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Athugasemdir Ljósmæðrafélags íslands við drög að frumvarpi að 
lögum um heilbrigðisþjónustu

Inngangur
Ljósmæðrafélag íslands hefiir fengið til umsagnar drög að frumvarpi að lögum um 
heilbrigðisþjónustu og hefur við þau eftirfarandi athugasemdir.
Fyrir það fyrsta má teljast óeðlilegt að ekki hafi verið leitað til Ljósmæðrafélags Islands 
við gerð þessara draga þar sem ljósmæður eru ein af þeim þremur sjálfstæðu 
heilbrigðisstéttum, ásamt læknum og hjúkrunarfræðingum, sem ekki teljast til stoðstétta. 
Ljósmæðrafélagið fer því fram á við Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið að leitað 
verði til félagsins m.t.t. fulltrúa ljósmæðra í þeim hóp sem vinna mun við gerð 
reglugerðar í kjölfar nýrra laga um heilbrigðisþjónustu. í drögum þessum er hvergi 
minnst á ljósmæður eða ljósmæðraþjónustu, mæðravemd eða sængurlegu og einungis er 
minnst einu sinni á fæðingarhjálp.

Athugasemdir við 4.gr.
í 1 .lið er heilbrigðisþjónusta skilgreind og hvergi minnst á fæðingarhjálp eða 
mæðravemd.
í 4. lið er heilsugæsluþjónusta skilgreind og þar hvergi minnst á mæðravemd en gera má 
ráð fyrir að hún falli undir heilsuvemd sem minnst er á.
í 5. lið er almenn sjúkrahúsþjónusta skilgreind og hvergi minnst á fæðingarhjálp eða 
skurðstofu.
í 10. lið er háskólasjúkrahús skilgreint og er heldur ekki minnst á ljósmæðraþjónustu, 
fæðingahjálp eða mæðravemd en einungis sagt: Sjúkrahús, sem veitir þjónustu í nœr 
öllum viðurkenndum sérgreinum lœknisfræði og hjúkrunar.
Ennfremur er tilgreind kennsla og ranrtsóknir í lœknisfrœði ogfleiri greinum 
heilbrigðisvísinda sem eðlilegra væri að segja einungis: kennsla og rannsóknir í 
heilbrigðisvísindum, í stað þess að tiltaka eina grein heilbrigðisvísinda. 
í 11 .lið er kennslusjúkrahús skilgreint mjög þröngt svo einungis tvö sjúkrahús landsins 
geta talist kennslusjúkrahús. Raunin er hinsvegar sú að fleiri sjúkrahús sinna kennslu 
heilbrigðisstétta í samstarfi við Háskóla íslands og Háskólann á Akureyri. í þessum lið er 
heldur ekki minnst á ljósmóðurfiræði eða ljósmæðraþjónustu sem getur þó hvorki fallið 
undir læknisfræði né hjúkrun.

Athugasemdir við 9.grein.
Tekið er fram að forstöðumenn heilbrigðisstofriana ráði starfslið heilbrigðisstofnana en 
ekki er minnst á tengingu við fagaðila eða faglega yfírmenn stofnunar honum til ráðgjafar 
í því. Eðlileg er að gert sé ráð fyrir í lögum að þessar starfsliðsráðningar forstöðumanna 
heilbrigðisstofiiana séu samkvæmt ráðgjöf faglegra yfirmanna stofiiunarinnar.
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Athugasemdir við 13.gr.
Eðlilegt er að hjúkrunarráð sem nú nefnist, skuli heita hjúkrunar- og ljósmæðraráð þar 
sem ljósmæður starfa innan þeirra ráða en eru þó sjálfstæð stétt en ekki sérgrein innan 
hjúkrunar. Það ætti því að standa hjúkrunar- og ljósmæðraráð þar sem hjúkrunarráð er 
nefiit í þessari grein og hjúkrunar- og ljósmæðraþjónusta þar sem minnst er á 
hjúkrunarþjónustu. Þar af leiðandi ætti að standa: Með meiri hluta lœkna og meiri hluta 
hjúkrunarjrœðinga og Ijósmœðra á stofnun er heimilt...

Athugasemdir við 17.gr.
Eðlilegt er að þama sé minnst á yfirljósmóður heilsugæslustöðvar til jafiis við yfirlækni 
og yfirhjúkrunarfiæðing. Mikil breyting hefur orðið á mönnun heilsugæslustöðva með 
tilkomu ljósmæðra á stöðvamar og þörf á að aðlaga skipurit heilsugæslustöðvanna þeim 
breytingum með tilkomu yfirljósmæðra þar sem ljósmóðurfræði sem sjálfstæð faggrein 
getur ekki fallið undir aðra faggrein sem hjúkrunarfræði.
Með drögum þessum er mikil stytting lögð til á ákvæðum laga um heilsugæslustöðvar og 
því ljóst að reglugerð kemur til með að útlista þau betur. Ljósmæðrafélag Islands fer 
fram á að vera haft með í ráðum við undirbúning reglugerðarinnar þar sem mæðravemd 
er orðinn stór hluti af starfsemi heilsugæslustöðva en ætla má að hérlendis séu 40.000- 
60.000 heimsóknir vegna mæðravemdar til ljósmæðra á ári hveiju.

Athugasemdir við 18.gr.
Þessi grein draganna fær þann heiður að vera sú eina þar sem minnst er á fæðingahjálp. 
Þar er þess getið að á umdæmissjúkrahúsum skuli “að jafhaði verða fæðingarhjálp, séu 
faglegar kröfur uppfylltar. ” Sé tillagan sú að umdæmissjúkarhúsin skuli vera einu 
staðimir þar sem veitt er fæðingahjálp, mun fæðingastöðum á Islandi fækka um fjóra skv. 
tillögum þessum. Nánar tiltekið myndu fæðingar leggjast af á Sauðárkróki, Siglufirði, 
Höfh í Homafirði og í Vestmannaeyj um. Þegar hefur fæðingastöðum verið fækkað 
umfram það sem teljast má til lágmarksþjónustu á stórum landsvæðum. Fjölskyldur hafa 
þurft að tvístrast eða taka hefur þurft eldri böm úr skóla í fleiri vikur, þegar móðirin eða 
öll fjölskyldan hefur þurft að ferðast landið þvert og endilangt til að bíða fæðingar þar 
sem engin fæðingaþjónusta er byggðalaginu. Orðalag þessa ákvæðis: “shal að jafhaði 
vera fæ ðingarhjálpgefur til kynna að fæðingarstöðum meigi fækka enn meir en sem 
nemur ljölda umdæmissjúkrahúsa, nái þetta ákvæði í frumvarpinu fram að ganga. Einnig 
þarf að skilgreina betur hvaða faglegu kröfixr sé stuðst við í ákvæðinu varðandi 
fæðingarhjálp á umdæmissjúkrahúsum.
Eðlilegt er að á umdæmissjúkrahúsunum skuli vera fullbúin fæðingaraðstaða með opinni 
skurðstofu en þar að auki skuli vera veitt fæðingahjálp á minni stöðum skv. tillögum 
klíniskra leiðbeininga um val á fæðingastað sem nú em í vinnslu hjá 
Landlæknisembættinu. Þeir staðir þar sem nauðsynlega þyrfti að bjóða slíka 
fæðingahjálp em Stykkishólmur, Patreksfjörður, Blönduós, Húsavík og Egilstaðir auk 
þeirra staða sem nú er veitt fæðingarhjálp: Keflavík, Reykjavík, Akranes, ísaijörður, 
Sauðárkrókur, Siglufjörður, Akureyri, Neskaupstaður, Höfii í Homafirði, Selfoss og 
Vestmannaeyjar. í Vestmannaeyjum sem teljast til Suðurlandsumdæmis þarf einnig meiri
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viðbúnað en reiknað er með á heilbrigðisstofhunum utan umdæmissjúkrahúsanna vegna 
landfræðilegrar sérstöðu.

Athugasemdir við 20.gr.
1. liður: ...veita heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma samrœmist skyldu slíks 
sjúkrahúss m.a. sérfrœðiþjónustu í nœr öllum viðurkenndum greinum heilbrigðisvísinda í 
stað .. .lœknisfrœði og hjúkrunar,...

Athugasemdir við 21.gr.
1. liður: sama athugasemd og í 20.gr. þ.e. ...sérfræðiþjónustu í helstu greinum 
heilbrigöisvísinda í stað ...lœknisfræði og hjúkrunar...

Athugasemdir við 33.gr.
1. liður: ...Ekki er þó heimilt að taka gjaldfyrir mœðra- og ungbarnavernd á 
heilsugæslustöðvum og heilsugæslu í skólum. Orðalag þessarar málsgreinar, skapar hættu 
á að gjaldtaka verði leyfð fyrir þessa þjónustu annarstaðar en á heilsugæslustöðvum, sem 
dæmi eru fyrir að viðgangist.
5. liður: Það verður að teljast óeðlilegt að leyfa skuli gjaldtöku fyrir læknisvottorðum sem 
er hluti af vinnu lækna og fyrir hana fá læknar greitt fyrir í föstum launum.

Athugasemdir við 35. gr.
Enn og aftur, hefur láðst að geta ljósmæðra og málsgreinin því eðlilegri á eftirfarandi

Ráðherra skipar þrjá fulltrúa hjúkrunarfræðinga og Ijósmœðra í nefhd, samkvæmt 
tilnefhingu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Ljósmœðrafélags Islands, Háskóla 
Islands, Háskólanns áAkureyri og landlœknisembœttisins, er meturfaglega hœfhi 
umsælg'enda um stöður framkvœmdsstjóra hjúkrunar og aðra stjómenda hjúkrunar og 
Ijósmœðraþjónustu... Ráða má hvern þann hjúkrunarfræðing eða Ijósmóður til starfa 
samkvæmt þessari grein, sem hæfur hefur verið talinn.

hátt:
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Samantekt
Almennt miðast þessar athugasemdir Lj ósmæðrafélags íslands við að tryggja 
bamshafandi og fæðandi konum þann sjálfsagða rétt að fá bestu mögulegu þjónustu á 
hveijum tíma frá þeim faghópi sem best er til þess menntaður að veita hana, ljósmæðrum. 
Ljósmæður bera hag þessara skjólstæðinga fyrir bijósti og til þess að ljósmæður geti beitt 
sér íyrir hagsmunum skjólstæðinga sinna, þarf rödd þeirra að heyrast og stuðla má að því 
með því að tekið sé tillit til ljósmæðra, ljósmóðurfræða og ljósmæðraþjónustu í lögum. 
Hlutur heilsugæslu er rýr í þessum drögum og gera máþví ráð fyrir að úr því verði bætt í 
reglugerð. Það er því afar mikilvægt að leitað verði til þeirra heilbrigðisstétta sem málið 
varðar við gerð reglugerðarinnar og áréttar Ljósmæðrafélag íslands vilja sinn og áhuga á 
aðkomu að þeirri vinnu.

Reykjavík 27. nóvember 2006 
f.h. stjómar

formaður Ljósmæðrafélags íslands
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