
HEILSUGÆ SLUSTÖÐ GRUNDARFJARÐAR
350 Grundarfirði 
simi 438-6682 
simbréf 438-6962

Alþingi

komudagur i 3. 2. 30

Grundarfirði 07.02.03

Heilbrigðis- og tryggingamefnd Alþingis 
Ágæta nefndarfólk

Fyrir hönd heilsugæslustöðvarinnar í Grundarfírði viljum við koma umsögn okkar á 
framfæri um ný lög um heilbrigðisþjónustu, nánar til tekið 4. gr. laganna. 
Grundfirðingar eru fylgjandi því að leggja niður stjómir heilsugæslunnar og að 
framkvœmdastjóri stjórni rekstri í samráði við yfirlœkni og hjúkrunarforstjóra. 
Grundfirðingar eru sammála um að vilia alls ekki sameinast annarri 
heilsugæslustöð.

Eins og sjá má á meðfylgjandi bréfi sent ráðherra í desember, hefur Grundaríjörður 
haft nokkra sérstöðu meðal annarra, og telja að nýgerðir kjarasamningar við lækna 
muni vera jákvæðir fyrir mannaráðningar á stöðina í framtíðinni. Starfsfólk 
stöðvarinnar mun leggjast á eitt til að rekstur hennar geti gengið óbreyttur. Til þess að 
geta uppfyllt ákvæði laganna og ráðið framkvæmdastjóra í 50% starf þá þarf ríkið að 
gera ráð fyrir framlagi til stöðvarinnar sem nemur þeim launagreiðslum.

Virðingarfyllst



Grundarfírði 12.12.02

Heilbrigðisráðherra 
Hr.Jón Kristjánsson 
Varðar stöðu íramkvæmdastjóra 
á Heilsugæslustöðinni í Grundarfirði.

Ágæti ráðherra

Eins og fram hefur komið á fundum okkar og fyrri bréfaskriftum, urðum við 
Grundfirðingar fyrir því óláni að læknir okkar til 13 ára ákvað að færa sig um set á 
liðnu sumri.
Ekki var hann einungis læknir stöðvarinnar heldur gengdi hann einnig stöðu 
framkvæmdastjóra og fékk fyrir hana greitt 25% af taxta SDS.
Nú er ekki að orðlengja það að Hallgrímur hafði sinn hátt á hlutunum og einn var sá 
að virkja alla starfsmenn stöðvarinnar til ábyrgðar og umhugsunar um reksturinn og 
þannig kalla fram kostnaðarvitund samstarfsfólksins. Hefur stöðin verið rekin með 
miklum sóma þar til á þessu ári að hallað hefur hratt undan fæti, enda hefur orðið að 
grípa til nýrrar hugsunar til að hafa hér lækna á þessum tímum uppsagna og óánægju í 
stéttinni. (Um hallann mun verða sent annað bréf síðar).
Ábyrgð samstarfsfólksins ásamt framkvæmdastjóra hefiir deilst niður, en samanlagt er 
staðan ekki undir 80 %.

Sem skiptist þannig:
Móttökuritari: Sér um daglegt uppgjör, útsendingu giróseðla, greiðslu á reikningum, 
daglegt innlegg á peningum. 15%
Ritari: Sér um að færa allt bókhald stöðvarinnar, innslátt í Bár kerfið og
afstemmingu. 30%
Hjúkrunarforstjóri: Sér um yfirvinnu , skráningu samninga, pantanir og viðskipti við 
Innkaupastofnun. 10%
Nýráðinn framkvæmdastjóri: Sér um launasamninga, samskipti við aðrar stofnanir, 
fjárhagsáætlanir, afstemmingu og uppgjör á bókhaldi:
25%

Það er því ósk okkar að tekið verði tillit til þessara staðreynda þegar ný lög um 
heilsugæslu taka gildi.

Knstján Guðmundssonformaður stjómar.


