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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um íslandsstofu (heíldaiiög), 158. mál

Landspítalinn lýsir ánægju sinni með framlagt lagafrumvarp og sér í því ýmis 
sóknarfæri sem spítalinn gæti nýtt sér.

Spítalinn er öflug þjónustustofhun, en ekki síður öflug kennslu- og vísindastofnun og 
telur því að íslandsstofa geti orðið til þess að spítalinn fái tækifæri til þess að þróa, efla 
og hagnýta þessa starfsþætti á alþjóðavettvangi og í mun ríkara mæli en nú er gert.

Ekki þarf kannski að fjölyrða um sóknarfæri er varðar þjónustu en mjög hefur verið í 
umræðunni meðhöndlun erlendra sjúklinga hérlendis. í þessu sambandi mætti þó bæta 
við að möguleikar starfsmanna spítalans og spítalans sjálfs til þess að veita ráðgjöf við 
uppbyggingu einstakra þjónustuþátta erlendis, hafa verið vannýttir, en slík starfsemi 
gæti gefíð möguleika á frekari mönnun hérlendis sem kosta mætti með erlendum 
þjónustusamningum,

En ekki hvað síst eru möguleikar á sviði kennslu og vísinda. Spítalinn er ein öflugasta 
menntastofnun þjóðarinnar. Það fara í gegnum spítalann á ári hveiju hátt í ellefu 
hundruð nemendur og það eru á hverjum degi milli 250 og 300 nemendur við nám og 
störf á spítalanum. Þeir nemendur sem útskrifast eftir að hafa sótt nám við Háskóla 
íslands og fengið starfsþjálfun á Landspítalanum eiga auðvelt með að komast að á bestu 
stöðum erlendis, slíkt er orðspor menntunar þeirra og reynslu. íslenskar aðstæður leyfa 
hins vegar ekki nema mjög takmarkaðan aðgang erlendra nemenda til þjálfunar 
hérlendis og engin leið hefur verið að mæta eftirspum frá stórum stofnunum, einkum í 
Evrópu. Þá búa starfsmenn spítalans yfír mikilli þekkingu sem nýst gæti í ráðgjafarstörf 
bæði er snertir almenna þjónustu, skipulagningu og uppbyggingu spítala, menntunar á 
sviði heilbrigðisvísinda og heilbrigðisþjónustu á breiðum grunni. íslandsstofa gæti 
hæglega verið mikilvægur þáttur í slíkri þróun.

Á vísindasviðinu hafa íslenskir vísindamenn sannað sig á alþjóðavettvangi s.s. sjá má af 
skýrslum (m.a. OECD 2007) um fjölda birtra vísindagreina og tilvitnanir í þær, sem og 
ört fjölgandi styrkjum úr samkeppnissjóðum Evrópusambandsins og frá Bandarísku 
heiibrigðisstofnuninni (NIH). Þessi árangur byggist mikið á samstarfi við erlenda aðila 
sem að mestu er einstaklingsbundið en stofnanasamningar fara þó vaxandi. Fyrirgreiðsla 
í höndum opinberrar stofnunar myndi án efa efla þetta starf.
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En síðast en ekki hvað síst að þá hefur íslenskum vísindamönnum nokkuð verið legið á 
hálsi fyrir það að gefa ekki nægan gaum að því, að beina rannsóknum sínum inn á þær 
brautir að niðurstöður þeirra verði hagnýttar sem fyrst og á sem fljótastan hátt. Hér er 
verið að tala um hagnýtingu rannsóknaniðurstaða og sérstakar skrifstofur sem annast 
slíkt (Technology transfer offices) eru að vaxa upp á öllum háskólaspítölunum sem 
Landspítalinn ber sig saman við í nágrannalöndunum. Það hefur skort á að Islendingar 
hafi nýtt sín tækifæri til að sækja um einkaleyfi, farið út í nýsköpun eða stofnað 
sprotafyrirtæki. Þegar litið er til árangurs vísindarannsókna sem að ofan er getið, er 
eðlilegt að þetta starf verði eflt. Slíka u m fjö llu n  má sjá í nýlegri skýrslu starfshóps 
ráðuneytanna þriggja; menntamála-, heilbrigðis- og iðnaðarráðuneytis með þátttöku 
Samtaka atvinnulífsins og Landspítalans (“Heilsa og hagsæld með nýsköpun” 2009).

Það er skoðun okkar hér á Landspítalanum að íslandsstofa gæti hér verið mikilvægur 
hlekkur í að efla erlent samstarf og nýtingu möguleika á erlendri grund? en einnig verið 
sá hvati til erlends samstarfs til hagnýtingar rannsóknaniðurstaðna, sem hefur a.m.k. 
verið einn þeirra þátta sem hefur vantað í þessa þróun og uppbyggingu hvað spítalann 
varðar, einan sér sem og í samvinnu við íslenska háskóla.

Kristján Érlendsson, læknir 
framkvæmdastjóri 
Vísinda-, mennta- og gæðasviðs 
Landspítala -  háskólasjúkrahúss.
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