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Heilbrigðisstofhun Austurlands
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Alþingi , 
Erindi nr. Þ  ^  

komudagur $> 3 . 2003
Hskifirði 04.03.2003

Heilbrigðis* og tryggingancfhd Alþingis 
Nefiidasvíð Alþmgis 
Austurstrsti 8-10,
150 Rcykjavík
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Efni: Umsöga Heilbrigðisstoínunar Austuriands tuo fnnnvarp laga um 
brcytinEu á lðgum um heflbrígðisþjónustu, 453. mál, staftakostnaður, stjórnir 
stotnana ofl.
Framkvæmdastj órn HSA hefiir leitað eftir áJiti frá lækna- og hjúknmatráði HSA um 
ofangreioíl þingsálykíunarfirumvöip. Báðir aöílar hafa svarað enndinu og Tylgja 
tiJvitnanir í umsagpimar. Þær eru efiiislega líkar og Framkvæmdastj óm er þeim 
sammála.
Álit hjúkrunarráös er svobljóðandi:
toisendur fyrir breyrisgu lmga er sa&ður Mmningur milli ríWis og Evciufélaga um uiÖuifcllmgu 15 % 
hlutdeildar sveiíaxfélaga [ sto£okostnaði og nlmennu viðhaldi innan haiibiigðisstofiiana. Ríkið «edar aö 
sanu skapi að fclLi niáui sömu upphsð tiljðftiunarsjóðs svcitafclaga.

Helstu breytirgar í þessu frumvaipi eru að leggja niður stjómir heilsgx»iustöÖva og 
heilbrigðstofoana.
Okkar á lit: Þó að stjómir við heilbrigðistofittanir ha£ ekki haft beín völd þá hafaþasr 
vcrið ráðgefandi aíl og getað endurspeglað vilja og skoðanir starfemanna og íbúa 
svæðisins sem eiga að njóta þjónustunnar.
Við tc^um að þena sazDrænnst ekki aútima lý&rsði og réttláui byggðaatcfhu að íjumkvannstjóri seiu es 
skipaður af ráðkenra og &taz£tf í hans umboði £m meft öll vðld og ikvarðanir úunn kv«xw 
heilbrtgðislo&unar, á satna tbna star&r forstjéri Laadapila—háskólasjti lcrfthlisi i umboði 7 manna 
stjómamefndar og iá&imcytis.

Virðingarfyilst fyrir hðnd stjóroar hjúkrunairáðs

Ruth Guðbjaxtsdóuir
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Ala Iteknaráós erþtutnig:
Frufnvarpið fjellar m.a. um að rikið yfirtekur kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga í stofrrkostnaöi, 
meiríháttar wðhaldi og rekatrl sjúkrahúsa og hellsugœsluBtÖðva, og að sljómir 
heilbrigðisstofnana verði lagðar nlóur frá 1. janúar 2003.

Læknaráðið óttast afleiðinoar þess að stjómir heilbrlgðisstofnana verði lagðar niður oig 
heimamenn missi þer með mðguleika á að hafa áhrif á framgang heilbrigðismála á sínu 
svœði.

F.h. Lækoaráðs HSA,
Jón H. H. Sen, ritari

Viröiogarfyllst

Einar Rafo HaralduoD, frapzkvæmdastjóri HSA
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Breytingatillögur á 
lögum um 
heiUírígóisþjónustu 
og áform um aó 
leggja itióur stjórnir 
heUbrígðisstofnana

yrir aðdrdganda þess að &ffl)er komið h / j f 'Formaöur gerði grein fyrir; 
frumvaip til breytinga á lögum um heilbrigðisþjónmlu og stendur til 
aö leggia niður stjómirheilbrigöisstofiiana, 453. mál. Þcttamál cx 
komiö fram í kjöifar þess að ríki og sveitarfélög gerðu með sér 
samniog um að 15% hlutdeild sveitarfélaga í stoíhkostnaði og 
merriháttar viðhaldi var felit niöux. Fruravaipið cr ekki komið í 
gegnuxn Alþingí svo að stjóniiniar sitjaáfram tneð óbreya uroboö enn um sinn. Auk formanns tóku tíl mafs binar Rafc, Adól£ Helga, 
SteEán, Fttiíi og Bjöm .Voru msnn sammála um að stjómimar gegni 
mikUvœgu hlutverici ekki síst fyrir HSA sem hefurmjög. stórt og 
sundurleitt star&svæði. Adólf o g £mi] köimuðust ekki við að 
sveitarstjóruir hcíðu afsalað sér umboði vegna. 15% eignarhluta í 
hcilbngðisslofhunum til Sambands ísleaskra svejtarfi&laga. Lagði 
formaður fram svohljóðandi lillögu:
Vegna frumvarps til laga 453. mál.
Stjóm Heilbrigðissiojhunar Austurlands hefur tekið til umjjölhatar á 
fundi sínum 18. desember 2002frumvarp til laga um breytingar á 
lögum um heilbrigðisþjónustu, 453. mál.
FrumvarpiA gerir ráðfyrir því að stjómir heUsugœslustöðva og 
heilbrigðisstojhaita verði lagðar niður. Þœr breytingar eru aðallega 
studdar þeim rðkum að 15% hlutdeíld sveitarfélaganna í 
stojnkostnaði verði ajnumin, sem og breytingar sem gerðar hafa 
verið á logum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur slarjsmanna 
rikisins, og Iðgum nr. 88/2997 um fjárreiður ríídsint. þar sem 
valdsvið og ábyrgðforsiððumanna hefur verið ejld ogstjómir 
stojhanna haji ekki skýrt stjámsýsluhtutverk. íþessu sambandi er getió sérstaklega um skýrslu nefhdar sem gerði útteki á á ákvæóum 
laga um ábyrgð, valdsvið og sijórnvnarumboð forstöðumanna

hSJFh
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rUdsstojhana.
jStjómin leggur áherslu á að hlutverk stjórnu heilbrigðisstojruma 
verði skoðað gaumgtsfilega frá öllwn sjónarhormun og metið áður en ráðist verður i svo viðamiUar breyiingar á stjámkerji þeirra, sem 
frumvarpið gerir ráð jyrir. Alha&fing sú sem seit er fram í \jósi 
ádurnefhdar skýrslu varðandi skörun á vaJdsviði stjóma og 
framkvtemdastjóra er varhugaverð. Stjámir heilbrigðisistojhana hafa 
myndað bakland framkvíemdastjóra við ákvarðanatökur og 
endurspeglað vilja ibúa og sveitarfélaga sem lúta aó þjónustu en ekki 
etngöngu jramkvœmdum. Þar sem starfssvœði stofhana, er viófemt 
eins og gerist á Austurlandi skiptir miklu að sjónarmið dreifóra 
byggð náinilá borðþeirra sem ákvarðanir taka. Stjámin treystir þvi að áfram verði staðbundnar sijóm iryfir heilbrigöisswfnvnum.
Tillagan var raidd og samþykkt eftir saá  breytingar, ________


