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Efni: Umsögn um fumvarp til laga um heilbrigóisþjónustu, 272. mál og frumvarp 
til laga um embætti landlæknis, 273. mál

Stjóm Læknafélags íslands (LÍ) þakkar fyrir að vera beðin um umsögn um ofangreind 
mál. Stjóm LI skipaði í nóvember nefnd Ijögurra lækna til að semja drög að áliti félagsins 
um efnið. I nefndina voru skipaðir Bjöm Magnússon, Emil L. Sigurðsson, Gísli H. 
Sigurðsson og Kristján Guðmundsson. Þeim til aðstoðar og ritari nefndarinnar var 
Gunnar Armannsson hdl. Nefndin hefur skilað áliti sínu og er það meðfylgjandi. Á fundi 
sínum þann 16. janúar sl. ákvað stjóm LI að gera álit nefndarinnar að sínu fyrir hið háa 
Alþingi með einni undantekningu.

Nefndin gerir athugasemdir við ákvæði frumvarpsins um ráðgefandi nefnd fyrir forstjóra 
Landspítala háskólasjúkrahúss m.a. með þeirri hugmynd að forstjórinn skipi sjálfur þessa 
nefnd. Stjóm LI vill ganga lengra og fá nefndinni ákveðið hlutverk með því að breyta 
henni í stjóm Landspítala háskólasjúkrahúss að fyrirmynd ákvæða laga um stjóm 
Tryggingastofnunar ríkisins. Sú stjóm er skipuð af ráðherra og hefur með höndum að 
staðfesta skipulag og starfsáætlanir stofnunarinnar og hafa eftirlit með starfseminni. Er 
hún því nokkurs konar umboðsmaður ráðherra innan stofnunarinnar og gerir honum grein 
fyrir, hvemig stofnuninni tekst að starfa í samræmi við fjárlög og önnur lög. Leggur 
stjóm félagsins það til að lögbundið verði að einn fulltrúa í nefndinni verði tilnefndur af 
starfsmönnum stofnunarinnar og annar verði tilnefndur af neytendasamtökum.

Með bréfi þessu fylgir ekki sérstök umsögn um síðara málið þ.e. fumvarp til laga um 
landlækni, enda gerir stjómin ekki athugasemdir við það.

Stjóm félagsins er reiðubúin að senda fulltrúa sína á fund nefndarinnar til frekari 
útskýringa, verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. Læknafélags íslands

Sigurbj'om Sveinsson 
formaður
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Reykjavík 15. janúar 2007

UMSÖGN UM FRUMVARP TIL 
LAGA UM HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU

Umfjöllun nefndar sem skipuö var af stjórn Læknafélags 
íslands í nóvember 2006

Björn Magnússon, læknir
Gísli H. Sigurðsson, læknir
Kristján Guðmundsson, læknir
Emil L. Sigurðsson, læknir, formaður nefndar

Með nefhdinni starfaði einnig Gunnar Armannsson hdl., frkvstj. LÍ



Samantekt:

• Tilgangur frumvarpsins er sagður vera að setja ráðherra og 

öðrum skýran lagaramma til að starfa eftir.

o í  frumvarpinu er að finna 15 reglugerðarheimildir þar sem 

ráðherra er falið að fylla upp í hinn “skýra” lagaramma 

o Ráðherra er ætlað að marka stefnuna innan hins “skýra” 

lagaramma

o Ráðherra skal gæta þess að gera samninga um

heilbrigðisþjónustu í samræmi við hina mörkuðu stefnu -

sem hann sjálfur skal marka 

o E f bað er œtlun löeeiafans aö heilbrieðisráðherra ráði einn 

einum veieamesta oe fíárfrekasta málaflokki landsmanna er 

eðlileet að frá bví sé ereint í  athueasemdum með frumvarvi til 

laea um heilbrieðisbiónustu en ekki falið í  beim búninei að 

verið sé að setia ráðherra skvran laearamma til að starfa eftir.

• Forstöðumönnum er falið mikið vald og ábyrgð en engar

hæfniskröfur eru gerðar til þeirra í frumvarpinu

• Dregið er úr faglegri ábyrgð heilbrigðisstétta í frumvarpinu

• Heilbrigðisþjónusta er í heild sinni undanskilin reglum

samkeppnisréttarins

• Hagsmunir stofnana ríkisins og forráðmanna þeirra eru settir í 

öndvegi á kostnað hagsmuna og öryggis sjúklinga

• Lagt er til að afgreiðslu frumvarpsins verði frestað til að unnt 

verði að vinna það betur
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Inngangur:

í athugasemdum við frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu segir m.a. að núgildandi 

lög, sem að stofni til eru frá 1973, þarfhist heildstæðrar endurskoðunar, einkum hvað 

varði ákvæði laganna um skipulag heilbrigðisþjónustunnar, stjóm heilbrigðisstofnana, 

eftirlit með rekstri heilbrigðisþjónustu og samninga um heilbrigðisþjónustu. Jafnframt er 

tekið fram og nefnd dæmi um að sum ákvæði gildandi laga þyki of ítarleg og eftir 

atvikum úrelt. Þá séu ákvæði laganna um Landspítala mjög fábreytt og að ákvæði sem 

lúta að stjómun heilsugæslustöðva annars vegar og sjúkrahúsa hins vegar að sumu leyti 

ósamstæð og óskýr og er sérstaklega tekið fram að það eigi t.d. við um ábyrgð 

framkvæmdastjóra (forstjóra) annars vegar og faglegra yfirmanna hins vegar.

Sagt er að meginmarkmið frumvarpsins séu að mæla með skýrum hætti fyrir um 

grunnskipulag hins opinbera heilbrigðisþjónustukerfis, að setja ráðherra og öðrum 

heilbrigðisyfirvöldum og einstökum heilbrigðisþjónustustofnimum sem reknar eru af 

ríkinu skýran lagaramma til að starfa eftir, mælt er fyrir um virkt eftirlit með 

heilbrigðisþjónustu og gæðum hennar og að lokum að eitt meginmarkmiðið sé að 

skilgreina nánar stefnumótunarhlutverk ráðherra innan marka laganna og að tryggja að 

hann hafí á hverjum tíma fullnægjandi valdheimildir til að framfylgja stefnu sinni, m.a. 

um skipulag heilbrigðisþjónustu, forgangsröðun verkefna innan hennar, hvar hún skuli 

veitt og af hveijum.

Þegar frumvarpið er skoðað má að sumu leyti taka undir þau orð sem hér að framan eru 

tekin upp úr athugasemdum við fhimvarp til laga um heilbrigðisþjónustu. Á hinn bóginn 

er ýmislegt sagt i athugasemdunum sem tæplega stenst nánari skoðun og virðist ekki vera 

í samræmi við þau markmið sem sagt er að frumvarpinu sé ætlað að ná. Þótt rétt sé að 

ýmislegt í frumvarpinu sé skýrt með nánari hætti en gert er í gildandi lögum, t.d. ákvæðin 

um Landspítala og FSA, er annað sem er alls ekki nógu skýrt og sumt sem er beinlínis 

afturför frá gildandi lögum, t.d. ákvæði, eða öllu heldur skortur á ákvæði, um faglega 

ábyrgð, t.d. yfirlækna. Verður fjallað nánar um þessa annmarka siðar í umsögninni þegar 

fjallað verður um einstök lagaákvæði.
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Eitt af markmiðum frumvarpsins er sagt vera að með því sé ætlað að setja ráðherra og 

öðrum heilbrigðisyfirvöldum og einstökum heilbrigðisþjónustustofnunum sem reknar eru 

af ríkinu skýran lagaramma til að starfa eftir. Þessi ætlaði skýri lagarammi sem birtist 1 

fhimvarpinu er þó ekki skýrari en svo að örðugt er að taka afstöðu til ýmissa þátta 

frumvarpsins, og jafnvel þess alls, þar sem gert er ráð fyrir að heilbrigðisráðherra klári 

regluverkið með setningu reglugerða og með sérstökum ákvörðunum sínum um hvemig 

heilbrigðisþjónusta verði veitt.

Til nánari útskýringar:

3- gr.

Ráðherra markar stefnuna innan ramma laganna.

Ráðherra er heimilt að grípa til “nauðsynlegra ráðstafana” til að 

framfylgja stefnunni.

Um skipulag heilbrigðisþjónustu.

Um forgangsröðun verkefna.

Um hagkvæmni.

Um gæði.

Um öryggi þjónustunnar.

Um aðgengi að henni.

Hinn “skýri” lagarammi sem ráðherrann hefur sér til leiðbeiningar um hvemig hann 

grípur til nauðsynlegra ráðstafana felst m.a. í kafla VII. sem fjallar um samninga um 

heilbrigðisþj ónustu.

28. gr.

Samningar skulu gerðir í samræmi við stefnumörkun skv. 3. gr. m.a.:

Um skipulag heilbrigðisþjónustu.

Um forgangsröðun verkefiia.

Um hagkvæmni.

Um gæði.

Um aðgengi.

Samningar skulu m.a. kveða á:
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Um magn.

Um tegund þjónustu.

Um hvar hún skuli veitt.

Um af hveijum hún skuli veitt.

Leiðbeining laganna virðist fyrst og fremst vera sú að ráðherra ræður hvemig hann vill 

haga heilbrigðisþjónustu landsmanna, sbr. 3. gr., og hann skal gæta þess m.a. að gera 

samninga í samræmi við ákvörðun sína skv. 3. gr., sbr. 28. gr. Þetta er hringtilvísun með 

engu efhislegu innihaldi.

Reglugerðarheimildir ráðherra kveða m.a. á um:

5.gr.

Skiptingu heilbrigðisumdæma.

6. gr.

Starfsemi heilbrigðisstofnana.

17. gr.

Starfsemi heilsugæslustöðva.

18. gr.

Starfsemi umdæmissjúkrahúsa.

20. gr.

Starfsemi Landspítala.

21.gr.

Starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri.

22. gr.

Starfsemi sérhæfðra heilbrigðisstofnana.

24. gr.

Faglegar kröfur til reksturs heilbrigðisþjónustu.

26. gr.

Skilyrði fyrir rekstri heilbrigðisþjónustu.

Gjald fyrir úttekt landlæknis.

28. gr.

Samninga lun heilbrigðisþjónustu og greiðsluþátttöku vegna hennar.
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31.gr.

Kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

32. gr.

Sjúkraflutninga.

33. gr.

Gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustu.

36. gr.

Almenna heimild til setningar reglugerðar þar sem kveðið er nánar á um 

framkvæmd laganna.

Ef það er ætlun löggjafans að heilbrigðisráðherra ráði einn einum veigamesta og 

fjárfrekasta málaflokki landsmanna er eðlilegt að frá þvi sé greint í athugasemdum með 

fhimvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu en ekki falið í þeim búningi að verið sé að setja 

ráðherra skýran lagaramma til að starfa eftir.

Það er umhugsunarvert að frumvarp þetta er unnið að frumkvæði og undir eftirliti 

framkvæmdavaldsins, heilbrigðisráðuneytisins, lagt fyrir löggjafarvaldið með þeirri 

skýringu að verið sé að setja framkvæmdavaldinu sérstakan lagaramma til að starfa eftir, 

en reyndin virðist vera sú að framkvæmdavaldinu er falið takmarkalítið alræðisvald um 

framkvæmd og skipulagningu heilbrigðisþjónustunnar.

I þessu sambandi má vekja sérstaka athygli á tímabærum orðum ritstjóra Tímarits 

lögfræðinga, Róberts R. Spanó, þegar hann segir í 3. hefti 56. árgangs 2006:

“Þingið verður sjálft að geta til dœmis metið hvort fallist verði á afstöðu 
framkvæmdarvaldsins til samrœmis lagafrumvarps við ákvæði stjórnarskrárinnar og að 
öðru leyti hvort lagatœknilegir annmarkar eru á frumvarpi, meðal annars með tilliti til 
meginreglna sem gilda á því löggjafarsviði sem um rœðir. Sjónarhorn þeirra sem koma 
að samningu frumvarpa í ráðuneytum getur oft og tíðum verið nokkuð þröngt þannig að 
fyrst og fremst sé leitast við að haga efni frumvarpsins þannig að samrýmist þeirri 
stefnumörkun sem viðkomandi ráðuneyti hefur mótað. Þá hafa slík frumvörv oft að 
sevma viðamiklar heimildir fvrir ráðherra til að setia stiórnvaldsfvrirmœli sem kann að 
vera ástœða til að varast. Hafi þýðingarmikil frumvörp verið samin á vettvangi 
framkvæmdarvaldsins, eins og algengast er í dag, er Ijóst að Alþingi verður að hafa 
raunhæfa möguleika til þess að meta þessi atriði á eigin forsendum. ”
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Þegar frumvarpið hefur verið skoðað með þeim hætti sem hér hefur verið bent á er ekki 

hægt annað en að vekja athygli þingmanna á ályktun aðalfundar Læknafélags íslands frá

1. og 2. september 2006 þar sem segir:

“Aðalfundur Læknafélags íslands haldinn að Egilsstöðum 1. og 2. september 2006 varar 
við þvi alræðisvaldi sem heilbrigðisráðherra og forstjórum heilbrigðisstofnana er ætlað 
skv. frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu. Það leiðir til skerðingar á frelsi fólks til að 
leita sér lækninga þar sem það helst kýs ef það vill njóta sjúkratryggingar og kemur í veg 
fyrir samkeppni milli þjónustuaðila. Nauðsynlegt er að draga úr þeirri einokun sem þegar 
ríkir og koma i veg fyrir enn frekari einokun. Samkeppni veitir aðhald og stuðlar að 
framförum og betri þjónustu.”

Það er skoðun nefhdarinnar að frumvarpi þessu sé að miklu leyti ábótavant. Markmiðið er 

sagt vera að búa til skýran lagaramma. Það markmið hefur ekki náðst og því er full 

ástæða til að fresta afgreiðslu frumvarpsins á þessu þingi og freista þess að bæta úr þeim 

annmörkum sem eru á frumvarpinu.
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Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins:

I Kafli:

Engar athugasemdir aðrar en þær sem fram hafa verið settar í inngangi þessarar umsagnar.

II Kafli:

Engar athugasemdir aðrar en þær sem fram hafa verið settar í inngangi þessarar umsagnar.

III Kafli:

8. grein:

Engar athugasemdir.

9. grein:

í greinargerð með frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu kemur fram i III. kafla að 

breytingar hafi verið gerðar á stöðu og hlutverki forstöðumanna ríkisstofnana með lögum 

nr. 70/1996 og lögum nr. 88/1997 þar sem valdsvið og ábyrgð forstöðumanna 

ríkisstofnana, þ.m.t heilbrigðisstofnana, hafi verið aukið og vald og ábyrgð stjóma 

ríkisstofnana að sama skapi minnkað. Þá er tekið fram sérstaklega að skv. 38. gr. 

starfsmannalaga beri forstöðumaður ábyrgð á að stofnun, sem hann stýrir, starfi í 

samræmi við lög, stjómvaldsfyrirmæli og erindisbréf og að rekstrarútgjöld og 

rekstrarafkoma stofiiunar sé í samræmi við fjárlög og að hann geti þurft að sæta 

áminningu eða lausn frá störfúm ef út af bregður. Er staða forstöðumanna ríkisstofnana 

sem æðstu yfirmanna hverrar stofiiimar undirstrikuð með því að þeir einir eru skipaðir af 

ráðherra og bera því ábyrgð gagnvart honum.

Miðað við þá miklu ábyrgð sem lögð er á herðar forstöðumanna skýtur það óneitanlega 

skökku við að ekki skuli gerðar neinar hæfiiiskröfur til þeirra i lögunum. Sérstök nefiid á 

að meta hæfni forstöðumanna en við það mat fær hún engar leiðbeiningar frá 

löggjafanum. Það ætti að vera lágmarkskrafa að viðkomandi forstöðumaður hafi amk 

háskólamenntun. Með háskólamenntun ætti að vera tryggt að viðkomandi forstöðumaðvu'
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hafi lágmarks þjálfun í akademískum vinnubrögðum, sem hlýtur að teljast lágmarkskrafa 

til svo viðamikilla starfa sem lýst er í greinargerð með frumvarpinu.

10. grein:

í þessari grein er rætt um faglega ábyrgð gangvart forstjóra. Eðli málsins samkvæmt þá 

bera starfsmenn ábyrgð á störfum sínum gagnvart næsta yfirmanni í skipuriti án tillits til 

þess hvort sérstaklega sé kveðið á um það í lögum. Þá má benda á að nú þegar eru 

ákvæði í lögum, nr. 70/1996, 14. og 15. gr., þar sem kveðið er á um skyldur starfsmanna 

og að þeir skuli hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna um störf sín. Virðast það vera 

fullnægjandi ákvæði.

Hins vegar má benda á að ef ætlun löggjafans er að mæla fyrir um faglega ábyrgð i 

heilbrigðislögunum þá væri í raun eðlilegra að sú ábyrgð sneri að þiggjendum 

þjónustunnar, sjúklingum. Til hliðsjónar má benda á að í 5. mgr. 29. gr. núgildandi 

heilbrigðislaga er talað um að yfirlæknar bera ábyrgð á lœkningum sem fram fara á 

stofnun. Þá á yfirlæknir að hafa eftirlit með starfsemi viðkomandi deildar. Þama virðist 

ábyrgðin ekki síður snúa að þiggjendum þjónustunnar en sjúkrahúsinu eða 

heilbrigðisstofnuninni sjálfri.

í frumvarpinu er búið að fella út nánast alla umfjöllun um stöðu og hlutverk yfirlækna að 

því undanskyldu að minnst er á yfirlækna heilsugæslustöðva í 17. gr. Við því er 

sérstaklega varað. Það hefur verið óumdeilt að læknar beri ábyrgð á sjúkdómsgreiningu 

og meðferð og þar með ákvörðunum um innlögn, rannsóknir og útskrift. Er þá alls ekki 

verið að gera lítið úr störfum allra þeirra sem með fagmennsku sinni renna stoðum undir 

þessa starfsemi svo sem störfum lífeindafræðinga, hjúkrunarfræðinga, líffræðinga, 

sjúkraþjálfara, lyfjafræðinga og verkfræðinga. Framlag þessara fagaðila er gríðarlega 

mikilvægt og á sjúkrahúsum algerlega nauðsynlegt. Hins vegar hniga ekki til þess nein 

rök að þynna út ábyrgð lækna gagnvart sjúklingimum. Er þá ekki eingöngu vísað til 

hinnar lögfræðilegu ábyrgðar sem snýr að skaðabótaábyrgð ef eitthvað fer úrskeiðis 

heldur einnig verkstjómarábyrgðinni. Læknir getur ekki framselt ákvörðunarvald um það 

hvort sjúklingur er lagður inn á sjúkrahús, hvaða rannsóknum er beitt eða ekki beitt,
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hvaða aðgerðir eru gerðar, hvaða lyfjameðferð er beitt, hvaða hjálpartæki eru ígrædd, 

hvenær þjálfun hefst, hvenær útskrift er við hæfi. I þessu felst sérstaða lækna og hún er 

alls staðar viðurkennd. Hvergi á byggðu bóli er talið ráðlegt eða sjúklingum til hagsbóta 

að fela nefnd eða starfshópi ákvörðunarvald um neitt af ofantöldum atriðum og er þá ekki 

talað gegn vaxandi mikilvægi þverfaglegrar teymisvinnu í heilbrigðisþjónustunni. Fagleg 

yfirstjóm slíkrar starfsemi verður að vera í höndum lækna. Enginn læknir 

(framkvæmdastjóri lækninga) getur einn og sér axlað slíka ábyrgð á stóru deildaskiptu 

sjúkrahúsi. Þess vegna eru yfirlæknar nauðsynlegir og reynslan sýnir að þeir hafa hver 

um sig nóg með sitt fag.

Löggjafarstefnan hingað til, sem byggir á gildum rökum, rökum sem verða veigameiri 

eftir þvi sem tækniframþróun og flækjustig verður meira, hefur verið sú að staða 

læknisins sem stjómanda á sjúkrastofnunum sé órjúfanleg starfi stofnunarinnar. Stafar 

það hvoru tveggja af einstaklingsbundnum hagsmunum sjúklinga og samfélagslegum 

þörfum þjóðfélagsins. Það hefur hins vegar verið viðurkennt að fleiri en læknismenntaðir 

starfsmenn þurfa að koma að stjómun sjúkrastofnana og hefur því staða forstjóra í 

regluverkinu verið styrkt. Nú virðist hins vegar svo komið að semjendur þess 

lagafrumvarps sem liggur fyrir Alþingi hafa löngun til þess að breyta 

löggjafarstefnunni með því að ryðja hinni læknisfræðilegu þekkingu út úr 

lögbundnu stjórnunarteymi sjúkrastofnana. Við því er varað og minnt enn og aftur 

á hagsmuni sjúklinga í því samhengi.

Það má einnig benda á að ef ætlunin er að binda i heilbrigðislög að tilteknir stjómendur 

beri ábyrgð gagnavart forstjóra þá verði um leið að tryggja viðkomandi stjómendum 

tiltekin itök vegna ráðninga í stöður sem undir þá heyra.

I 2. ml. 10. gr. er að finna setningu með engu sjálfstæðu efnislegu innihaldi og því 

spuming hvort hún megi ekki missa sín.

11. grein:

Engar athugasemdir.
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12. gr:

Engar athugasemdir.

13. grein:

Samkvæmt ákvæðinu virðist hugsunina vera sú að sérstök fagráð, læknaráð eða 

hjúkrunarráð eigi að veita forstjóra og framkvæmdastjóm ráðgjöf vim tiltekin fagleg 

málefni. Því má segja að það sé galli á uppbyggingu greinarinnar að sú staða getur 

mögulega komið upp skv. ákvæðinu að ekki sé til staðar læknaráð, hjúkrunarráð eða 

fagráð ef heilbrigðisstéttir innan stofiumar ákveða það.

Til að tryggja að stjómendur njóti faglegrar ráðgjafar væri því eðlilegra að kveða á um 

skyldu til að hafa læknaráð og hjúkrunarráð en að heimilt sé að fella þau ráð niður og 

stofiia þess í stað fagráð ef meiri hluti lækna og hjúkrunarfræðinga samþykkir það. Til 

samræmis við þá breytingu væri þá eðlilegt að ákvæðið um fagráð yrði í 4. mgr. 

greinarinnar.

Möguleikinn á stofiiun fagráða, lækna og hjúkrunarfræðinga er jákvæður og mun 

vafalaust nýtast vel amk á fámennari stofnunum.

Þá má nefna að sú spuming getur vaknað hvort ekki sé mikilvægt að kveða sterkar á um 

valdsvið lækna- og hjúkrunarráða vegna aukinna valda og vægis forstöðumanna, svo sem 

með því að fela ráðunum faglegt mat og faglega ráðgjöf vegna ráðningar annarra en 

sérhæfðs starfsfólks? Þetta er í samræmi við þá staðreynd að valdsvið stöðunefndar lækna 

hefur verið þrengt og faglegt mat alfarið fært á hendur forstöðumanna.

Varðandi samráðsskyldu framkvæmdastjómar við læknaráð er í þessum drögum talað um 

samráðsskyldu varðandi “mikilvægar” ákvarðanir en í núgildandi lögum “skal leitað 

samráðs við læknaráð um öll læknisfræðileg atriði í rekstri sjúkrahúss”. Þetta er sennilega 

eðlilegt og í takt við breytta tíma, sérstaklega þegar um er að ræða stórar stofnanir eins og 

Landspítala háskólasjúkrahús.
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Vafasamt er að forstöðumaður þurfi að staðfesta starfsreglur læknaráða og þannig hafa 

beinlínis áhrif á það sem læknaráðin fjalla um.

Þá er spuming hvort ekki eigi að vera í lögunum ákvæði um rekstrarstjómir minni 

starfseininga, eins og gerist mjög víða um land? Þannig er það t.d. í Heilbrigðisstofnun 

Austurlands, að þar situr framkvæmdastjóm eins og gert er ráð fyrir í nýju drögunum. 

Hins vegar er á hverri heilsugæslustöð, og á FSN, rekstrarráð, sem í sitja yfirlæknir, 

yfirhjúkrunarfræðingur og rekstrarstjóri. Hlutverk rekstrarráðanna er að annast smærri 

málefni og daglega umsýslan stofiiana.

IV Kafli:

14. grein:

Sjá athugasemdir við 15. gr.

15. grein:

Það er nokkuð viðurhlutamikið að festa í lög að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins skuli 

vera til og veita heilsugæsluþjónustu í heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins. Með 

því er búið að festa í lög tilvist eins af mörgum veitendum heilsugæsluþjónustu. Virðist 

þá einnig sem búið sé að þrengja að möguleikum þess að semja við einstök sveitarfélög á 

svæðinu um veitingu heilsugæsluþjónustu í einstökum bæjarfélögum. Þrátt fyrir afar 

víðtækar samningsheimildir ráðherrans gæti svo afdráttarlaust ákvæði orðið til trafala. Þá 

má einnig spyrja, ef binda á í lög hlutverk og tilvist Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 

hvort ekki væri eðlilegt að slíkt hið sama yrði gert fyrir hveija heilbrigðisstofnun fyrir sig 

til að samræmis sé gætt?

Ákvæði 5. gr. frumvarpsins sýnist fullnægjandi þannig að hægt er að tiltaka í reglugerð 

hvert skuli vera umdæmi heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Ef þörf þykir mætti þá 

einnig tilgreina almenna tilveru heilsugæslunnar í 14. gr., t.d.:

“14. gr.
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Heilsusœsla os heilbrigðisstofhanir í heilbrigðisumdœmum 
í hveiju heilbrigðisumdæmi skal starfrækt heilsueæsla eða heilbrigðisstofiiun eða 

heilbrigðisstofnanir sem hafa með höndum starfrækslu heilsugæslustöðva og/eða 
umdæmisjúkrahúsa sem veita almenna heilbrigðisþjónustu í umdæminu.

Heilbrigðisstofiianir eða heilsugæsla skv. 1. mgr. skulu taka að sér kennslu 
heilbrigðisstétta á grundvelli samninga við menntastofiianir, kennslusjúkrahús eða 
háskólasjúkrahús.”

Heilsugæsluna mætti einnig skilgreina sérstaklega í 4. gr. frumvarpsins.

16. grein:

Engar athugasemdir.

17. grein:

Vísað er til umfjöllunar um 10. gr. og mikilvægi þess að staða og hlutverk yfirlækna sé 

skilgreint í lögunum.

18. grein:

Engin athugasemd.

V. Kafli:

19. grein:

Engar athugasemdir.

20. grein:

Það má velta því fyrir sér hvort skynsamlegt sé að lögbinda tilveru sérstakrar 

ráðgjafamefndar sem hefur ekkert formlegt vald. Ef forstjóri kýs að leita sér ráðgjafar 

hefur hann allar heimildir til þess þótt það sé ekki lögbundið. Ef forstjóri kýs að hunsa 

álit lögbundinnar ráðgjafamefndar hefur það engar afleiðingar fyrir hann, svo fiemi sem 

hann er ekki að bijóta af sér að öðm leyti. Kjósi forstjóri að líta fram hjá hinni lögbundnu 

ráðgjafamefnd í raun verður nefndin ekkert annað en orðin tóm og huggulegt 

kaffisamsæti tvisvar á ári. I 9. gr. frumvarpsins er kveðið á um ábyrgð forstjóra, sem er 

umfangsmikil, og hún snýr að ráðherra. Það má þvi einnig benda á að ef ætlun löggjafans
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er að hafa lögbundið að ráðgjafamefiid skuli vera til þá geti sá möguleiki komið til 

skoðunar að forstjóri sjálfur skipi í nefndina. Hann ber ábyrgðina og því kannski ekki 

óeðlilegt að hann hafi um það ákvörðunarvald hverjir sitji í nefndinni.

Hugmyndina um ráðgjafamefiid mætti nýta á annan hátt. Með fullri virðingu fyrir þeim 

einstaklingiun sem gegna ráðherrastöðu hveiju sinni þá hafa þeir augljóslega mismunandi 

bakgrunn og þekkingu málaflokknum. Það gæti því verið góð hugmynd löggjafarvaldsins 

að binda í lög að til skuli vera sérstök ráðgjafamefnd ráðherra til ráðuneytis. Vissulega 

má halda fram sömu rökum og gagnvart forstjóra, þ.e. að ráðherra geti leitað sér ráða þar 

sem hann kýs innan eða utan ráðuneytis, hvort sem það er lögbundið eða ekki. En þar 

sem ráðherrann er sá sem mesta ábyrgðina ber á málaflokknum gæti þó verið eðlilegt að 

honum væri lögskylt að leita sér ráða hjá sérstakri ráðgjafamefnd, sem mætti lögbinda 

hvemig skyldi skipuð. Ekki síst gæti það verið eðlilegt í ljósi þess hversu opið 

frumvarpið er og heilbrigðisráðherra falið óvenju mikið vald yfir málaflokknum. Því væri 

það varlegt af löggjafarvaldinu að lögfesta tilveru sérstakrar ráðgjafamefndar sem í 

einhveijum tilvikum gæti haft tilgreint vald um ákveðin efiú.

Aður hefur í umsögn þessari verið gagnrýnt hversu opið það er með 

reglugerðarheimildum ráðherra. En hvað varðar samningsskyldu Landspítala og Háskóla 

íslands má þó velta fyrir sér hvort ekki þurfi nánari leiðsögn um efni samnings í 

reglugerð. Það er til lítils að lögbinda samningsskyldu ef ekki nást samningar þar sem 

hvorugur samningsaðila vill gefa eftir 1 samningaviðræðum.

21. grein:

Engar athugasemdir.

22. grein:

Engar athugasemdir.
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VI Kafli:

23. grein:

Engar athugasemdir.

24. grein:

Engar athugasemdir.

25. grein:

Engar athugsemdir.

26. grein:

Engar athugasemdir.

VII Kafli:

Andi þeirra breytinga sem kveðið er á um í þessum kafla er í þá átt, að flytja forræði 

samningsgerðar endanlega frá Tryggingastofnun ríkisins (TR) yfir í ráðuneyti heilbrigðis- 

og tryggingamála. TR var um tíma á góðri leið með að verða nokkuð sjálfstæð stofiiun 

sem samdi um gjaldskrá fyrir verk án tillits til þess hvar þau voru unnin, en eftir flutning 

ferliverka inn á fjárlög spítala og svo breytingu á samninganefndarskipan 2001 hefur 

sérþekking innan TR til að semja um verð og sjá um framkvæmd samninga vikið til 

hliðar.

27. grein:

Það má spyija þeirrar spumingar hvort hagsmunum ríkisins sé endilega best borgið með 

því að hafa samningsumboðið á sömu hendi og þess sem skal veita þjónustuna í nafni 

ríkisins? Sjá nánar athugasemdir við 28. gr.

Þá vill nefndin minna sérstaklega á skýrsluna “Hver geri hvað í heilbrigðisþjónustunni”, 

sem unnin var undir forsæti Jónínu Bjartmarz. Tekið er undir IV. tillögu þeirrar skýrslur
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þar sem kveðið er á um einn kaupanda á heilbrigðisþjónustu og að hlutverk kaupanda 

verði skilið frá hlutverki veitanda/seljanda þjónustunnar.

28. grein:

Með frumvarpi þvi sem hér er til umfjöllunar er stigið það skref að undanskilja 

heilbrigðisþjónustu að öllu leyti frá samkeppnisreglum, sbr. umfjöllun í athugasemdum 

með 28. gr. í frumvarpinu: “Leiðir framangreind niðurstaða jafnframt a f þeirri almennu 

lögskýringarreglu að sérlög gangi framar almennum lögum en telja verður ótvírætt að 

lög um heilbrigðisþjónustu hafi stöðu sérlaga gagnvart samkeppnislögum 

Þetta er stefhubreyting frá því sem verið hefur hingað til þar sem Samkeppnisráð hefur 

úrskurðað að samkeppnislög gildi almennt séð um atvinnustarfsemi á sviði 

heilbrigðisþjónustu. Hins vegar geti verið að sérákvæði annarra laga geti takmarkað 

beitingu ákvæða samkeppnislaga vegna samkeppnishamlandi athafna eða aðstæðna í 

heilbrigðisþjónustunni.

Varað er við því að undanskilja jafnstóra atvinnugrein, og veiting heilbrigðisþjónustu er, 

reglum samkeppnisréttarins. Ekki síst þar sem það er á sömu hendi að semja um 

heilbrigðisþjónustu og að veita hana.

Sjálfstæð heilbrigðisstarfsemi er ótrygg þar sem aðrar leikreglur gilda á “markaði” 

heilbrigðisþjónustunnar en á öðrum sviðum atvinnustarfsemi. Þessi aðstaða getur haft 

slæm áhrif á heildarhagsmuni ríkisins til lengri tíma. Það hlýtur að vera einkaaðilum 

umhugsunarefni hvort þeir ákveði að byggja upp rekstur með tilheyrandi kostnaði, vitandi 

það að ráðherrann getur upp á sitt eindæmi ákveðið að flytja þá þjónustu sem hann hefur 

áður samið um við einkaaðila, inná ríkisreknar stofnanir án þess að nokkurt tillit sé tekið 

til þeirrar uppbyggingar sem einkaaðilinn hefur lagt út í. Slíkt umhverfi er ekki hvetjandi 

fyrir þá sem hefðu hug á að leita nýrra leiða í krafti einkaframtaks.

Þá er bent á að ef ráðherrann fær heimild til að semja við hluta af tilteknum hópi sem 

veitt getur viðeigandi þjónustu, þá hlýtur að verða að skoða hvort ekki sé rétt að aflétta 

hömlum á auglýsingum heilbrigðisstarfsmanna á þjónustu sinni. Að öðrum kosti verður
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slæm samkeppnisaðstaða þeirra sem ekki fá samning við ráðherrann ennþá verri og í raun 

ómöguleg.

29. gr

Engar athugasemdir.

30. gr.

Engar athugasemdir.

31. gr.

Engar athugasemdir.

VIII Kafli:

32.-33.greinar:

Engar athugasemdir.
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