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Ályktun prófessoraráðs Landspítala Háskólasjúkrahúss

Með bréfi dagsettu 5. apríl gerði prófessoraráð LSH athugasemdir við drög að frumvarpi 
um heilbrigðisþjónustu, dagsett 3. febrúar 2006. í nýrri drögum dagsettum 12. apríl 2006, 
hefur fhimvarpið verið endurbætt og komið til móts við nokkrar þeirra. Því miður hefur 
ekki verið komið til móts við megin athugasemd ráðsins varðandi faglega ábyrgð. 
Athugasemdin var eftirfarandi: “Homsteinn lœkninga á sjúkrahúsum -
Sérgreinar læknisfræðinnar eru helstu byggingareiningar (sérdeildir) sjúkrahúsa og samsvara þær helstu 
fræðigreinum læknisfræðinnar. Að jafiiaði eru þvi forsvarsmenn fræðigreina i læknadeild einnig yfirlæknar 
samsvarandi sérdeilda á Landspítalanum. Mikilvægt er að á hveijum tíma veljist hæfustu læknar sem völ er á 
til slíkra forystustarfa, til heilla fyrir sjúklinga, menntun og vísindi. Skýrt er kveðið á um faglega ábyrgð 
lækna í núgildandi lögum1. Á LSH hefiir viðkomandi til þessa verið leiðtogi viðkomandi sérgreinar á íslandi 
og um leið unnið að umbótum og framforum fyrir skjólstæðinga viðkomandi sérgreina, þ.e. sjúklinga. í 
frumvarpsdrögunum er þetta ákvæði fellt út, irni leið og forstöðumanni sjúkrahússins er gert að gera tillögu 
um skipurit viðkomandi stofnunar2. Við telium algerlega óásættanlegt að ákvæði um faeleea ábvrgð og forsiá 
sé felld úr lögunum og sett í hendur forstöðumanna. Slíkt veldur óörvggi siúklinga og skapar óaðlaðandi 
umhverfí til nvliðunar hæfustu lækna til starfa á LSH.”

Það er grundvallarforsenda lagasetninga og lagabreytinga að tilgangur þeirra sé skýr. 
Meginmarkmið laga um heilbrigðisþjónustu er að “Allir landsmenn skulu eiga kost á 
fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem á hverjum tíma eru tök á að veita til vemdar 
andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði.” Meginmarkmið endurskoðunar laganna (sbr. 
greinargerð) er að mæla með skýrum hætti fyrir um grunnskipulag, setja ráðherra og 
heilbrigðisyfirvöldum skýran lagaramma að starfa eftir, að tryggja virkt eftirlit með 
heilbrigðisþjónustu og að skilgreina nánar stefhumótunarhlutverk ráðherra og tryggja honum 
fullnægjandi valdheimildir til þess.

Það er skoðun Prófessoraráðsins að síðasta markmið lagabreytinganna, þ.e. aukið vald ráðherra, 
geti verið til bóta, en þó aðeins að það brjóti ekki gegn meginmarkmiði heilbrigðislaganna, þ.e. 
að tryggja landsmönnum fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hveijum tíma eru tök á að 
veita. Við teljum það vera grundvallarbreytingu á lögunum að taka úr gildi það ákvæði að á 
svæðis- og deildasjúkrahúsum skulu vera yfirlæknar sérdeilda, sem bera ábyrgð á 
lækningum, sem þar fara fram. Að fela forstjóra og ráðherra ákvörðunarvald til þess að 
ákveða hveijir taki þá ábyrgð er óskiljanlegt og enn frekar að með þvi fylgi enginn 
rökstuðningur. Verði slík ábyrgð falin öðrum en yfirlæknum, getur það gert læknum 
ómögulegt að uppfylla skilyrði 2. mgr. 9.gr. III. kafla læknalaganna. Þar segir: “Læknir ber 
ábyrgð á greiningu og meðferð þeirra sjúklinga sem til hans leita eða hann hefur til 
umsjónar." í frumvarpsdrögunum eru engar kröfur gerðar um hæfiii forstjóra.

Prófessoraráð LSH ítrekar að það telur algerlega óásættanlegt að ákvæði um faglega ábyrgð 
sé falin öðrum en yfirlæknum. Komi til slíkra breytinga er það a.m.k. eðlilegt að þær séu 
rökstuddar í greinargerð með frumvarpinu og að þær fái eðlilega og opinbera umfjöllun.

1 Grein 29.5: Á svæðis- og deildasjúkrahúsum skulu vera yfirlæknar sérdeilda, sem bera ábyrgð á lækningum, 
sem þar fara fram. Yfirlæknir hefur eftirlit með starfsemi deildarinnar og skal stuðla að þvi að hún sé ávallt 
sem hagkvæmust og markvissust.
2 10. gr. Skipurit heilbrigðisstofiiana: Forstöðumaður heilbrigðisstofnunar skal í samráði við 
framkvæmdastjóm, þar sem það á við, gera tillögu að skipuriti stofnunarinnar og skal hún lögð fyrir ráðherra 
til staðfestingar.


