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Landssamtök heilsugæslustöðva og heilbrigðisstofiiana
Aðsetur: Álíabakka 16,109 Reykjavík-sími 585 1300

Kynning fyrir Heilbrigðis og tryggingamálanefhd Alþingis, lögð fram 9. febrúar 2007.

Landssamtök heilsugæslustöðva og heilbrigðisstofhana voru stofiiuð árið 1992. Hlutverk 
samtakanna samkvæmt samþykktum er að gæta hagsmuna heilsugæslunnar í landinu í 
hvívetna og að vera í forsvari fyrir heilsugæsluna gagnvart innlendum og erlendum 
aðilum, stuðla að rannsóknum innan heilsugæslunnar og efla með öðrum hætti vöxt og 
viðgang heilsugæslunnar í samræmi við gildandi lög og reglur hveiju sinni.

Tilgangi sínum ná samtökin með því:
Að skapa tengsl milli heilsugæslustöðva / heilbrigðisstofnana 
Að efiia til almennra funda um málefni heilsugæslunnar 
Að styrkja útgáfu rita um heilsugæslu 
Að efla persónuleg kynni þeirra sem starfa við heilsugæslu.

Aðild að samtökunum eiga heilsugæslustöðvar og heilbrigðisstofnanir á landinu.

Stjóm samtakanna er skipuð 7 aðalmönnum og 3 varamönnum. Stjómarfundir eru haldnir 
mánaðarlega yfir vetrartímann, síðan hafa samtökin staðið fyrir almennum fiindi að vori 
og aðalfundi að hausti, að meðaltali 11 fundi á ári.

í stjóm LHH eiga sæti Bima Bjamadóttir, Reykjavík, formaður, Guðrún Kristjánsdóttir, 
Borgamesi, varaformaður, Ágúst Oddsson, Hvammstanga, Esther Óskarsdóttir, Selfossi, 
Gunnar Helgi Guðmundsson, Reykjavík, Lilja Aðalsteinsdóttir, Neskaupsstað, Margrét 
Guðjónsdóttir, Akureyri. Varamenn: Guðný Bogadóttir, Vestmannaeyjum, Sigurður 
Ámason, Suðumesjum og Þórunn Benediktsdóttir, Reykjavík.

Á Vorfiindi LHH sem haldinn var 19. maí 2006 á Akureyri var frumvarp til laga um 
heilbrigðisþjónustu rætt sérstaklega, en heilbrigðisráðherra Siv Friðleifsdóttir kynnti þar 
helstu forsendur frumvarpsins og síðan gerði Magnús Skúlason, framkvæmdastjóri 
Heilbrigðisstofhunar Suðurlands grein fyrir reynslu af sameiningu stofnana á Suðurlandi 
og Friðfinnur Hennannsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga gerði 
grein fyrir ógnunum og tækifærum í frumvarpinu. Þá urðu nokkrar umræður um 
frumvarpið.

Stjóm LHH hefur fylgst með breytingum á lögum og reglum er varða heilsugæslu og 
heilbrigðisþjónustu á undanfomum árum. Guðríður Þorsteinsdóttir, skrifstofustjóri HTR 
hefur gert grein fyrir vinnu við samningu frumvarpsins um heilbrigðisþjónustu sem og 
önnur frumvörp á aðalfundum LHH haustið 2005 og 2006 og svarað fyrirspumum 
fundarmanna. Á aðalfundi 2006 var einnig sérstaklega gerð grein fyrir reynslu 
sameiningar heilbrigðisstofiiana á stóru svæði eða á Austurlandi.

Stjóm LHH fjallaði síðan sérstaklega um frumvarpið á 2 stjómarfundum í desember og 
janúar sl. og sendi í kjölfarið frá sér fyrirliggjandi umsögn.


