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Umsögn Landspítala um þingskjal 1174 - 736. mál. Frumvarp til laga um réttarstöðu 
einstaklinga með kynáttunarvanda

Landspítali þakkar fyrir að fá tækifæri til þess að gera athugasemdir við ofangreint frumvarp.

í frumvarpinu og ítarlegum athugasemdum sem því fylgja, kemur fram hver staða þessara mála er og hver 
markmið frumvarpsins eru.

Athugasemdir Landspítala varða þrjú atriði. I fyrsta lagi skortir nákvæmari þarfagreiningu og kortlagningu á 
vandamálinu. I öðru lagi skal bent á að kostnaður verður til við þær skurðaðgerðir, lýtaaðgerðir og 
fegrunaraðgerðir sem kveðið er á um með frumvarpinu. í þriðja lagi er gerð athugasemd við 4. grein 
frumvarpsins sem fjallar um teymi á Landspítala.

1. Þarfagreining.
Ekki liggur fyrir nákvæm þarfagreining og lýsing á umfangi vandamálsins. Fram kemur að um 1-2 tilfelli á 
ári geti verið að ræða, en ekki er fjallað um hvemig þessi mál séu líkleg til þess að þróast. Vitað er að 
bamalæknar hafa áhyggjur af vaxandi fjölda fyrirspuma um þessi mál 
en ekkert mat á umfangi liggur fyrir.

2. Kostnaður.Viðbótarkostnaður mun hljótast af frumvarpinu, sem gera þarf ráð fyrir. Um er að ræða 
kostnað við skurðaðgerðir á Landspítala en hingað til hefur spítalinn gert samning við Sjúkratryggingar 
Islands um laun og ferðir erlends skurðlæknis, en spítalinn hefur að öllu öðru leyti staðið straum af kostnaði 
vegna aðgerðanna sjálfra. Einnig er nauðsynlegt að breyta og skýra reglugerð um lýtalækningar. Þar þarf að 
koma skýrt fram hvaða hluta kostnaðar hið opinbera greiðir og hve mikinn hluta einstaklingur greiðir sjálfur. 
Samhliða þarf að gera ráð fyrir ijárveitingum til Landspítala til þess að standa straum af aðgerðunum.

3. Teymi á Landspítala (4.gr.).
Frumvarpið gerir ráð fyrir formlegri stofnun teymis sérfræðinga á Landspítala. í því starfi sérfræðingar í 
geðlækningum, innkirtlalækningum og sálfræði. Gert er ráð fyrir að teymið geti til viðbótar kallað til sin 
sérfræðinga til ráðgjafar. í frumvarpinu er hins vegar hvergi gert ráð fyrir kostnaði við störf þessa teymis. 
Þetta er í ósamræmi við 5. grein frumvarpsins sem gerir með skýrum hætti ráð fyrir að ríkissjóður greiði 
kostnað vegna sérfræðinefndar á vegum embættis landlæknis. Þetta er sérlega bagalegt þar sem þarfagreining 
liggur ekki fyrir og störf teymisins gætu orðið umfangsmeiri en til var ætlast, með tiheyrandi umsýslu og 
kostnaði.
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