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Athuqasemdir við frumvarp til laaa um heilbriaðisbiónustu.

Félag geislafræðinga gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til laga um 
heilbrigðisþjónustu sem því var falið til umsagnar.

1. ítrekuð mótmæli varðandi val á fulltrúum í nefnd, sem skipuð var af Jóni 
Krístjánssyni heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, þann 8. október 2003 til 
að endurskoða lög um heilbrigðisþjónustu. Því var haldið fram að í henni hafi 
setið fulltrúar helstu fagstétta heilbrigðisstarfsmanna. í nefndinni sátu 
eingöngu fulltrúar lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Enginn fulltrúi var 
frá mörgum fagstéttum sem sinna stórum hluta heilbrigðisþjónustu og hafa 
sérstaka þekkingu á þeim sviðum sem þeir starfa á. Með því að sniðganga 
þessar stéttir var farið á mis við þá sýn sem fæst vegna þekkingar og reynslu 
þeirra og getur haft mikla þýðingu við endurskoðun laganna.

2. Gagnrýnt er að aðrir hópar heilbrigðisstarfsmanna en læknar og 
hjúkrunarfræðingar, hafi ekki sömu möguleika á aðkomu að faglegum 
ákvörðunum varðandi rekstur heilbrígðisstofnana. Á  heilbrígðisstofnunum 
starfa fagstéttir sem hver um sig er sérfræðingur/-ar á sínu svið.
Menntunarstig þessara fagstétta, hver á sínu sviði, er það sama og 
hjúkrunarfræðinga á þeirra sviði. Þróun starfa fagstétta hefur verið sú að hver 
fagstétt vinnur störf sín sjálfstæðara en áður þekktist og eru fagmennimir því 
þeir einu sem hafa ítarlegasta þekkingu á sinu starfssviði. Það er því gagnrýnt 
að ekki sé skilda að setja á stofn fagráð á öllum stofnunum, skipað fulltrúum 
frá öllum heilbrigðisstéttum starfandi á viðkomandi stofnun sem stjómendum 
heilbrigðisstofnanna er skylt að leita álits hjá varðandi faglegar ákvarðanir í 
rekstri heilbrigðisstofanna. Að nýta ekki þekkingu og reynslu þessara stétta er 
vafasamt I faglegu, gæðalegu, hagkvæmislegu og lýðræðislegu tilliti.

3. Mótmælt er að það sé háð ákvörðunum lækna og hjúkrunarfræðinga hvort 
skipuð séu fagráð innan heilbrigðisstofnana.

4. Gagnrýnt er það mat, að fagráð og aðkoma annarra fagstétta en lækna og 
hjúkrunarfræðinga að faglegum ákvörðunartökum, eigi helst við á smærri 
heilbrigðisstofnunum. Þetta er ekki síður mikilvægt á stærri stofnunum þar 
sem starfsemi og þjónusta er flókin og margþætt. Á  þeim stofnunum er 
sérþekking stétta sem starfa á hverju sviðið enn mikilvægari vegna þess 
hversu flókin og margþætt starfsemin er og þeirrar þróunar að hver fagstétt 
vinnur störf sin sjálfstæðara en áður sem leiðir til þess að viðkomandi 
fagmenn eru þeir einu sem hafa ítarlegasta þekkingu á sínu starfssviði.

5. Gagnrýnt er að ekki sé skilgreint að viðkomandi fagstéttir, eigi að koma að 
setningu marka varðandi gæði og aðrar kröfur, sem landlæknir fjallar um og 
ákvarðar hverju sinni.
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6. ítrekað er mikilvœgi þess að nýta þá auðlind sem fjölbreyttar og vel
menntaðar heilbrigðisstéttir eru, með því að tryggja þeim áhrif og völd, hverri 
á sínu séreviðí Án þess er sú fjárfesting skattgreiðenda að kosta menntun 
þessar fagstétta ekki nýtt sem skildi.
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