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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 453. mál

Stjóm Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur fjallað um frumvarp til laga um 
heilbrigðisþjónustu, 453. mál, stofnkostnaður, stjómir stofoana ofl. Forsendur fyrir 
breytingu laganna er samningur milli ríkis og sveitafélaga um niðurfellingu 15% 
hlutdeildar sveitarfélaga í stofnkostnaði og almennu viðhaldi innan 
heilbrigðisstofnana.

Breyting frumvarpsins gengur út á að leggja niður stjómir heilsugæslustöðva og 
heilbrigðistofiiana og að framkvæmdastjórar verði einir formlegir stjómendur í 
umboði ráðuneytis. Ekki er gert ráð fyrir neinni annarri formlegri stjóm fagaðila eða 
annarra innan eða utan stofiiana í frumvarpi þessu.

Stjóm Félags íslenskra hjúkrunarfrœðinga leggst eindregið gegn því að við 
heilsugœslustöðvar og sjúkrastofnanir séu engar formlegar stjórnir.

Að mati stjómar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tryggir frumvarpið ekki að fagleg 
sjónarmið hafi vægi. Stjómir stofiianna hafa verið ráðgefandi afl og hafa endurspeglað 
vilja og skoðanir starfsmanna og íbúa svæðisins sem njóta þjónustunnar. Telur 
stjómin það ekki samræmast nútíma lýðræði að einn aðili fari með öll völd og hafi 
úrslita ákvörðunarrétt sem geta haft bæði faglega og fjárhagslega þýðingu innan 
stofnunarinnar.

Stjóm félagsins vill einnig benda á það misræmi sem verður á milli stofiiana þegar 
Landspítali-háskólasjúkrahús hefur 7 manna stjómamefhd en aðrar stofiianir ekki. 
Stjómin er einnig efins að ráðuneytið hafí það bolmagn að veita bæði fjárhagslegt 
eftirlit og faglegan stuðning til eins aðila. Enn fremur að hvort tryggt sé að öll 
sjónarmið stofiiunarinnar jafiit fagleg, byggðarleg og fjárhagsleg komi fiam til 
ráðuneytis þegar formleg samskipti verða á einni hendi þ.e. fiamkvæmdastjórans.
Slíkt styrkir ekki nútíma lýðræði.

Stjóm félagins vísar jafiifiamt til þeirra breytingatillagna sem lagðar voru fiam fyrir 
heilbrigðisnefiid Alþingis þann 12. desember 2002.
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