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Efni: Umsogn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, þskj. 281,272. mál

Stjómamefnd Landspítala -  háskólasjúkrahúss hefur fjallað um frumvarp til nýrra laga um 
heilbrigðisþjónustu.

Stjómamefiidin hefur á fyrri stigum komið að gerð þessa frumvarps þegar það var í vinnslu hjá 
nefiid heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra vorið 2006 og sendi þá umsögn um málið dags. 11. 
apríl 2006. Fylgir þessi umsögn hér með.

Eins og fram kemur í þessari umsögn áréttar stjómamefnd þá skoðun sína að margt í þessu 
frumvarpi er til mikilla bóta. I umsögninni á sl. ári var farið nokkrum orðum um 20. gr. frv. (19. gr. 
í drögum) þar sem fjallað er um Landspítala. Þar kemur fram sú afstaða að viðhalda beri því 
fyrirkomulagi sem í gildi er um stjómamefhdina, þ.e. að ákvæði þar að lútandi verði í nýjum lögum 
um heilbrigðisþjónustu í stað þess sem fyrirhugað er varðandi sérstaka ráðgjafamefiid. 
Stjómamefnd getur verið tengiliður milli sjúklinga og starfsfólks ásamt miðlun upplýsinga til 
stjómvalda og eftir atvikum þingflokka. Þannig er opin upplýsingaveita til þeirra sem fara með 
málefni heilbrigðisþjónustunnar.

Þá fagnar stjómamefhd breytingum á fyrirkomulagi með ráðningar starfsmanna LSH og einnig 
þeirri mikilvægu skilgreiningu á skiptingu heilbrigðisþjónustu í landinu á milli sjúkrahúsa og 
heilsugæslu. Einnig nýrri skilgreiningu á starfsemi og hlutverki LSH. Stjómamefnd telur að þessar 
breytingar muni auðvelda og gera allan rekstur stofiiunarinnar skýrari.

Stjómamefiid LSH vill benda sérstaklega á að við samningu frumvarpsins sendi Landspítali 
ítarlega greinargerð til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis um ýmis atriði sem talin vom til 
bóta og náðu fram að ganga.

Stjómamefnd LSH mælir eindregið með framgangi nýs frumvarps til laga um heilbrigðisþjónustu 
og hvetur heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis til að ákvæði um stjómamefhd og hlutverk 
hennar verði í 20. gr. í stað þeirra ákvæða sem þar era um ráðgjafamefiid.

Stjómamefiid telur afar mikilvægt að ný lög um heilbrigðisþjónustu nái firam að ganga nú í vor 
enda núverandi löggjöf úr sér gengin.

Virðingarfyllst,

Bima Svavarsdót 
formaður stjómamefndar LSH
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Efhi: Umsögn stjórnamefndar LSH um frumvarp til nýrra heilbrigðislaga

Stjómamefnd LSH hefur hugað nokkuð að drögum dags. 03.02.06 að Frumvarpí til 
laga um heilbrigðisþjónustu og leyfir sér hér með að koma eftirfarandi 
athugasemdum á framfæri. Ne&din álítur utan síns verkahrings að fjalla um annað í 
drögum þessum en það sem snýr með beinum eða óbeinum hætti að Landspítala og þá 
einkum stjómamefhdinni. Þó leyfum við okkur að benda á að hvergi er í drögum 
þessum vikið að forvömum sem að margra áliti er þó sá þáttur heilbrigðismála sem 
vænlegastur er til spamaðar í heilbrigðiskerfinu.

Rétt er að taka fram þegar í upphafi að stjómame&d telur margt í þessum 
frumvarpsdrögum til mikilla bóta, einkum að því er tekur til þess að hlutverk, 
boðleiðir og stjómun eru skýrari og einhlítari en verið hefiir. Núverandi lög eru bam 
síns tíma en fjölmargt hefur breyst í þjóðfélaginu síðan þau voru sett, svo að 
endurskoðun og aðlögun vom vissulega orðin tímabær.

í eftirfarandi er vísað í þá grein í frumvarpsdrögunum sem viðkomandi athugasemd 
snýr að.

19. grein, Landspítali

1. Óljóst er orðalagið; “í nær öllum” o.s.frv., eðlilegra væri að sleppa því.
5. Ráðherra skipar ráðgjafamefnd Landspítala til fimm ára í senn. Þetta er undarlegt í 

ljósi þess að ráðherra situr að jafnaði fjögur ár í sexm. Hlutverk téðrar 
ráðgjafamefndar er að veita forstjóra og framkvæmdastjóm ráðgjöf og álit um 
starfsemi spítalans og skal forstjóri boða til fundar með nefiidinni eigi sjaldnar en 
tvisvar á ári. Það er skoðun stjómamefiidar að ekki sé nauðsynlegt að lögbinda 
slíka ráðgjafamefiid, en forstjóri getur hvenær sem er kallað saman hóps fólks og 
fengið álit þess á ákveðnum málum. Hreinlegra er að leggja stjómamefiid eða 
ígildi hennar alveg niður og þá ber forstjóri einn ábyrgð á starfseminni gagnvart 
ráðherra, sbr. ákvæði starfsmannalaga frá 1996 og laga nr. 88/1997um ^árreiður 
ríkisins.

Frekari athugasemdir stjómamefiidar:
a) Stjómamefiidin er án nokkurs vafa “bastarður” í stjómskipulegu tilliti. 

Þannig væri í raun eðlilegra að í skipuriti spítalans væri stjómamefiidin 
milli ráðherra og forstjóra. Með því verður boðvaldið skýrara.



b) Nefhdin er valin/kosin af mismunandi aðilum og svarar eða á að svara til 
þeirra. Þannig eru til að mynda tveir fulltrúar í stjómamefiad kosnir af 
starfsfólki LSH. Góð reynsla er af þátttöku íulltrúa starfsmanna í 
stjómamefnd. Aðrir nefiidarmenn eru kosnir af Alþingi og ráðherra tiln e fo ir 
formann.

c) Núverandi stjómamefiid hefur verið nokkurs konar tengill milli 
stjómmálaflokka og LSH, og hefur veitt viðkomandi þingflokkum og 
ráðherrum upplýsingar um gang mála á LSH.

d) Jafiiframt hefur nefhdin talið til hlutverka sinna að vera tengill sjúklinga og 
starfsfólks spítalans annars vegar og stjómenda og stjómvalda hins vegar.

e) Nefndarfundi sitja oftast gestir ýmissa hagsmunaaðila, svo sem; læknaráðs, 
hjúkrunarráðs, háskóladeilda, ráðuneytis og fleiri.

Samkvæmt erindisbréfí stjómarmanna í stjómamefiid LSH skal nefiidin hafa eftirlit 
með því að starfsemi LSH sé í samræmi við ákvæði laga um heilbrigðisþjónustu og að 
spítalinn veiti þá heilbrigðisþjónustu sem lög gera ráð fyrir.
Önnur verkefni stjómamefhdar eru að:

• taka þátt í gerð stjómskipurits fyrir spítalann í samráði við forstjóra
• gera þróunar- og rekstraráætlun fyrir spítalann í samráði við forstjóra
• hafa efiirlit með að rekstur sé innan ramma fjárlaga á hveijum tíma
• gera ráðherra viðvart ef stárfsemi og þjónusta er ekki í samræmi við 

ákvæði laga um heilbrigðisþjónustu
• gera ráðherra viðvart ef rekstur er ekki í samræmi við fjárlög.

Það er skoðun stjómamefndar að nauðsynlegt sé að hafa einhvers konar nefnd eða 
stjóm sem tengilið við stjómmálafiokka, Alþingi og starfsmenn spítalans. Þannig er 
komin upplýsingaveita til þeirra sem fara með málefhi heilbrigðisþjónustunnar, 
fjármál ríkisins og til starfsmanna.

Rekstrarfjármunir LSH eru miklir og skiptir það verulegu máli að þeim sé vel varið 
eins og verið hefur undanfarin ár. Núverandi stjómamefiid hefur verið í góðum 
tengslum við “sína menn” og hefur fátt komið þeim á óvart í rekstri spítalans, þegar 
óskað hefur verið eftir meiri fjármxmum til rekstrar.

Stjómamefiid leggur áherslu á að stjómamefnd starfi áfram og henni fundinn staður í 
skipuriti þar sem hlutverk hennar er vel skilgreint. Jafhframt verði tryggð aðkoma 
starfsfólks að stjóm LSH.

Að lokum fagnar stjómamefhd því að í 9. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að 
heimilt verði að ráða starfsmenn tímabundið í stöður í allt að fimm ár.

Stjómamefnd telur m.a. í ljósi ofanritaðs að endurskoða beri tillögu í drögunum um 
að leggja nefndina niður.

Virðingarfyllst
f.h. stjómamefndar LSH
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Pálmi R. Pálmason, Ýormaður ̂


