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Akureyri 9. mars 2006.

Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu.

Meðfylgjandi sendist umsögn Fj órðungssjúkrahússins á Akureyri um drög að 
frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu. Jafn&amt fylgir með álit frá læknaráði 
FSA en framkvæmdastjóm sjúkrahússins óskaði eftir umsögn frá þeim um þessi drög.

Meðfylgjandi: Umsögn Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri um drög að frumvaipi til 
laga um heilbrigðisþjónustu.
Umsögn lsknaráðs Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri um drög að frumvarpi til laga 
um heilbrigðisþjónustu.
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UMSOGN UM DROG AÐ FRUMVARPI TIL LAGA UM 
HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU.

Almennt.
Fyrirliggjandi drög aö frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu fela í sér margar 
jákvæðar breytingar, setur skýrari ramma utan um heilbrigðisþjónustuna og skýrir 
betur hlutverk stofaana og Heilbrigðisráðuneytis.

Fjallað verður um einstakar greinar hér á eftir en bent er á að með þessu áliti 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri fylgir sérálit frá læknaráði FSA, en 
framkvæmdastjóm sjúkrahússins óskaði efdr umsögn frá þeim um þessi drög.

I. kafli. Inngangur.

I., 2. og 3. gr. Engar athugasemdir eru við þessar greinar. Því er sérstaklega fagnað 
að það sé fært í letur að eðlilegt sé að heilsugæslan sé að jafaaði fyrsti viðkomustaður 
sjúldinga í heilbrigðiskerfínu.

4.gr.
5. tl.: í þessum tölulið kemur fyrir orðið slysamóttaka. Mikilvægt er að það sé 
skilgremt hvað átt sé við með slysamóttöku, hvers konar þjónusta sé í boði, hvort það 
eigi að vera möguleiki til skurðaðgerða eða ekki.
7. tl.: Ástæða er til að vekja athygli á því að á heilbrigðisstofeunum vinna ijölmargir 
ýmis sérhæfö störf án þess að hafa fengið til þess löggildingu. Við teljum þessa 
skilgreiningu of þrönga og leggjum til að hún verði víkkuð.
10. og 11. fl.: Teljum rétt að í stað þess að nota “sérgreinum læknisfræði og 
hjúkrunar” væri notað: Sérgreinum heilbrigðisvísinda.
II. tl.: Sérstök ástæða er til þess að benda á að samkvæmt gildandi samningi 
Háskólans á Akureyri og Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (FSA) þá er FSA 
háskólasjúkrahús fyrir Háskólann á Akureyri.
Einnig er rétt að benda á að samkvæmt samningi Háskóla íslands og FSA eru 
starfstengsl á milli Háskóla íslands og FSA. í dag eru nokkrir starfsmenn 
sjúkrahússins sem uppfylla hæfiúskröfur Háskólans og hafa starfstengsl við Háskóla 
íslands. Við teljum því nauðsynlegt að texti skilgremmgarmnar taki mið af þessu og
niðurlag málsgreinarinnar verði eftirfarandi: ......  starfa náið með þeim
háskóladeildum er sjúkrahúsinu tengjast og geta haft starfstengsl við þær.

H. kafli. Skipulag heilbrigðisþjónustu.

5. gr.: Engar athugasemdir.

6. gr.: Samkvæmt þessari grein er Sjúkrahúsinu á Akureyri ætlað að standa utan 
heilbrigðisstofnunar í heilbrigðisumdæmi Norðurlands. Það leiðir hugann að því 
hvort og hvar verði starfrækt umdæmissjúkrahús. í dag eru minni sjúkrahús starfrækt 
á Blönduósi, Sauðárkróki, Siglufirði og Húsavflc. Vel þarf að huga að skilgreiningu á 
þjónustufiamboði, hver þjónustan á að vera og hvar.
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7. gr.: Engar athugsemdir.

IQ. kafli: Stjórn heilbrigðisstofnana.

8. gr.: Engai athugasemdir.

9. gr.: Teljum rétt að setja fram í lagatexta ákveönar lágmarksmenntunarkröfur til 
forstöðumanna heilbrigðisstofnana svo sem háskólapróf og/eða aðra sambærilega 
menntun ásamt þekkingu af rekstri og heilbrigðismálum. Á það má benda að slíkar 
kröfur hafa verið settar fram í starfsauglýsingum Heilbrigðisráðuneytis þegar slík störf 
hafa verið auglýst laus á undanfömum árum.

10. gr.: Engar athugasemdir.

11. gr.: í núgildandi drögum er ekki kveðið á um ábyrgð framkvæmdastjóra
hjúkrunar og framkvæmdastjóra lækninga né y&Iækna og hjúkrunardeildarstjóra og 
lagt er til að inn í þessa grein verði bætt texta um faglega ábyrgð þessara aðila.
3. mgr.: Lagt er til að 3. mgr. þar sem mælt er fyrir um að framkvæmdastjóm skuli 
boða til upplýsinga- og samráðsfunda með starfsmönnum verði felld niður en 
forstöðumanni ætlað að velja það samskipta- og upplýsmgaform sem hentugast og 
árangursríkast sé á hvequm tíma. I því sambandi má sérstaklega benda á notkun 
netsins til þess að miðla upplýsingum og gefur kost á aðgengi þegar starfsmönnum og 
stjómendum hentar.

12. gr.: Gert er ráð fyrir talsverðum stefnumarkandi breytingum frá núgildandi 
lögum. Samkvæmt textanum er ekki skylt að læknaráð skuli vera starfandi og tekið er 
upp sambærilegt ákvasði um hjúkrunarráð og með sambærilegum skyldum og settar 
eru fram varðandi læknaráð. Lagt er til að megin e&i þessarar greinar og aðaláhersla 
verði á fagráð en ekki læknaráð og hjúkrunarráð. Forstöðumaður ásamt 
framkvæmdastjóm skipi fagráð en í fagráði sitji fulltrúar starfsstétta sjúkrahússins. 
Fagráð yrði þannig mikilvægur vettvangur til að fjalla um og leita álits varðandi 
mikilvæg mál.
Lagt er til að sjálfstæðum læknaráðumyhjúkrunarráðum verði ekki fjölgað frá því sem 
nú er og megin áherslan verði sameiginleg fagráð hjá hverri stofnim.

IV. kafli: Almenn heilbrigðisþjónusta.

13. og 14. gr.: Engar athugasemdir.

15. gr.: Teljum nauðsynlegt að í þessari grein komi skýrt fram að þeir sem eru yngri 
en 67 ára en hafa verið metnir í þörf fyrir vistun í hjúkrunarrými hafi jafnan rétt til 
vistunar og þeir sem eru 67 ára og eldri.

16. gr.: Engin athugasemd.

17. gr.: Samkvæmt skilgreiningunni segir að á umdæmissjúkrahúsum skuli einnig 
vera fæðingahjálp. Nauðsynlegtéraðskýrtséhvaðátterviðmeðfæðingahjálp. Skal 
þar vera starfandi fæðinga- og kvensjúkdómalæknir og svæfingalæknir eða skal þar
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aðeins veitt fæðingahjálp í neyðartilvikum þar sem er starfandi ljósmóðir og 
heilsugæslulæknir. Á Norðurlandi er fullkomin fæðingadeild rekin á 
Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri en fæðingar hafa lagst af á Blönduósi, Siglufirði og 
Húsavík. Fæðingastarfsemi er enn á Sauðárkróki.

V. kafli: Sérhæfð heilbrigðisþjónusta.

18. og 19. gr.: Engar athugasemdir.

20. gr.: Samkvæmt samningi FSA og Háskóla íslands eru nokkrir starfsmenn FSA í 
starfstengslum við Háskóla Islands við kennslu læknanema. Bent er á að samkvæmt 
núgildandi samningi milli Háskólans á Akureyri og FSA er FSA háskólasjúkrahús 
fyrir Háskólann á Akureyri.
Varðandi hlutverk Sjúkrahússins á Akureyri er sérstök ástæða til að benda á sérstöðu 
sjúkrahússins hvað varðar þjónustu vegna sjúkraflugs og leggjum til að nýr liður sem 
verði 5. liður bætist við svohljóðandi: Starfraekja sjúkraflugsþjónustu fyrir Vestfirði, 
Norðurland og AusturlaiuL 
Núverandi 5. liður yiði þá 6. liður.

21.gr.: Engar athugasemdir.

VI. kafli: Gæði heilbrigðisþjónustu.

22.gr.: Engar athugasemdir.

23. gr.: Sérstök ástæða er til þess að fagna þessari grein. Mun leiða til framfara þar 
sem gæðastaðla hefur vantað.

24. gr.: Þar sem landlæknir er eftirlitsaðili með heilbrigðisþjónustu teljum við 
eðlilegt að hann ráði yfír nauðsynlegum úrrasðum til þess að fylgja eftir ábendingum 
og athguasemdum án þess að leggja þurfí slík mál fyrir ráðherra.

25. gr.: Sama ábending og sett var firam við 24. gr.

VH. kafli: Samningar um heilbrigðisþjónustu.

26 .-29 .gr.: Ekki athugasemdir.

Vm. kafli: Ýmis ákvæði.

30.gr.: Ekki athugasemdir.

31. gr.: Teljum mikilvægt að gjaldtaka vegna verka í heilbrigðisþjónustu fyrir 
sjúkratryggða einstaklinga sé samræmd. Fagnað er sérstakri heimild í greininni til 
þess að taka hærra gjald fyrir heilbrigðisþjónustu en sem nemur kostnaði af veitingu 
hennar þegar um er að rasða þjónustu sem veitt er ósjúkratryggðum einstaklingum sem 
hingað koma gagngert í því skyni að gangast undir tUtekna aðgerð eða meðfeið.
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32. og 33. gr.: Teljum alls enga þörf fyrir sérstaka stöönnefnd lækna eða matsnefed 
um stöður framkvæmdastjóra hjúkrunar. Teljum eðlilegt að forstöðumaður beri alla 
ábyrgö á ráðningu í þessar stjómunarstöður sem allar aðrar. Mælum með að 32. og
33. gr. frumvarpsins veröi feildar niöur.

34.-36. gr.:
Engar athugasemdir.

Akureyri 8. mars 2006,
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Fjórðungssjúkrahusiö á Akurcyri. 
Eyrariandjvegi, 600 Akoreyn 

Sfmi: 463 0100 Myndsfmi: 462 4621

LÆKNARÁÐ FSA

Akureyri 4. mars 2006

Umsögn læknaráðs Fjórðnngssjúkrahássins á Akoreyri um drög að frumvarpi 
til laga um heilbrigðisþjónustu.

Almenn nmsðgn:
Lækoatáð telur þann tima semaeáaður var til umgöllunac umþessi drög ofstuítan. 
Margir koma að um fjöllun sem þessari og oft ástæða fyrir umQöllunaraðila að leita 
ráðgjafar. Slíkt tekur tíma, ráðlegt væri að veita amJc mánuð til umfjöllunar,
Læknáráð telur að ráðherra sé afínennt gefið ofmikið vald^í lokflfistralagagreinaer 
kveðið á um að ráðherra geti með reglugerð ákveðið eða nánr um flesta hluti.
Rýra þesá *3®ög vaid og áhriflandJæJfnis semávilhalls ágaðila, ráðherra-er pólítískt 
kjörin og því ekkigefið að hans álit sé ávalt óvilhaílt eða feglegt
Sjúkrahúsið á Akureyrí, er það nýtt nafii á Fjórðungsgúkrah.úsinu á Akureyri?

Umsagnir om ákveðna kafla og greinar.

H. kailL Skipulag heilbrigðisþj ónustn.
Það er sennilega heppilegt að reyna að sameina stj óm heilbrigðisstofiiana innan hvers 
heilbrigðisumdæmis en gasti reynst erfítt vegna landfiasðilegra takmarlcana.

IEL kaffi. Stjórn heilbrígðissto&ana.
9.gr. Læknaráð leggur til að einungis skuli verahedmilt að endurráða sama 
forstöðumann helbrigðisstofiiunar einu shmi. SMrt kaemi í  veg fyrir hugsaniega 
stöðmm vegna endurráðningu sama aðila hvað eftir annað.

12. gr. Lasknaráð telur eJdd ástasðatil að breyta núgíldandi lögum hvað læknaráð 
varðar og gerir alvariegar athugasemdir við þessa grein:

a. Samkvæmt gildandi Iðgum skal starfrækja lasknaráð en í þessum drögum er 
einungis gert ráð fyrir að það sé heimilt Læknaráði finnst óráð að breyta 
þessu.

b. Læknaráð sjúkrahúsa hafa langa hefð og læknisstaifið er grundvöllur að allri 
starfsemi sjúkrahúsa. (Sjá nánaxhér neðan athugasemd við gr.15 hvað varðar 
hjúknmarheimili og hjúkrunarrými.) í þessum drögum er áhrifavald læknaráðs 
skert ta muna ftá því sem áður var. Með tilkomu fiamkvæmdastjóra lækninga 
við stærri stofiianir mætti ætla að hlutverk læknaráðs yrði veigaminna, svo er



Fjór6ungssjúí;rahúsif! a Akureyri. 
Eyrariandsvegi, 600 Akureyri 

Sími: 463 0100 Myndsími: 462 4621

LÆKNARÁÐ FSA

jþó ekki. Framkvæmdastjóri lækningar getur ekki sitmt að fullu þvl hlutverki 
sem læknaráð hafa hafl um áratugaskeið. Framkvæmdastjóri lælminga er hluti 
framkvæmdastjóm sem lýtur stjóm forstöðumanns og getur því að mðrgu 
leyti ekki hafi sömu óhlutlægu sýn á mörg mál og læknaráð.

c. í þessum drögum er gert ráð fyrir að forstöðumaður og firamkvæmdastjóm leiti 
álits læknaráðs einungis hvað varðar mikilvægar ákvarðanir varðandi 
læknisþjónustu stofhunarinnar, án þess að það sé skilgreint náoar. Samkvæmt 
núgildandi lögum bec stjómendum að ledtaálifs læknaráðs um alit sem varðar 
læknisþjónustuna, jafiivel hin smasstu atriði Þó það sé erfitt og e.tv/ 
iUfiamkvæmanlegt, þá telur læknaráð þessi drög verri kost Ráði stjóm 
spítalans hvað séu mikilvægar ákvaiðanir og hvað ekki, er sljóminni eðli 
málsins samkvæmt í lófa lagið að veljaað td . leita álits læknaráðs einungis á 
þeim málum sem stjómin telur að ekki oriri tvímælis.

d. Forstöðumaður á að staðfesta starfereglur læknaráðs, þessu mótmælir 
læknaráð. Nú hefiir læknaráð sín eigin lög en ekki starfsreglur. Samkvæmt 
þessu og athugasemd hér ofan jrði læknaráð undir hælnum á 
fiamkvæmdastjóm.

IV. Kafli. Almenn heilbrígðisþjónusta.
15. gr. Hjúkrunarheimili og hjúkrunarrými ættu ekki.að verahluti af 
heilbrigðisstofiiunum rikisins heldur reknar af viðkomandi sveitarfélagL Slíkt hefur 
gefið nyög góðar raun annarstaðar á Norðurlöndum (td. í Svíþjóð) og kemur á 
árangursríkan hátt í veg fyrir að bráðadeildir sjúkrahúsa séu notaðar sem 
lyúkrunanými eins og er mikið vandamál í dag. Rittara værí að lítaá 
hjúkrunarheimili sem félagslega nærþjónustu innan sveitarfélagana.
17. gr. I tengslum við umdæmissjúkrahús ættu alls ekki að vera hjúkrunarrými, sjá 
afhugasemdir við 15. gr.
20.gr.

VD. KaflL Samningar um heilbrigðisþj ónustu.
27 gr. Hver skal sjá um það hlutlæga og málefiialega mat sem getið er í lok 
greinarinnar?



Fjóróungssjúkrahúsiö á Akurej ri. 
Eyrariandsvegi. 600 Akureyri 

Siini: 463 0100 Myndsími: 462 4621

LÆKNARAÐ FSA

VDI. KaflL Ýmis ákvæði
36. gr. Mikilvasgt er að fellaúrgildi ákvasði um tágmarlrg aldurtil vistunar á 
hjúkrunarrými öldrunarsto&ana.

Fyrir liönd stjómar læknaráðs Fjórðungsgúkralxússms á Akureyri


