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Framkvæmdastjórn Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri þakkar fýrir að fá 
tækifæri til að gera athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um heilbrigðisþjónustu nr 97/1990, með síðari breytingum.

Undirrituð gera ekki athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, þar sem 
allar þessar tillögur fela einvörðungu í sér tvenns konar breytingar; að létta 
þeirri kvöð af sveitarfélögum að fjármagna 15 % stofnkostnaðar sjúkrahúsa og 
heilsugæslustöðva og í annan stað að leggja niður stjórnir þeirra og svipta 
þannig notendur þjónustu þessara stofnana ábyrgð og áhrifum á rekstur og 
starfsemi þeirra. Um þessi tvö markmið frumvarpsins, sem engan veginn þurfa 
að vera óaðskilin, viljum við segja þetta:

Þessi gjörningur er dæmi um samþjöppun valds og hættulega tilhneigingu 
sumra ráðherra og ráðuneytismanna til að safna í sínar hendur öllum 
hugsanlegum stjórnartaumum, sumum af ómerkilegasta tagi. Þarna er um að 
ræða virðingarverða viðleitni til að setja rekstri heilbrigðisþjónustunnar 
skorður, þannig að fjárhagsáætlunum sé fylgt. Staðreyndin er hins vegar sú, 
að þessum aðilum reynist yfirleitt um megn að hafa áhrif á annað en 
launakostnað og stofnkostnað, á meðan eftirspurnin eftir heilbrigðisþjónustu er 
af skiljanlegum ástæðum utan áhrifavalds þeirra. Sömuleiðis er samþjöppun 
valds í hendur ráðuneytisfólks ekki til þess fallin að hvetja lækna og aðra þá, 
sem útgjöldum stýra, til að beita aðhaldssemi við rannsóknir, meðferð og 
innkaup, sem væri greiðasta og árangursríkasta leiðin til að draga úr sjálfvirkri 
kostnaðaraukningu heilbrigðiskerfisins.

Hlutverk heilsugæslustöðva í forvörnum og heilsueflingu og þar með 
framgangi nýlegrar heilbrigðisáætlunar getur verið afar mikilvægt, þegar 
samráð og samvinna tekst við íbúa þjónustusvæðisins fyrir milligöngu kjörinna 
fulltrúa þeirra. Með sama hætti er heilbrigðisstofnunum fengur að liðveislu 
metnaðarfullra og baráttufúsra sveitarstjórnarmanna og annarra fulltrúa 
almennings, sem um áratuga skeið hafa setið í stjórnum þessara stofnana. 
Það er í fyllsta máta eðlilegt að notendur opinberrar þjónustu fái að hafa áhrif 
á það, hvernig hún mótast og þróast. Ekki síst þegar um starfsemi og þjónustu 
er að ræða, sem skipt getur sköpum varðandi búsetuskilyrði byggðarlags.
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Með því að leggja niður þessar stjórnir er verið að klippa á mikilvæg tengsl 
íbúanna við heilbrigðisstofnun sína báðum aðilum til bölvunar.

Með því að losa sveitarsjóði undan 15 % kostnaðarhlutdeild er verið að leysa 
þá undan ábyrgð en líka áhrifum, því nú verða mikilvægar ákvarðanir um 
þróun heilbrigðisþjónustunnar færðar undir vald aðila og einstaklinga, sem 
ekki eru í neinum tengslum við þá, sem málin varða og hafa enda sjaldnast 
neina yfirgripsmikla þekkinga á aðstæðum viðkomandi svæðis eða umdæmis. 
Hér er ekki um neinn sparnað að ræða fyrir sveitarfélögin, því framlag ríkis til 
jöfnunarsjóðs sveitarfélaga skerðist sem sparnaðinum nemur.

Sú reynsla og þekking, sem skapaðist við reynslusveitarfélagsverkefnin á 
Akureyri, hefur sannfært okkur um kosti þess, að heilbrigðisstofnanir tengist 
sveitarfélögum og íbúum viðkomandi þjónustusvæðis sem sterkustum 
böndum. Umrætt lagafrumvarp gengur gegn þessari sannfæringu okkar og 
mælum við því eindregið gegn samþykkt þess.
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