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Aðalatriði athugasemda Ljósmæðrafélags íslands við drög að frumvarpi til laga um
heilbrigðisþjónustu.

4. gr. Skilgreiningar
Ljósmæður eru sjálfstæð fagstétt með lögvemdað starfsvið og fræðigrein þeirra fellur 
ekki undir aðra heilbrigðisvísindagrein eins og læknisfræði og hjúkrunarfræði. Því er 
mikilvægt að tilgreina ljósmóðurfræði sem kennslugrein á Háskóla- og 
kennslusjúkrahúsum, enda sinna þær þeirri fæðingaþjónustu, mæðravemd og 
fæðingarhjálp sem háskólasjúkrahúsi ber veita sem aðrar heilbrigðisfagstéttir hafa ekki 
leyfi til að sinna.

Tillaga að breyttu orðalagi í 10. mgr.
Háskólasjúkrahús: Sjúkrahús, sem veitir þjónustu i nœr öllum viðurkenndum sérgreinum 
lœknisfrœði og hjúkrunarfrœði, auk liósmóðurfrœði. ( til vara: annarra 
heilbrigðisvisindagreina) með áherslu á rannsóknir...
Tillaga að breyttu orðalagi í 11. mgr.
Kennslusjúkrahús: Sjúkrahús sem veitir þjónustu í helstu sérgreinum lœknisfrœði og 
hjúkrunarfrœði, auk liósmóðurfrœði ( til vara: annarra heilbrieðisvísindasreina) og 
hefur tengsl við háskóla, þar sem stundaðar eru...

13. gr. Fagráð, læknaráð, hjúkrunarráð
Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru tvær sjálfstæðar fagstéttir heilbrigðisstarfsmanna 
og því mikilvægt að starfsheiti beggja sé sýnilegt í lögum og í nafiii fagráðs sem 
ljósmæður tilheyra: Hiúkrunar- og liósmæðraráð.

Tillaga að breyttu orðalagi 3., 4. og 5. mgr.:
Sé starfandi hiúkrunar- oe liósmœðraráð innan heilbrigðisstofhunar skalþað vera 
forstjóra ogframkvœmdastjóm til ráðuneytis um atriði í rekstri stofhunarinnar sem 
varða hiúkrunar- og liósmœðrabiónustu og ber þeim að leita álits hiúkrunar- og 
liosmœdraráds um mikiivœgar ákvaróandir varóandi hiúkrunar- oe liósmœðrabiónustu 
stofnunarinnar.
Með samþykki meiri hluta lœkna og meiri hluta hjúkrunarfrœðinga op liósmœðra á 
stofhun er heimilt að fella starfsemi lœknaráðs skv. 2.mgr. og starfsemi hiúkrunar- og 
liósmœðraráðs skv 3. mgr. undir fagráð.
Fagráð, lœknaráð og hiúkrunar- og liósmœðraráð setja sér starfsreglur og skulu þcer 
staðfestar afforstjóra.
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18. gr. Umdæmissjúkrahús
Vegna öryggisástæðna er áríðandi að kostur sé á fæðingarhjálp víðar en á 
umdæmissjúkrahúsum. Sé tillagan sú að umdæmissjúkrahúsin skuli vera einu staðimir 
þar sem veitt er fæðingahjálp, mun fæðingastöðum á íslandi fækka um fjóra skv. tillögum 
þessum. Fæðingahjálp mun þá ekki verða veitt á Sauðárkróki, Siglufírði, Höfn í 
Homafirði og í Vestmannaeyjum. Þegar hefur fæðingastöðum verið fækkað umfram það 
sem teljast má til Iágmarksþjónustu á stórum landsvæðum, ekki síst með tilliti fjarlægða á 
næsta fæingastað, íslensks veðurfars og samgangna. Brýnt er að skilgreina í lögunum að 
þær faglegu kröfur sem stuðst er við, séu byggðar á gagnreyndum rannsóknum

Lágmark er að fæðingarþjónusta sé í boði á umdæmissjúkrahúsum og því er orðalagið 
“að jafhaði” of veikt. Andi laganna ætti að vera þannig að umdæmissjúkrahúsi væri 
fæðingarhjálp og á öðrum heilbrigðisstofunum séu faeleear kröfur. bvegðar á 
eaenrevndum rannsóknum. uppfvlltar

Tillaga að breyttu orðalagi l.mgr. 18. gr.
... A umdœmissjúkrahúsum skal vera fœðingahjálp oe á öðrum heilbrieðisstofhunum séu 
faeleear kröfur. bveeðar á eaenrevndum rannsóknum. upvfvlltar og önnur 
heilbrigðisþjónusta sem sjúkrahúsinu erfálið að veita...

20. gr. Landspítali
Ljósmæður eru sjálfstæð fagstétt með lögvemdað starfsvið m.a. í fæðingahjálp og þær 
geta ekki fallið undir aðra fagstétt þ.e hjúkrunarfræðinga sem ekki hafa menntun eða leyfi 
til að stunda ljósmæðrastörf. Því er mikilvægt að tilgreina ljósmóðurfræði í þessari grein 
sem fjallar um meginsjúkrahús þar sem aðal fæðingarstaður landsins er og sérhæfð 
fæðingaþjónusta er veitt af ljósmæðrum ásamt læknum.

Tillaga að breyttu orðalagi 1 .lið 20. gr.
1. veita heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma samrœmist skyldu slíks sjúkrahúss 

m.a. sérfrœðiþjónustu í nœr öllum viðurkenndum greinum lœknisfrœði og 
hjúkrunarfrœði, auk liósmóðurfrœði. sem stundaðar eru hér á landi, með aðgengi 
að stoðdeildum og rannsóknadeildum,(tiI vara: ...sérfræðiþjónustu í nær öllum 
viðurkenndum greinum heilbrigðisvísinda sem stundaðar eru hér á landi...)

21. gr. Sjúkrahúsið á Akureyri
Ljósmæður eru sjálfstæð fagstétt með lögvemdað starfsvið m.a. í fæðingahjálp og þær 
geta ekki fallið undir aðra fagstétt þ.e hjúkrunarfræðinga sem ekki hafa menntun eða leyfi 
til að stunda ljósmæðrastörf. Því er mikilvægt að tilgreina ljósmóðurfræði í þessari grein 
sem fjallar um sjúkrahús sem ætti að vera skyldað til að veita fæðingarhjálp og sérhæfða 
fæðingaþjónustu.
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Tillaga að breyttu orðalagi 1. lið 21. gr.
1. veita heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma samrœmist skyldu slíks sjúkrahúss, 

m.a. sérfrœðiþjónustu í helstu greinum lœknisfrœði og hjúkrunarfrœði, auk 
liósmóðurirœði með aðgengi að stoðdeildum og rannsóknadeildum,

35. gr. Matsnefnd um stöður framkvæmdastjóra hjúkrunar
Á heilbrigðisstofhunum eru hjúkrunarforstjórar yfirmenn ljósmæðra jafnt sem 
hjúkrunarfræðinga. Því er mikilvægt að báðar stéttimar séu tilgreindar í matnsnefnd um 
stöður framkvæmdastjóra hjúkrunar.

Tillaga að breyttu orðalagi l.mgr 35. gr.
Ráðherra skipar þrjá hjúkrunarfrœðinga os liósmœður í nefnd, sem samkvœmt 
tilnefhingu Félags íslenskra hjúkrunarfrœðinga, Liósmœðrafélass Islands. Háskóla 
íslands og landlœknis, er metur hœfni umsækjenda um stöður framkvœmdastjóra 
hjúkrunar.

Tillaga að breyttu orðalagi 2. mgr. 35. gr.
Ráða má hvem þann hjúkrunarfrœðing eða liósmóður til starfa samkvœmt þessari grein, 
sem hœf/ur hefur verið tálin(n).

Samantekt
Til þess að ljósmæður geti beitt sér fyrir hagsmunum skjólstæðinga sinna, þarf rödd 
þeirra að heyrast og stuðla má að því með því að skyldur þeirra og störf í 
heilbrigðisþjónustunni sé skýr í lögunum.
Hlutur heilsugæslu og þar með hin ýmsu svið mæðravemdar og ljósmæðraþjónustu er rýr 
í þessum drögum. Gera má því ráð fyrir að úr því verði bætt í reglugerð. Það er því afar 
mikilvægt að leitað verði til þeirra heilbrigðisstétta sem málið varðar við gerð 
reglugerðarinnar og áréttar Ljósmæðrafélag íslands vilja sinn og áhuga á aðkomu að 
þeirri vinnu.

Reykjavík 9. febrúar 2007
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Guðlaug Einarfedéttir, formaður Ljósmæðrafélags Islands

%
Dr. Ólöf AstanJlafsdóttir, forstöðumaður fræðasviðs í fæðingarhjálp við Landspítala- 
háskólasjúkrahús og náms í Ijósmóðurfræði við Háskóla íslands
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