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Efni: Frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi
starfsendurhæfingarsjóða

Bréf þetta er ritað að beiðni Velferðamefndar Alþingis þar sem óskað var eftir umsögn 
Landspítala vegna frumvarps til laga um atvinnutengda starfsendurhæfmgu og starfsemi 
starfsendurhæfmgarsjóða. Umsagnar Landspítala var ekki óskað fyrr en kl. 17:30 þann 14. 
maí sl. með tölvupósti og svarfrestur þá veittur til 18. maí. Samkvæmt beiðni Landspítala var 
fresturinn framlengdur til og með 22. maí. Það er mat Landspítala að sá frestur sem veittur er 
til umfjöllunar um málið sé allt o f skammur til að unnt sé að fá fram afstöðu þeirra aðila innan 
spítalans sem málið varðar.

Landspítali fagnar markmiði frumvarpsins og telur að hér er um mjög mikilvægt mál að ræða. 
Hins vegar er margs að gæta og brýnt að vandað sé til verka í máli sem þessu, eigi það að ná 
tilætluðum árangri.

Landspítali telur að ýmsum mikilvægum spumingum sé ósvarað í máli þessu. Á þeim 
skamma tíma sem ætlaður var til umsagnar hefur ekki reynst unnt að fara í gegnum umræðu 
um áherslubreytingu í heilbrigðismálum, nýtt skipulag og breytta verkaskiptingu sem kann að 
felast í frumvarpinu. Landspítali telur að skýra þurfi ijölmörg atriði nánar til að unnt sé að 
gefa viðeigandi umsögn um frumvarp þetta m.a. eftirfarandi atriði:

1. Hvemig fara hinar nýju reglur um skilyrði fyrir þjónustu starfsendurhæfingarsjóða 
saman við rétt sjúklinga1 og landsmanna allra á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem 
völ er á, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga og 1. gr. laga nr. 
40/2007?

2. Hvaða áhrif hefur hið mikla fjármagn starfsendurhæfingarsjóða á þróun 
endurhæfingu? Væri ekki e.t.v. betra að nýta eitthvað að fjármagninu til að styrkja 
gnmnstoðir heilbrigðiskerfisins sem myndi skila sér í færri tilvikum til 
starfsendurhæfmgarsjóða? A árangurstengd nálgun starfsendurhæfingarsjóða eftir að 
hafa áhrif á rétt sjúklinga sem þurfa á mikilli og langvinnri endurhæfingu?

3. Er verið að fá starfsendurhæfmgarsjóðum of mikil völd gagnvart sjúklingum og öðrum 
fagaðilum? Er ekki hætta á að endurhæfmg sjúklinga verði of einsleit nái frumvarpið 
fram að ganga?

4. Hvar eru hlutverkaskipti milli starfsendurhæfingarsjóða og annarra aðila sem koma að 
endurhæfingu s.s. Landspítala og heilsugæslunnar?

5. Hvað felst í „heildstæðu kerfi“ í skilningi laganna? Er sú aðferðarfræði sem farin er 
best til þess fallin að hámarka árangur í meðferð sjúklinga og endurkomu þeirra út í

1 í umsögn Landspítala er talað um sjúkling sem einstakling með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda og/eða slysa.
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atvinnulífið? Eru aðrar og fjölbreyttari leiðir með aukna áherslu á þarfir sjúklinga sem 
e.t.v. eru skilvirkari og því betri fyrir atvinnurekendur?

6. Hver eru réttindi sjúklinga sem starfsendurhæfmgarsjóður vísar frá og eru þau úrræði 
sem sjúklingum standa til boða nægjanleg til að tryggja rétt þeirra og lífsgæði?

7. Er nægjanlegt að einungis þeim sem nýtur eða naut þjónustu starfsendurhæfingarsjóðs 
sé veittur aðgangur að upplýsingum um sig? Hvað með forráðamenn og aðra 
umboðsaðila? Gilda að öðru leyti sambærilegar aðgangsreglur og um aðgang að 
sjúkraskrám? Sé öðrum aðilum en þeim einstakling sem nýtur eða naut þjónustu 
starfsendurhæfingarsjóðs veittur aðgangur að upplýsingunum, hvemig verður sá 
aðgangur takmarkaður og ef deilumál rísa hver sker úr þeim?

8. Ákvæði kjarasamninga um veikindarétt, að minnsta kosti opinberra starfsmanna, hafa 
hindrað þann möguleika að starfsmenn sem ekki hafa fulla starfsgetu geti komið til 
starfa aftur til reynslu eða sem hluta af endurhæfmgu. Ekki verður í fljótu bragði séð í 
frumvarpi þessu eða athugasemdum með því hvemig ætlunin sé að leysa þann vanda.

Landspítali telur að með aðkomu fagaðila á fýrri stigum fmmvarpsins hefði mátt svara 
þessum spumingum og nýta þá þekkingu og það góða starf sem nú þegar er unnið af aðilum 
sem veita heilbrigðisþjónustu sem tengjast endurhæfmgu. Þá telur spítalinn mikilvægt að 
umsögn Persónuvemdar verði fengin áður en lengra er haldið.

Frumvarpið snertir hagsmuni og endurhæfmgu sjúklinga, en hvergi á íslandi er að fmna jafn 
mikla og víðtæka þekkingu á meðferð og málefnum sjúklinga en á Landspítala. Landspítali 
telur að leita hefði þurft til spítalans og annarra fagaðila á fyrri stigum þessa máls. Landspítali 
telur skort á sjónarmiðum þeirra sem best þekkja óviðunandi, sérstaklega þegar litið er til 
þeirra þjóðfélagslegu hagsmuna sem hér um ræðir.

Eitt markmiða frumvarpsins er sagt vera: „Samvinna milli fagaðila sem starfa innan ólíkra 
þjónustukerfa er mjög mikilvœg svo árangur megi nást“ og „ ...þykir þýðingarmikið að ólíkir 
þjónustuaðilar leiti liðsinnis hvers annars þannig að kerfin vinni náið saman “ . Samkvæmt 
framanrituðu þykir Landspítala nokkuð skorta á að þessara sjónarmiða hafí verið gætt við 
samningu þess frumvarps sem hér liggur fyrir.

Afstaða Landspítala er sú að fresta verði afgreiðslu frumvarpsins þar til sérfræðingar innan 
spítalans og aðrir fagaðilar hafi, að fengnum nánari upplýsingum, fengið fullnægjandi tíma og 
svigrúm til að koma sjónarmiðum sínum og tillögum á framfæri.

Virðingarfyllst,

Afrit:
Bjöm Zofiga, forstjóri
Aðrir framkvæmdastjórar á Landspítala
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