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Landssamtök heilsugæslustöðva og heilbrigðisstofnana 
Aðsetur: Álfabakka 16,109 Reykjavík - sími 585 1300

Umsögn Landssamtaka heilsugæslustöðva og heilbrigðisstofnanna (LHH) um drög að 
frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu.

Stjóm Landssamtaka heilsugæslustöðva og heilbrigðisstofiianna fagnar drögum að lagafhxmvarpi 
fyrir heilbrigðisþjónustu. Stjómin telur að sé litið á heildina þá rammi lögin nokkumveginn þá 
starfshætti sem viðhafðir eru í dag, ásamt því að gera þarfar breytingar.

Stiórn LHH kvs að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

Það eru ákveðin vonbrigði hversu lítið vægi hin almenna heilbrigðisþjónusta hefiir í lögunum og 
hefði stjómin kosið að sjá sérstaklega hlut heilsugæslunnar stærri. Það er lítið fjallað um hlutverk 
heilsugæslunnar, kennslu-, vísinda,- og fræðistörf. í stefiiumörkun 3. kafla er §allað um 
mikilvægi heilsugæslu sem fyrsta viðkomustað í heilbrigðiskerfinu en því er lítið fylgt eftir í 
frumvarpinu, þeim mun meira er fjallað um sérhæfða heilbrigðisþjónustu.

Lögin bera með sér aukið vald ráðherra, sbr. 3. og 9. grein. Útfærsla laganna mun að mestu fara 
fram í reglugerðarformi. Stjómir stoftianna eru aflagðar og forstjórar heyra beint undir ráðherra. 
Heilbrigðisstofnanir eru með þær sérstöðu ríkisstofhanna að á mörgum stöðum landsins eru þasr 
stór ef ekki stæðsti vinnuveitandi svæðisins. Stjóm LHH vill beina því til ráðherra að 
verklagsreglur við gerð reglugerða feli í sér samráð við fagaðila, sveitastjómir og aðra þá er 
málið snertir hveiju sinni.

5. og 6. gr. Heilbrigðisumdæmi. LHH hvetur til þess að heilbrigðisumdæmi og fyrirkomulag 
heilbrigðisþjónustu í hveiju heilbrigðisumdæmi verði skipulagt með skynsamlegum hætti. Taka 
verður tillit til landfræðilegra hindrana og möguleika á hvajum stað ásamt því stjómskipulagi 
sem fyrir er á öðrum sviðum. Æskilegt er að nýta þá þekkingu sem fyrir er af sameiningu 
heilbrigðisstofnanna og taka tillit til þeirrar reynslu af sameiningu heilbrigðisstofhanna sem þegar 
er áunnin.

20. gr. Ráðgjafanefnd Landsspítala. Með sömu rökum og gilda um ráðgjafanefiid Landsspítala 
telur LHH að mikilvægt sé að sambærileg ráðgjafanefhd skuli skipuð fyrir Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins. Heilsugæsla höfðborgarsvæðisins er langstærsti framkvæmdaraðili 
heilsugæslu i landinu. Mikilvægt er fyrir alla heilbrigðisþjónustu að heilsugæslan sé fyrsti 
viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu eins og áhersla er lögð á í frumvarpinu. Heilsugæslan þarf að 
vera sterk, sýnileg og standa í fararbroddi.
Tilgangur ráðgjafanefhdarinnar verði líkt og fyrir Landsspítala að tryggja tengsl heilsugæslunnar 
við þjóðfélagið og styrkja hlutverk hennar og starfsemi. Það undirstrikar mikilvægi 
heilsugæslunnar að skipa ráðgjafa til starfa með æðstu stjómendum og skapar aukna möguleika á 
jákvæðri þróun heilsugæslunnar.
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