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Efni: Umsðgn Landspítala (LSH) um frumvarp til laga um almannavarnir 190.
mál, heildarlög

LSH hefur kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp um almannavamir í stað núgildandi laga nr. 
94/1962 með síðari breytingum sbr. bréf Allsheijamefndar frá 15. þ.m.

Frumvarpið hefur verið yfirfarið og skoðað af sérfræðingum LSH á sviði bráðalækninga og 
almannavama, sem hafa mikla reynslu af þessvim málum, en þjónusta LSH og 
heilbrigðiskerfisins er umfangsmikil, ef slys á fólki eða önnur vá kemur upp. Um þetta eru 
ýmis dæmi á liðnum árum. Sérfræðingar LSH mæla með því að ný heildarlöggjöf um 
almannavamir nái fram að ganga.

Tímabært er að endurskoða nýgildandi lög eins og nánar er vikið að í athugasemdum við 
firamvarpið og yfirlýsingu ríkisstjómaminnar frá 2006, sem tekið er mið af við samningu 
framvarpsins.

Það er álit LSH að skipulag almannavama verði markvissara og ömggara skv. 
fyrirliggjandi framvarpi. Mikil vinna hefur verið lögð í ýmsa endurskipulagningu þessara 
mála á liðnum árum eins og vikið er að í athugasemdum. Mikilvægt er að taka tillit til 
ýmissa annarra þátta en náttúruhamfara og allt eins mögulegt að vá geti stafað af farsóttum 
og mannavöldum.

Eítir yfirferð á frumvarpinu eru nokkrar ábendingar sem LSH vill koma á framfæri.

1) í 4. gr. frv. er kveðið á um skipan almannavama- og öryggisráðs. í þeim 
tilfellum, þar sem slys verða á fólki eða margir veikjast, verður 
heilbrigðisþjónustan umsvifamest viðbragðsaðila í kerfi almannavama. LSH er 
langstærsta heilbrigðisstofiiunin á íslandi og miklar og vaxandi kröfur hafa 
verið gerðar til stofiiunarinnar á sviði almannavama á undanfomum árum.
í 5. tl. 4. gr. er lagt til að auk þeirra sem þar em tilgreindir, taki líka sæti í 
ráðinu forstjóri LSH, sem telja má eðlileg skipan vegna þekkingar á málefnum 
LSH og þess lykilhlutverks sem LSH gegnir, þegar virkja þarf almannakerfi 
landsins vegna t.d. náttúruhamfara eins og dæmin sanna.

2) Um 10. og 11. gr. Rétt er að benda á að skilgreina þarf þátttöku 
heilbrigðisþjónustu við almannavamir í héraði. Minnt er á, að í þessu sambandi, 
em sjúkraflutningar hluti af heilbrigðisþjónustunni.
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3) Um 12. gr. Spurt er hvort ekki sé rétt að fulltrúi LSH eigi sæti í stjóm
samhæfingar- og stjómstöðvar. í tengslum við heilbrigðisþjónustu yki það 
skilvirkni en landlæknir er að öllu jöfnu eftirlitsaðili

4) í 17. gr. er notað hugtakið “viðbragðsaðilar almannavama” sbr. ennfremur 2. tl.
1. mgr. 15. gr. auk 31. gr. Vakin er athygli á því hvort ekki sé nauðsynlegt að 
skilgreina nánar hveijir “viðbragðsaðilar” em s.s. sjúkrahús eða e-r aðrir aðilar.

5) Ábendingar em settar fram varðandi 30. og 31. gr.
a) Hvort taka eigi fram hvort e-r nefridarmanna eigi að hafa haldgóða 

heilbrigðisþekkingu.
b) Hvort kveða eigi nánar á um samstarf rannsóknamefridar um 

upplýsingasöfnun og annað, við aðrar óháðar rannsóknamefhdir s.s. um 
flugslys, sjóslys og umferðarslys, þótt allar þessar nefndir starfi sjálfstætt og 
óháðar hver annarri.

Með vísan til framanritaðs og þeirra ábendinga sem settar em fram hér að framan mælir 
LSH að frumvarp til laga um almannavamir, mál nr. 190, verði samþykkt.
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