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Vísað er til bréfs heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis, dags. 10. nóvember sl., þar sem 
Háskóla íslands er sent til umsagnar firumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu (272. mál).

Af hálfu Háskóla íslands er þakkað íyrir þetta tækifæri til þess að koma á framfæri umsögn 
um ofangreint frumvarp. Rétt er að geta þess að Háskólanum voru kynnt drög frumvarpsins á 
fyrri hluta liðins árs og skilaði skólinn inn umsögn um þau með bréfi til heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytis dags. 10. mars 2006.

Fyrirliggjandi frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu hefur tekið verulegum framforum frá 
því það var kynnt í drögum. Þó eru enn nokkur atriði sem að mati læknadeildar HI og annarra 
heilbrigðisvísindadeilda skólans þarfnast endurskoðunar, ef lögin eiga að gegna þeim tilgangi 
sem að er stefnt með setningu þeirra.

Fyrsta atriðið er að ekki kemur nægjanlega skýrt fram í frumvarpinu hver beri hina faglega 
ábyrgð varðandi þá þjónustu sem veitt er. Mikilvægi þessa atriðis fer stöðugt vaxandi og má 
búast við að þeim málum þar sem á þetta reyni fari fjölgandi ef miðað er við þróun þessara 
mála í öðrum vestrænum löndum.

í 9.-11. grein frumvarpsins kemur þannig eftirfarandi fram:
•  Forstjóri ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem stofnunin veitir
•  Framkvæmdastjóri lækninga og hjúkrunar bera faglega ábyrgð á þjónustu stofnunar 

gagnvart forstjóra
•  Fagstjómendur bera faglega ábyrgð gagnvart næsta yfirmanni á þeirri þjónustu sem undir 

þá heyrir
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•  Á helstu fagsviðum heilbrigðisstofnunar skulu vera fagstjómendur samkvæmt nánari 
ákvörðun í skipuriti

•  Forstjóri heilbrigðisstjómunar skal í samráði við framkvæmdastjóm gera tillögu að 
skipuriti stofnunarinnar

Ekki er á hinn bóginn skilgreint í fnimvarpinu hvað sé átt við með hugtakinu fagstjómandi, 
m.a. kemur ekki fram hvort um sé að ræða yfirlækna sbr. núverandi lög. Með tilliti til 
hagsmuna þiggjenda þjónustunnar, þ.e. sjúklinganna, þarf þetta atriði að vera skýrt í lögunum. 
Fagfólk læknadeildar hefiar miklar áhyggjur af þessu atriði og telja að um afturför frá 
núverandi fyrirkomulagi sé að ræða verði ekki gerðar umbætur á frumvarpinu. Tryggja þurfi 
mun betur aðkomu faglegra sjónarmiða við val á fagstjómendum í stað þess að leggja það 
eingöngu í hendur forstjóra heilbrigðisstofnana.

í öðru lagi er lagt til í frumvarpinu að mögulegt verði að taka upp tímabundna skipan til fimm 
ára í stjómunarstöður á heilbrigðisstofiiunum, sbr. 9. grein en þar segir: „Heimilt er að ráða 
starfsmenn sem gegna stjómunarstöðum tímabundið til allt að fimm ára.“

í greinargerð með þessu ákvæði er m.a. vísað til þeirrar undantekningar sem HI hefur 
varðandi tímabundnar ráðningar kennara og að þörf sé á að samræma þetta hvað varðar 
ráðningar kennara og stjómenda. Benda má á að þetta frávik hjá HI hefur nær einungis náð 
yfir kennara í hlutastörfum og þeir gegna yfirleitt ekki stjómunarstöðum á LSH. Ef ætlunin er 
að koma á samræmingu á milli tímabundinnar ráðningar við háskóla og á heilbrigðisstofnun 
þarf einnig að gera ráð fyrir slíkri samtengingu ráðningar hvað varðar starfsmannalög.

í þriðja lagi er fjallað um skipan framkvæmdastjómar í 12. og 20. gr (LSH). Þar segir 
efnislega:

•  Á heilbrigðisstofnun skal starfa þriggja manna framkvæmdastjóm
•  Framkvæmdastjóri lækninga og framkvæmdastjóri hjúkrunar skulu skipa 

framkvæmdastjóm ásamt forstjóra
•  Fulltrúar í framkvæmdastjóm geta verið fleiri en þrír sé gert ráð fyrir því í skipuriti 

stofnunar
•  LSH og HÍ skulu gera með sér samning um samstarf sem kveði m.a. á um rétt fulltrúa 

háskólans til setu á fimdurn fiamkvæmdastjómar

Hvað varðar síðasta atriðið þá er ekki skilgreint hvort háskólafulltrúinn sé fullgildur fulltrúi 
eða hafi einungis seturétt. Eðlilegt er að tryggt sé að HÍ eigi fullgildan fulltrúa í 
framkvæmdastjóm háskólasjúkrahússins. Einnig má benda á að ekki er fjallað um 
samsvarandi atriði hvað varðar FSA.

í ijórða lagi er fjallað um kennsluhlutverk LSH í 20. grein en þar segir að spítalinn skuli 
annast starfsnám háskólanema og framhaldsskólanema í heilbrigðisgreinum í grunn- og 
framhaldsnám. Samsvarandi ákvæði um FSA koma fram í 21. grein en þar segir:
„2. annast starfsnám háskólanema í heilbrigðisvísindagreinum við Háskólann á Akureyri 
(FSA)
3. taka þátt í grunn og framhaldsnámi annarra háskólanema og framhaldsskólanema á 
heilbrigðissviði í samvinnu við Landspítala, Háskóla íslands og aðrar heilbrigðisstofnanir og 
skóla (FSA).“
Hér þarf að samræma mun betur skilgreiningu á kennsluhlutverki stofnananna (LSH og FSA). 
LSH tekur einnig þátt í grunn- og framhaldsnámi háskólanema/framhaldsnema. Skilgreina
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þarf betur hvað átt er við með starfsnám. Einnig má benda á að hér er ekkert fjallað um 
sémám lækna sem verið er að taka upp í vaxandi mæli á LSH.

í fímmta lagi varðandi samsetningu og skipan ráðgjafamefhdar þá kemur fram í 20. grein: 
„Ráðherra skipar ráðgjafamefiid Landspítala til fimm ára í senn. Nefhdin skal veita forstjóra 
og framkvæmdastj óm ráðgjöf og álit um starfsemi spítalans.“ Ekkert kemur fram um 
samsetningu ráðgjafamefndar háskólasjúkrahússins t.d. hvort HÍ eigi þar aðkomu. Engin slík 
nefnd virðist eiga að vera á FSA né hvað varðar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Virðingarfyllst 
Háskóli íslands

Kristín Ingólfsdóttir 
rektor
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