk héraðslækna i 
heilbrigðisnefndum fylgi frumvarpi umhverfisráðherra um breytingu á þeim lögum.

Af niðurfellingu á embætti héraðslækna leiðir að skipting landsins í læknishéruð verður óþörf og 
því er lagt til að hún verði felld niður. Lagt er til að verkefni héraðslækna færist að mestu leyti yfir til 
yfirlækna heilsugæslunnar sem er nánar skilgreint. Þá er lagt til að landinu verði skipt í 
heilsugæsluumdæmi og verði það gert með reglugerð.

Fram kemur að mörg lagaákvæði um verkefni héraðslækna og tengd málefni t.d. um 
héraðshjúkrunarfræðinga, heilbrigðismálaráð og læknishéraðasjóð eru orðin úrelt. Heimild til að skipa 
héraðshjúkrunarfræðinga hefur ekkert verið notuð og enginn héraðshjúkrunarfræðingur er nú starfandi. 
Um læknishéraðasjóð kemur fram að ekki hafa verið veitt lán eða styrkir úr sjóðnum um árabil og það fé 
sem sjóðurinn hefur fengið af fjárlögum hefur verið notað til uppbyggingar heilsugæslu í landinu og er 
lagt til að svo verði áfram.

Frumvarpið gerir þannig ráð fyrir að til verði heilsugæsluumdæmi í stað læknishéraða og í hveiju 
heilsugæsluumdæmi verði yfirlæknir og ef til vill í Reykjavík lækningaforstjóri heilsugæslunnar í stað 
héraðslækna áður. Þau mikilvægu verk innan heilbrigðiskerfisins sem héraðslæknar áður hafa sinnt og 
hafa ábyrgð á í læknishéraði sínu flytjast þannig til nefndra yfirlækna í hveiju heilsugæsluumdæmi og 
verður ekki séð við lestur frumvarpsins og athugasemdum með því að nokkuð sé dregið úr mikilvægi 
starfa héraðslæknanna og nauðsyn þess að þau séu áfram í höndum læknis sem fer fyrir heilsugæslu í 
hveiju heilsugæsluumdæmi fyrir sig.
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Þegar til alls þessa er horft sér stjóm læknaráðs LSH ekki ástæðu til þess að gera neina 
athugasemd við allar þær greinar frumvarpsins sem þessa breytingu snerta.

Hins vegar vill stjóm læknaráðs LSH koma á framfæri athugasemdum við 9. grein frumvarpsins 
sem fjallar um breytingar á 30. grein laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með siðari breytingum.

I 1. málsgrein frumvarpsins er kveðið á um að LSH skuli vera undir yfírstjóm heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytis en stjóm spítalans a.ö.l. falin 7 manna stjómamefnd. Nefndin skuli skipuð 
þannig að starfsmannaráð spítalans sbr. 3. málsgr. 32. gr.laga nr.97/1990 tilneíhi 2 menn, Alþingi 4 og 
ráðherra skipar 1 án tilnefningar og skal hann vera formaður. Stjóm læknaráðs LSH leggur eindregið til 
að í stjómamefnd sitji 2 fulltrúar írá heilbrigðisdeildum Háskóla íslands og komi annar frá læknadeild og 
hinn frá öðrum heilbrigðisdeildum Háskóla Islands. Stjómameínd yrði þá skipuð 9 manns i stað 7 eins og 
lagt er til í frumvarpinu. Jafiiframt telur stjóm læknaráðs LSH að formaður læknaráðs LSH og formaður 
hjúkrunarráðs LSH skuli eiga rétt til setu á fundum stjómamefndar reglulega og skuli þá gert ráð fyrir því 
í reglugerð ef ekki þarf lagaákvæði til.

Rökin fyrir þessu eru augljós. LSH er aðal kennslu þjálfunar og rannsóknarstofnun 
heilbrigðisstétta Háskóla íslands og án LSH væru heilbrigðisdeildir Háskóla íslands naínið eitt. Aríðandi 
er íyrir stofnun sem kallar sig háskólasjúkrahús að i stjómun þess gæti áhrifa þeirra sem i forystu fara 
fyrir heilbrigðisvisindadeildum Háskóla íslands. Sýnist erfitt að koma þessu íyrir með öðrum hætti 
meðan um tvær sjálfstæðar stofnanir er að ræða þ.e.a.s. LSH og HI.

Þá segir í 1. málsgrein. Ráðherra ræður meðlimi framkvæmdastjómar LSH samkvæmt 
stjómskipulagi spítalans. Stjóm læknaráðs telur áríðandi að stjómskipulag spítalans geri ráð fyrir því að í 
framkvæmdasljóm sitji 2 fulltrúar hliðstætt þvi sem á við um stjómamefhd írá heilbrigðisvísindadeildum 
Háskóla íslands. Annar þeirra komi frá læknadeild. Sömu forsendur eru fyrir þessari skipan eins og 
greint er frá viðkomandi sljómamefhd. Þá telur stjóm lækaráðs mikilvægt að formaður stjómar 
læknaráðs og formaður hjúkrunarráðs eigi rétt til setu á fundum framkvæmdastjómar LSH og verði 
kveðið á um það í reglugerð eins og nauðsyn krefur. Læknar og hjúkrunarfræðingum og annað 
heilbrigðisstarfsfólk en þó fyrst og fremst þessar tvær stéttir eru hinir faglegu rekstraraðilar LSH og 
skipuleggjendur þjónustu, kennslu og rannsókna á LSH og því auðskilið að formenn ráða þessara stétta 
sitji bæði fundi sljómamefndar og framkvæmdastjómar.

Þá segir í 1. málsgr. 9. gr. Forstjóri stjómar fjármálum og daglegum rekstri spítalans i umboði 
stjómamefndar og ráðuneytis.

Það er ekki glöggt hvað í þessum orðum felst. Þetta þarfnast þvi nánari skilgreiningar eða 
nákvæmara orðalags í lögunum. Daglegur rekstur LSH er öðru fremur í höndum faglegra stétta LSH og 
þá einkum lækna. Þeim er hins vegar settur fjárlagarammi sem þeir reyna að halda rekstrinum innan og 
þá því miður með aðgerðum sem orka tvímælis að gerðar skuli. Forstjórinn getur sett rammann og tekið 
þátt í stefnumörkun, en hinn eiginlegi rekstur eins og hann gengur fyrir á sjúkrahúsi sem um leið er 
kennslu og þjálfunarstofnun, hin einasta sem máli skiptir fyrir heilbrigðisstarfsfólk í landinu er í raun í 
höndum allt annarra. Því er nauðsynlegt að þetta ákvæði sé gert mun skilmerkilegra heldur en ráðið 
verður af orðalaginu í þessari grein.

í f. lið 9. greinar segir að í stað 1. málsgr. 8.málsgr. komi 2 nýir málsliðir sem orðast svo: 
Forstjóri LSH skv. 1. málsgrein og framkvæmdastjórar sjúkrahúsa skv. 3.málsgr. ráða annað starfslið 
sjúkrahúsa ríkisins. Heimilt er að ráða þá yfirmenn á LSH sem jafnframt hafa á hendi starf kennara við
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H.í. tímabundið með ráðningu til allt að 5 ára. Stjóm læknaráðs LSH setur sig eftir atvikum ekki í gegn 
þessu ákvæði. Hins vegar er nauðsynlegt að árétta að við ráðningu þessara yfirmanna ber að auglýsa 
stöðumar og ráðning fer fram eftir að mat stöðunefndar liggur fyrir og í samræmi við niðurstöður hennar, 
enda liggi starfslýsing fyrir starf það sem auglýst er. Þá verður einnig að gera ráð fyrir því, þótt um 
tímabundið starf sé að ræða að til framlengingir þess geti auðveldlega komið og þá hugsanlega án frekari 
auglýsingar á starfmu og því sé það aðeins auglýst á ný eftir 5 ár að augljósir erfiðleikar eða skilyrði hafi 
komið upp, sem vami áframhaldandi ráðningu viðkomandi.

Akvæði það sem hér er um að ræða undirstrikar hins vegar hina nánu samvinnu sem verður að 
vera á milli LSH og heilbrigðisdeilda HÍ og þá sérstaklega læknadeildar og stjóm læknaráðs LSH hefur 
lýst því yfir að eðlilegt sé að fyrir hverri sérgrein fari í senn yfirlæknir sem er um leið forstöðumaður 
þeirrar fræðigreina við Háskóla Islands sem tengjast hinni læknisfræðilegu sérgrein. Vert er að 
undirstirka það að hin mikla sérhæfing sem orðin er í heilbrigðsvísindum og þá sérstaklega i læknisfræði 
er undirstaða uppbyggingu sjúkrahúsa í dag og þá með því skipulagi sem hér er lýst og einkennir hin 
raunverulegu háskólasjúkrahús sem við vildum likja eftir og vera jafiifætis annarsstaðar sem við á.

Virðingarfyllst, 
f.h. slióíííar læknaráðs LSH
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