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Efni: Umsögn um frv. til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál.

Framkvæmdastjóm Heilbrigðisstofnunar Suðurlands hefur fjallað um frumvarpið og 
lýsir yfir jákvæðri afstöðu til þess. Framkvæmdastjómin telur frumvarið í heild vera 
til mikilla bóta og leysa úr brýnni þörf á að bæta skipulag og stjómun 
heilbrigðisþj ónustunnar.

Framkvæmdastjómin telur þó rétt, að ítreka athugasemdir varðandi hlutverk 
umdæmissjúkrahúsa, 18. gr., og samninga um heilbrigðisþjónustu, kafli VII.

Gert er ráð fyrir, að á umdæmissjúkrahúsum verði veitt almenn sjúkrahúsþjónusta, 
m.a. á göngu- og dagdeildum, sbr. gr. 18. Almenn sjúkrahúsþjónusta er hins vegar 
skilgreind þannig i 4. gr., 5. tölulið, að skurðlækningar teljast ekki til hennar. A 
væntanlegum umdæmissjúkrahúsum eru nú framkvæmdar skurðlækningar i 
mismunandi mæli. Á ýmsum þeirra er aðstaða til að veita mun meiri þjónustu í 
skurðlækningum, sérstaklega í göngu- og dagdeildarþjónustu. íbúar 
landsbyggðarinnar þurfa nú að sækja slíka þjónustu í miklum mæli á læknastofur á 
höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi kostnað og vinnutapi. Slík þjónusta verður að 
teljast hluti af nærþjónustu hvers umdæmissjúkrahúss, sem þar að auki býður upp á 
meira öryggi með vaktþjónustu heldur en læknastofur á höfuðborgarsvæðinu. Ekki á 
að þurfa sérsaka ákvörðun ráðherra varðandi þessa þjónustu, sbr. t.d. athugasemd um 
19. gr Því telur framkvæmdastjómin, að skurðlækningar á dag- og göngudeild, eigi 
að teljast til almennrar sjúkrahúsþjónustu.

Skv. 18. gr. er gert ráð fyrir, að á umdæmissjúkrahúsum skuli "að jafnaði vera 
fæðingarhjálp, séu faglegar kröfur uppfylltar". Engin skilgreining er í frv. um hvað 
felst í "fæðingarhjálp". Sé gert ráð fyrir, að um venjulega fæðingarþjónustu að ræða 
þá kallar hún á, að skurðstofuþjónusta sé til staðar. Sé ekki gert ráð fyrir 
skurðstofuþjónustu á umdæmissjúkrahúsum verður ekki starfrækt þar venjuleg 
fæðingarþjónusta. Því er mikilvægt, að skýrt verði kveðið á um hvort þessi sjúkrahús 
eigi að sinna venjulegri fæðingarþjónustu.
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Jfcir
í kafla VII um samninga um heilbrigðisþjónustu kemur fram, að samninganefiid 
ráðherra á m.a.að semja við stofnanir um veitingu heilbrigðisþjónustu, m.a. sbr. gr. 
28 og athugasemd við gr. 19. Afar miklivægt, að þetta hlutverk nefiidarinnar verði 
mjög skýrt, því miklivægt er að umdæmissjúkrahúsum verði gert kleift að veita þá 
heilbrigðisþjónustu, sem hægt er með góðu móti að veita þar, svo íbúar viðkomandi 
heilbrigðisumdæmis þurfi síður að sækja slíka þjónustu á höfuðborgarsvæðið, hvort 
sem er á læknastofur eða sjúkrahús þar. Fram til þessa hefur samninganefndin ekki 
sinnt þessu hlutverki að semja við heilbrigðisstofhanir, þó hún hafi það hlutverk skv. 
núgildandi lögum um heilbrigðisþjónustu.

F.h. Heilbrigðisstofnunar Suðurlands,

Magnús SkuTason, framkv.stj.


