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Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþiónustu.

Undirritaður hefur fengið til umsagnar framangreint frumvarp er varðar; stofnkostnað, 
stjómir stofnana o.fl. I stuttu máli sagt er undirritaður sammála þeirri breytingu sem 
frumvarpið felur í sér þ.e. að leggja af stjómir heilbrigðisstofnana í núverandi mynd, og 
vil ég í rökstyðja það með eftirfarandi hætti.

I kjölfar laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins varð talsverð 
breyting á stjómskipulagi heilbrigðisstofnana, á þann hátt að framkvæmdastjórar voru 
gerðir að embættismönnum og skýrt kveðið á um ábyrgð og valdsvið þeirra. Með 
lögunum voru þeir því orðnir æðstu stjómendur á viðkomandi stofnun og heyrðu beint 
undir heilbrigðisráðuneyti í stað stjómar áður. Þar með var dregið verulega úr valdi og 
ábyrgð stjóma og þeirra hlutverk varð eingöngu í formi eftirlits. Það vald sem stjómir 
stofnana höfðu áður fluttist því til framkvæmdastjóra og framkvæmdastjóma viðkomandi 
stofnaníi, en framkvæmdastjómir eru oftast skipaðar framkvæmdastjóra, 
hjúkrun;arforstjóra og yfírlækni. Stjómir stofnana hafa því verið í einskonar 
tilvistarkreppu undanfarin ár. Með þeirri breytingu að afnema 15% kostnaðarhlutdeild 
sveitarfélaga í stofnkostnaði og meiriháttar viðhaldi er í raun búið að afnema öll 
fjárhagsleg tengsl þeirra við umræddar stofnanir. Sveitarfélög hafa til þessa tilnefnt þrjá 
af fimm stjómarmönnum.

Þau rök sem undirritaður hefur heyrt gegn framangreindri breytingu eru annar vegar að 
með þessu sé verið að draga úr áhrifum fagstétta á stjómun stofnana og hins vegar að 
skoðanir íbúa á svæðinu eða kjörinna fulltrúa þeirra eigi ekki eins greiðan aðgang inn í 
stjómkerfi stofnana eins og áður. I dag eiga fagstéttir ekki kjöma fulltrúa inn í stjómum 
en yfirlæknar og hjúkxunarforstjórar hafa þar seturétt. Þessar fagstéttir hafa hins vegar 
mun meiri áhrif á stjómun stofnananna en áður var í gegnum framkvæmdastjómir. A 
þessari s tofnun fundar framkvæmdastjóm vikulegaog þar eru teknar allar á kvarðanir 
varðandi rekstur og starfsemi stofnunarinnar, síðan eru þær ákvarðanir kynntar fyrir 
stjóm. Þannig að yfirlæknar og hjúkrunarforstjórar taka þátt í allri ákvarðanatöku 
varðandi rekstur og starfsemi með mun formlegri og skilvirkari hætti en áður var.

Varðandi áhrif íbúa á stjómun stofnana þá vissulega dregur úr þeim áhrifum með þessari 
breytingu. Hins vegar er það mín skoðun að það mætti leysa með einföldum hætti og á 
þann hátt að þessi áhrif yrðu jafnvel meiri og skilvirkari en nú er. Þannig mætti hugsa sér 
að framkvæmdastjómir heilbrigðisstofnana fundi með viðkomandi sveitarstjóm í upphafi 
hvers árs. A þeim fundum gæti farið fram kynning á áætlun viðkomandi stofnunar um 
rekstur og starfsemi ársins og kjömir fulltrúar íbúanna gætu komið sínum skoðunum á 
framfæri varðandi þær áætlanir og annað sem þeim býr í brjósti.
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