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Efni: Umsögn landlæknis um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál, 
heildarlög.

Undirritaður þakkar fyrir að fá tækifæri til umsagnar um nýtt frumvarp til laga um 
heilbrigðisþj ónustu.

Sigurður Guðmundsson landlæknir átti sæti í þeirri nefnd sem samdi frumvarpið. Sjónarmið 
landlæknis komu því fram við gerð frumvarpsins, en nefndin mun hafa skilað samhljóða áliti. 
Undirritaður gegnir tímabundið starfi landlæknis og tók ekki þátt í gerð frumvarpsins. Ber að 
skoða umsögnina í því ljósi.

Frumvarpið virðist vel undirbúið og hafa margir aðilar komið að samningu þess. Það markar 
ekki tímamót í heilbrigðisþjónustu hér á landi, en gildi þess felst fyrst og fremst í því að sníða 
annmarka af fyrri lögum um heilbrigðisþjónustu og færa lögin til samræmis við þá starfsemi 
sem hefur tíðkast í raun.

Til bóta er að niður fellur fyrri skilgreining á heilsugæslu, þ. e að heilsugæsla sé 
heilsuvemdarstarf og allt lækningastarf, sem unnið er vegna heilbrigðis og sjúkra, sem ekki 
dveljast á sjúkrahúsum. Samkvæmt þessari skilgreiningu núgildandi laga fellur starfsemi 
sjálfstætt starfandi sérfræðinga undir heilsugæslu, en er það ekki samkvæmt algengri málvenju. I 
núgildandi lögum er reyndar ekki sérstaklega getið um þá nauðsynlegu og ört vaxandi þjónustu, 
sem sérfræðiþjónusta utan sjúkrahúsa er, en frumvarpið bætir úr því í 7. gr. undir liðnum 
“Sérhæfð heilbrigðisþjónusta.”

Þá telur undirritaður mikilvægt ákvæði 28. gr. sem heimilar á grundvelli hlutlægra og 
málefnalegra sjónarmiða, m.a. um hagkvæmni og gæði þjónustunnar, megi takmarka 
samningsgerð við hluta þeirra aðila, sem veitt geta þjónustuna. Hingað til hafa í reynd allir 
sérfræðingar getað opnað stofu og komist á samning við Tryggingastofnun, en ströng takmörkun 
verið á Qölda heilsugæslu- og heimilislækna.

Til bóta er að niður fellur flokkun heilsugæslustöðva, sem er í 13. gr. núverandi laga og þjónar 
ekki tilgangi, og að sleppt er hinni ítarlegu upptalningu á þjónustu heilsugæslustöðvanna, sem er
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í núverandi lögum, en er aðeins að hluta til veitt á heilsugæslustöðvunum. Einnig býr 
frumvarpið í haginn fyrir frekari sameiningu heilbrigðisstofnana í stærri einingar, sem hefur að 
mörgu leyti gefist vel.

Ákvæði um stjóm heilbrigðismála er að sumu leyti til bóta, svo sem að leggja niður pólitiskt 
skipaða stjóm LSH, en stofiia ráðgjafamefiid í hennar stað. Varðandi valdsvið forstjóra 
heilbrigðisstofnana almennt er ljóst að nefndin þurfti að taka mið af ákvæðum starfsmannalaga 
nr. 70/1996. Undirritaður telur þó umhugsunarvert að stjómunarábyrgð fagaðila í 
heilbrigðisþjónustu fer sífellt þverrandi. Færa má fyrir því rök að gera eigi kröfur um 
hjúkrunarmenntun til stjómenda hjúkrunarheimila, en sem kunnugt er hafa orðið árekstrar að 
undanfömu vegna mismunandi sjónarmiða hjúkrunarstjómenda annars vegar og forstjóra hins 
vegar. Fagþekking er mikilvæg í stefiiumótun og stjómun og slíkra stofnana. Þá má nefna að 
samkvæmt frumvarpinu minnkar hlutverk lækna í stjómun bráðasjúkrahúsa, þótt starfsemi 
þessara stofnana sé beinlínis læknisfræðileg og að sá kostnaður sem af henni hlýst sé að mestu 
háður ákvörðunum lækna. Enda þótt ekki séu ákvæði um faglega þekkingu forstjóra stofiiananna 
í frumvarpinu er þar að finna ákvæði um hæfni fulltrúa í nefiid sem metur hæfni umsækjenda 
um stöður forstjóra og er þekking á heilbrigðisþjónustu nefnd síðust í þeirri upptalningu.

Þrátt fyrir það sem að ofan greinir fagnar undirritaður framlagningu þessa frumvarps og styður 
öll meginákvæði þess.

Virðingarfyllst,


