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Akureyri 1. desember 2006.

Efni: Bréf dags. 10. nóvember 2006 þar sem óskaö er eftir umsögn um frumvarp til 
laga um heilbrigðisþjónustu. ______________________________  - _______

Fyrir hönd Fjórðimgssjúkrahússins á Akureyri vil ég benda á nokkur atriði er tengjast 
Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og nýju frumvarpi til laga um heilbrigöisþjónustu. 
Almennt má segja að frumvarpið sé skýrt og sé til bóta en hvað varðar 21. gr. er 
fjallar um sjúkrahúsið á Akureyri, þá finnst okkur miður að ekki komi fram að 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri sé heimilt með samþykki ráðherra að eiga aðild að 
rannsóknar- og þróunarfyrirtækjum sem eru hlutafélög, sjálseignarstofnanir eða 
félögum með takmarkaða ábyrgð og stunda framleiðslu og sölu í því skyni að hagnýta 
og þróa niðurstöður rannsókna sem spítalinn vinnur að hverju sinni.

Við óskum eftir því að þessi málsgrein sem kemur fram í 20. gr. hvað varðar 
Landspítalann verði eins í 21. gr. fyrir Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, þar sem þaö 
gæti verið verulegur hagur fyrir sjúkrahúsið aö hafa þennan möguleika opinn til 
þróunar sjúkrahússins. Viö viljum líka benda á aö samkvæmt samningum er 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri háskólasjúkrahús fyrir Háskólann á Akureyri og 
tveir starfsmenn Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri hafa starfstengsl við Háskóla 
íslands.

í 33. gr. þar sem fjallað er um gjaldtöku fyrir heilbrigöisþjónustu þá fögnum við því 
að það sé kominn inn möguleiki að heilbrigðisstofnanir sem hafa fengið heimild 
ráðherra til að veita ósjúkratryggðum einstaklingum heilbrigöisþjónustu á einkaréttar 
grundvelli. Þetta gæti hjálpað hvað varðar markaðssetningu sjúkrahúsa, bæði 
innanlands og utan.

Virðingmyllst,

Þorvafldur Ingvarsson, 
framkvæmdastjóri lækninga.
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