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

Vísað er til bréfs yðar frá 6. þ.m. um umsögn um mál 453. Frumvarp það sem lagt hefur verið fyrir Alþingi er í 
samræmi við samkomulag ríkis og sveitarfélaga frá 4. desember sl. um breytingar á ýmsum þáttum í 
fjármálalegum samskiptum aðilanna. í 3. kafla samkomulagsins er um það samið að ríkið yfirtaki hlutdeild 
sveitarfélaga í stoínkostnaði og minniháttar viðhaldi og tækjakaupum heilbrigðisstofnana sem ákvæði eru um í 
núgildandi lögtnn um heilbrigðisþjónustu. Eru inn þetta ítarleg ákvæði í samkomulaginu. Skv. sama kafla er gert 
ráð fyrir að brott falli aðild sveitarfélaga að stjómum heilbrigðisstofnana eins og nánar er útlistað í 3. kafla 
samkomulagsins og athugasemdum við frumvarpið. Auk þess sem að framan greinir er sú tillaga sem er í 
frumvarpinu i samræmi við þær tillögur sem fram koma í áliti nefndar á vegum fjármálaráðuneytisins M  31. 
mai 2000 og fjallar um ábyrgð, valdsvið og stjómunarumboð forstöðumanna sbr. ennfremur 1. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna rikisins. Þessa stefnu má m.a.sjá í 37. gr.a í lögum 97/1990 sbr. 1. 143/2001 um 
Heymar- og talmeinastöð en með þeim lögum var stjóm þeirrar stofnunar lögð niður. Þrátt fyrir þessa breytingar 
og tillögur er gert ráð fyrir því að stjómamefhd Landspítala - háskólasjúkrahúss (LSH) verði starfandi og er það 
stutt. Sú nefnd er kosin af Alþingi og eðlilegt þykir að Alþingi komi á þennan hátt að stjómun langstærstu 
heilbrigðisstofnunar ríkisins.

LSH styður fyrirliggjandi tillögu til breytinga á heilbrigðislögum og mælir með samþykkt frumvarpsins. 
Samhliða því vill LSH vekja athygli á brýnni þörf heildarendurskoðunar laga 97/1990. Núgildandi heilbrigðislög 
eru að stofni til allt frá 1973 og miklar breytingar hafa orðið á þróun heilbrigðismála á sl. þrem áratugum Sem 
dæmi má nefha samninga milli LSH og Háskóla íslands um samskipti aðilanna frá 2001 og 2002. í 
háskólalögum m. 41/1999 er t.d. heimild fyrir tímabundinni ráðningu kennara. Slíkri heimild er ekki til að 
dreifa hjá LSH. Hefur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti verið ritað bréf með tilmælum um breytingar í 
heilbrigðislögum i þessa veru og fylgir það bréf með í ljósriti.

Niðurstaða:
Með vísan til framanritaðs og athugasemda við frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, mál 453, mælir LSH 
með framgangi þess. Jafnframt hvetur LSH til þess að hafin verði vinna við heildarendurskoðun laga 97/1990 
um heilbrigðisþjónustu, sem löngu er tímabær.

Virðingarfyllst

agrftte Pétursson, forstjóri

Meðf.: Bréf til Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis, dags. 3. október 2001
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Efni: Um tímabundna ráðningu í yfirmannsstoður á LSH.

í opinberri stjómsýslu á íslandi hafa að undanfomu mótast þær reglur að ráðið skuli tímabundið í 
ákveðnar ábyrgðarstöður. Kemur þetta fram í lögum um réttindi og skyldur starfsmaxuia ríkisins nr.
70 frá árinu 1996 þar sem kveðið er á um að embættismenn skuli skipaðir timabundið, til 5 ára í senn. 
í sérlögum um Háskóla íslands nr. 41 frá árinu 1999 er einnig heimiluð ráðning kennara til háskólans 
tímabundið til allt að fimm ára. Aðrir starfsmenn ríkisins skulu ráðnir til starfa ótímabundið, þó 
heimilt sé að ráða starfsmann til starfa tímabundið að hámarki í 2 ár samfellt.

Við skipulagsbreytingar á Landspítala -  háskólasjúkrahúsi (LSH) hefiir komið í ljós að æskilegt getur 
verið að ráða yfírmenn til stofhunarinnar tímabundinni ráðningu. A þetta m.a. við í tilvikum þar sem 
um er að ræða stöður einstaklinga sem hafa starfsskyldur yflrmanna á LSH en hafa jafhframt á hendi 
starf kennara við Háskóla íslands (HÍ). í slíkum tilvikum getur verið um náin starfstengsl að ræða en 
mismunandi form ráðningar þar sem í kennarastarfið er ráðið tímabundið en ráðning í 
yfírmannsstarfíð' er ótímabundin. Við gerð samstarfssamnings HÍ pg LSH hafa vandkvæði vegna 
þessa misræmis komið berlega í ljós.

Til þess að tryggt sé að ábyrgðastörfum gegni ætíð einstaklingar sem hafi getu til að leysa þau vel af 
hendi og til að leysa úr þeim vandkvæðum sem mismunandi ráðningaform geta leitt af sér er 
nauðsynlegt að tímabundin ráðning til allt að fimm ára verði heimil þegar ráðið er í yfírmannsstöður 
við LSH.

Þess er hér með farið á leit við ráðherra heilbrigðis- og tryggingarmála að ráðuneytið vinni að 
breytingu á heilbrigðislögum er feli í sér heimild til tímabundinna ráðninga í yfirmannsstöður við 
Landspítala -  háskólasjúkrahús.

Virðingarfyllst

Gísli Einarsson, framkvæmdastjóri kennslu og fræða LSH.
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