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Erindi nr. Þ ' 
komudagur

Akranesi, 26. janúar 2002

Nefndasvið Alþigis 
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 453. mál, stofnkostnaður, stjórnir 
stofnana o. fl.

Með vísan til erindis heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis, dags. 06.01.03 til 
framkvæmdastjóra, leyfir undirritaður sér að senda meðfylgjandi hugleiðingar um ofangreint 
frumvarp til breytinga á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990. Bent er að á undirritaður ásamt 
fleirum var boðaður til fundar með nefndinni 12. og 13. desember 2002 og það sem hér er sett á blað 
er í samræmi við þau atriði sem undirritaður kynnti á þeim fundum.

Undirritaður styður þær breytingar á lögunum sem fyrirhugaðar eru og telur þær fyllilega tímabærar, 
ekki síst í ljósi fyrri breytinga sem gerðar hafa verið á lögunum þar sem staða framkvæmdastjóra var 
styrkt og hlutverk þeirra og skyldur skilgreindar nánar. Stjómir heilbrigðisstofnana hafa verið í 
einskonar “tilvistarkreppu” undangengin ár og í nokkrum tilvikum er hægt að benda á að þær hafa 
tæpast fundið sér eðlilegan starfsgrundvöll. Með fyrirhugaðri breytingu má ætla að stjómsýslan 
verði skilvirkari og tengsl við ráðuneyti nánari. Með því er líklegt að stefna og vilji ráðherra hveiju 
sinni skili sér betur í framkvæmd.

Bent er á reynslu annarra ráðuneyta varðandi sambærilegar breytingar, t.d. félagsmálaráðuneytis við 
starfrækslu svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra. Þar voru svæðisstjómir felldar út og nú heyra 
framkvæmdastjórar málaflokksins beint undir ráðuneyti og almennt er mikil sátt ríkjandi um þetta 
atriði.

Fjallað skal nú stuttlega um einstakar lagagreinar sem undirrituðum þykir ástæða til að staldra við:

2. gr. frumvarpsins: Hér er gerð breyting á 2. málslið 15. greinar gildandi laga. Þessi breyting gefur 
ráðherra möguleika og aukið svigrúm til að færa einhliða til mörk heilsugæsluumdæma og sameina 
stofnanir án samráðs við heimamenn. Ljóst er að tregða í ýmsum smærri heilsugæsluumdæmum 
landsins hafa valdið þvi að sameiningar hafa ekki verið framkvæmdasr í meira mæli en raun ber 
vitni.

7. gr. liður frumvarpsins. d. liður: Nokkuð hefur borið á umræðu og áhyggjum um viðhald
starfsmannalýðræðis innan heilbrigðisstofnana í kjölfar þess að stjómir falla út og þar með aðild 
fulltrúa starfsmannaráðs að stjómun stofnana. Nauðsynlegt er að tryggja áframhaldandi aðkomu 
starfsmanna á stjómunarstigi. Lagst er hinsvegar eindregið gegn aðild fulltrúa starfsmannaráðs að 
framkvæmdastjóm stofnana í framhaldi breytinganna þar sem ekki er eðlilegt að fulltrúi óbreyttra 
starfsmanna sé gerður íjárhagslega og rekstrarlega ábyrgur fyrir daglegri starfsemi. Þess í stað er
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lagt til að gr. 29.6 hljóði á þessa leið: Ráöherra setur framkvœmdastjórum erindisbréf og setur 
nánari ákvœði um starfslið og stjórnskipulag sjúkrahúsa/heilbrigðisstofnana í reglugerð.

Með þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru í núgildandi lögum er nauðsynlegt að styrkja tengsl 
ráðuneytis við heilbrigðisstofnanir og eðlilegt er að það verði gert með reglugerð, sbr. tillögu um 
breytingu á gr. 29.6.

10. gr. frumvarpsins: Hér er fjallað um staðfestingar á starfsreglum fyrir læknaráð. Nokkuð er 
óljóst um það hver staðfestir þær starfsreglur eftir breytingamar. Tæplega setur læknaráð sér 
einhliða starfsreglur. Spuming er hvort ráðuneyti mun staðfesta starfsreglur fyrir læknaráð eða 
framkvæmdastjóri stofnunar. Þetta atriði þarf að skýra,

Undirrituðum þykir ekki ástæða til að fjölyrða frekar um efni þessa fmmvarps. Ljóst er að 
þungamiðja breytinganna eru annars vegar breyting á greiðsluhlut sveitarfélaga i stofnkostnaði og 
hinsvegar breyting á stjómskipulagi með brotthvarfi stjóma stofnana. Hvorutveggja atriðin eru 
eðlilegar breytingar í kjölfar þróunar sem á sér stað í samfélaginu og krafna sem gerðar em um 
skilvirkni, ábyrgð og fjárhagslega umsýslu. Því er fallist á efni frumvarpsins í heild með þeim 
athugasemdum sem að framan em kynntar,

árfyllst,

G(iójón/S. Bijánsson 
^framkvæmdastj óri
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