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Erindi:
Umsögn læknaráðs Heilsugæslustöðvarinnar Sólvangi Hafiiarfírði um
mál nr 453, Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr
97/1990, með siðarí breytingum.
(lagt fyrir Alþingi á 128 löggjafaþingi 2002-2003.)

Umsögn
Læknaráð Heilsugæslustöðvarinnar Sólvangi varar við frekari miðstýringu 
heilsugæslunnar í landinu. Læknaráð telur að ofangreint lagaftumvarp muni stuðla að 
frekari miðstýringu og er því efhislega mótfallið þeim tillögum að leggja niður stjómir 
heilsugæslustöðva.

Greinargerð
Eins og fram kemur i athugasemdum við lagafrumvarp þetta er það samið af 
heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytinu (HTR) i framhaldi af samkomulagi ríkisins 
við Samband islenskra sveitarfélaga um breytingar á fjármálalegum samskiptum ríkis 
og sveitarfélaga frá 4. des 2002.

Megin innihald fhimvarpsins er að leggja niður núverandi fyrirkomulag með 5 
manna stjómum heilbrigðisstofnanna (sjúkrahús/heilsugæsla), sem skipaðar hafa verið 
af ráðherra en með tilnefningu frá sveitarstjómum (3) og starfsmannaráði viðkomandi 
stofnanna (1) en formaður hefiir verið tilnefndur af ráðherra. í stað þessara stjóma 
verður framkvæmdastjóri sem skipaður er af ráðherra.

Astæða þess að HTR semur þetta lagafrumvarp er að sveitastjómir þurfa ekki 
lengur að leggja fram 15% i stofnkostnað heilbrigðisstofnanna.

Málið getur hafl viðtæk áhrif á heilsugæsluna í landinu. Það þarfnast því 
gaumgæfílegrar lýðræðislegrar umræðu áður en það verður afgreitt. Nokkur atriði eru 
rétt að skoða í þessu samhengi:

• Miðstýring
Með þessu lagafrumvarpi er verið að boða enn meiri miðstýringu í 
heilbrigðiskerfinu og var þó miðstýringin orðin alltof mikil fyrir. Hvað varðar 
heilsugæsluna hefur hún verið rekin af ríkinu og það verður að segjast eins og 
er að það hefur gefíst illa. Rikið fylgir ekki þeirri lagaskyldu sem á þeim hvilir 
samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu. Stór hluti íbúa er án heimilislæknis 
og bið eftir tímum alltof löng. Þrátt fyrir loforð um uppbyggingu og að hlúa 
eigi að þessari grunnþjónustu gerast hlutimir afar hægt og það brennur mest á 
heimamönnum. Gott dæmi um afleiðingar of mikillar miðstýringar, þar sem 
ákvarðanataka er langt frá vandamálunum er ástandið á Heilbrigðisstofnun 
Suðumesja sem er algerlega á ábyrgð HTR. Slík staða kæmi seint upp ef 
heimamenn hefðu meira um þessi mál að segja.
Það er því ólíklegt að þessi lagabreyting hafí í för með sér betra 
heilbrigðiskerfi

• Áhrif sveitarfélaga
I dag hafa sveitarfélög ákveðin áhrif á starfsemi heilbrigðisstofnanna á sínu 
svæði og geta þannig komið sínum áhersluatriðum á framfæri. Þessar stjómir 
geta þvi, þó þær séu ekki mjög valdamiklar, verið vettvangur umræðu og
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stefnumörkunar í samræmi við þarfir og óskir viðkomandi bæjarfélags. Þær 
geta bæði beitt sér varðandi sveitarstjómir og einnig reynt að hafa áhrif á 
þingmenn og aðra áhrifamenn ef svo ber undir.
Efitirtektarvert er að í frumvarpinu er áfram gert ráð fyrir þvi að sveitarfélög 
láti i té lóðir undir byggingar heilbrigðisstofiianna og felli niður 
gatnagerðargjöld. Læknaráð hefur túlkað þessi ákvæði svo að þetta hafi 
einmitt verið aðal framlag sveitarfélaganna hér áður fyrr auk 15% þátttöku í 
stofnkostnaði. í þessu frumvarpi er enn gert ráð fyrir að sveitarfélögin leggi til 
lóðir og það má ekki vanmeta það framlag.
Ennfremur er tekið fiam að sveitarfélögin geti ekki innleyst sinn 15% 
eignarhlut nema húseignir verði seldar eða viðlíka breytingar fari fram. Miðað 
við þá hægu uppbyggingu sem á sér stað, alla vega varðandi 
heilsugæslustöðvar, bendir margt til að sveitarfélög muni áfram eiga þau 15% 
sem þau hafa nú þegar lagt í heilsugæslustöðvar um ókomna framtíð. Ekki eru 
þvi b einlínis r ök fyrir þvi a ð s vipta s veitarfélög á hrifarétti á s tjóm þessara 
stofnana á þeim forsendum.

Atvinnulýðræði
Rétt er að benda á þá staðreynd að með því fyrirkomulagi sem verið hefur, 
hafa starfsmenn haft fulltrúa i stjóm og á þann hátt haft möguleika til þess að 
hafa áhrif á sína stofnun. Þetta er afnumið í nýverandi frumvarpi hvað varðar 
heilsugæslustöðvar og minni sjúkrahús en hvað varðar Landspitala 
háskólasjúkrahús þá er gert ráð fyrir því að í 7 manna stjómamefhd sitji einn 
fulltrúi starfsmanna. Hvers vegna ekki atvinnulýðræði á 
heilsugæslustöðvum? Af hverju þessi mótsögn?

Ríkið
Hver er hluti af rikinu og hver er hluti af sveitarfélagi? Einstaklingar mynda 
sveitarfélög og eru auðvitað hluti af ríkinu. Þess vegna er það ekki sjálfsagður 
hlutur að við breytingu á eignarhlutdeild í heilbrigðisstofhunum eigi að 
kollvarpa lýðræðislegu stjómunarfyrirkomulagi. Þeir sem sitja í stjómum 
stofnanna i dag em skipaðir af ráðherra. Ráðuneytið hefur jafnvel litið svo á að 
fulltrúaminr séu fulltrúar ráðuneytisins, þótt þeir séu tilnefndir af ýmsum 
aðilum.

Kostnaður
Athyglisvert er að ekki er verið að fara í þessar breytingar vegna spamaðar 
enda alveg ljóst að kostnaður vegna þess fyrrikomulag sem nú er, þ.e. 5 manna 
stjómir, er lítill. Auðvitað mætti einnig skoða meiri samslátt stjóma 
heilbrigðisstofhana á ákveðnum svæðum og þá annan spamað í 
stjómunarkostnaði ef það væri drifkraftur þessara breytinga.

Samantekt
Að öllu samanlögðu er mjög veik rök fyrir því að samþykkja þetta frumvarp 
og í raun flest sem rennir stoðum undir nauðsyn þess að færa ákvarðanatöku 
nær þeim sem við vandann fást, heim í hérað.

F.h. læknaráðs Heilsugæslustöðvarinnar Sólvangi, Hafharfirði 
Gunnsteipn^Stefánsson
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