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Efni: Umsögn Félags lífeindafræðinga um 1. mál á 148. Löggjafarþingi, Fjárlög 2018

Félag lífeindafræðinga (hér eftir nefnt FL) vill benda á tvo þætti í fjárlögum 2018 sem 
snerta félagsmenn okkar verulega. Stærsti vinnustaður lífeindafræðinga er Landspítali 
og þar gegna lífeindafræðingar mikilvægu hlutverki í einu af mörgum tannhjólum 
spítalans. Lífeindafræðingar eru eina fagstéttin sem er sérstaklega menntuð til starfa á 
lækningarannsóknarstofum en rannsóknir hafa á síðustu árum gegnt sífellt stærra 
hlutverki í nútíma læknisfræði. Okkur er mjög umhugað um að tryggja öryggi sjúklinga 
en einn þáttur í því er að gæði lækningarannsóknarstofa séu tryggð. Þau þarf að tryggja 
með hæfu fagfólki og nægilegri mönnun auk þess sem við viljum tryggja öruggt og gott 
starfsumhverfi félagsmanna. Við höfum haft mjög miklar áhyggjur af tveimur þessara 
þátta undanfarin ár, starfsumhverfi og mönnun eða réttara sagt myglu og nýliðun. Við 
gleðjumst því yfir að sjá báða þessa þætti ávarpaða í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 
2018.

Landspítali fær sérstakt framlag til viðhalds vegna myglu á árinu og við teljum það mjög 
nauðsynlegt. Rannsóknarhús 6 og 7 á Landspítala, starfsstöðvar fjölda lífeindafræðinga, 
hafa um langa hríð verið slæm og hafa nú verið dæmd ónýt vegna myglu. Viðgerð 
þessara húsa er löngu tímabær og þarf að eiga sér stað án tafar. Fjöldi lífeindafræðinga 
hefur nú þegar beðið skaða af störfum sínum í húsnæðinu og er til skammar að ríkið 
skuli ekki taka ábyrgð á því tjóni sem starfsmenn verða fyrir en mygla er hvorki 
skilgreind sem atvinnusjúkdómur né fá starfsmenn nokkrar bætur fyrir það líkamstjón 
sem þeir hafa orðið fyrir vegna starfa sinna í ónýtu húsnæðinu. Sumir hverjir eiga ekki 
afturkvæmt á vinnumarkað.

Stétt lífeindafræðinga er ekki mjög fjölmenn, á Landspítala starfa 151 lífeindafræðingur 
í enn færri stöðugildum. Fjölmargir þeirra hafa á undanförnum árum hætt störfum 
vegna aldurs, eða minnkað við sig starfshlutfall. Stjórn FL hefur um langa hríð haft 
miklar áhyggur af lítilli nýliðun í stéttinni en á meðfylgjandi mynd (á næstu síðu) má sjá 
súlurit yfir aldursdreifingu félagsmanna hjá Landspítala á árinu 2017. Þegar menn virða 
fyrir sér myndina er ágætt að hafa það á bak við eyrað að flestir þeir lífeindafræðingar 
sem tilheyra súlunum lengst til hægri geta hafið töku lífeyris við 60 ára aldur. Við 
fögnum því mjög að sjá 300 m.kr. framlag til Landspítala í fjárlögum ársins 2018 
sérstaklega til að efla mönnun í sjúkrahúsþjónustu. Einn þáttur í lítilli nýliðun 
lífeindafræðinga á Landspítala er lág launasetning félagsmanna en skortur á fjármagni
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A ld u rsd re ifin g  sl li lífe in d afræ ð in ga hjá Lan dspitala átil stofnanasamninga hefur einna 
helst staðið í vegi fyrir því að 
nauðsynlegar úrbætur verði gerðar 
þar til að laða að unga 
lífeindafræðinga sem fá mun betri 
kjör á almennum vinnumarkaði og 
eru auk þess eftirsóttir fagmenn.
Við myndum því vilja sjá heldur 
meira fjármagn í þessum lið og að 
tryggt verði að hluta fjármagnsins 
yrði sannarlega varið til að bæta 
nýliðun lireindarræðinga á 
Landspítala. Það hefði líka verið
gott að sjá fjármuni í slíkt átak á öðrum vinnustöðum lífeindafræðinga, þ.e. 
Sjúkrahúsinu á Akureyri og heilbrigðisstofnunum víða á landsbyggðinni því þar hefur 
einnig skort verulega á mönnun lífeindafræðinga. Fagmenntað sérhæft starfsfólk á 
lækningarannsóknastofum er einn af mörgum mikilvægum þáttum sem tryggja öryggi 
sjúklinga.

I skýrslu ríkisendurskoðunar sem gefin var út í september sl. voru gerðar athugasemdir 
við misjafna launasetningu starfmanna Landspítala, einkanlega í tengslum við greiðslur 
óunninnar yfirvinnu. Landspítali telur orsökina megi rekja til of þröngra 
stofnanasamninga ríkisstarfsmanna. Við hjá FL teljum mikilvægt að tryggja þurfi 
gagnsæi í launasetningu hjá stofnunum ríkisins og að fjármagna þurfi að fullu 
nauðsynlegar breytingar í stofnansamningum heilbrigðisstofnana. Við hefðum því 
einnig viljað sjá sérstakt framlag til þess að víkka stofnanasamninga ríkisstarfsmanna 
hjá Landspítala til að gera þar nauðsynlegar breytingar, bæði til að styðja nýliðun og 
hækka launasetningu lífeindafræðinga en Landspítali er langt frá því að vera 
samkeppnishæfur um laun eða starfskjör við almenna markaðinn.

Virðingarfyllst,

Gyða Hrönn Einarsdóttir, formaður FL.
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