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Kópavogi 28. febrúar2019.

Efni: Tillaga til þingsályktunar um heilbrígðisstefnu til ársins 2030,509. mál, stjómartillaga.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 7. febrúar 2019 þar sem óskað er álits Læknafélags íslands 
(LI) á tillögu til þingsályktunar um heilbrígðisstefnu til ársins 2030, 509. mál 149. 
löggjafarþingi.

Um er að ræða tillögu heilbrígðisráðherra um heilbrígðisstefnu til ársins 2030. Drög að 
stefnunni vom kynnt á Heilbrigðisþingi 2. nóvember 2018 og síðan til umsagnar í Samráðsgátt 
stjómvalda með skilafresti til 19. desember s.á.

LÍ skilaði ítarlegum athugasemdum og ábendingum við drög að heilbrígðisstefhu eins og þau 
birtust í Samráðsgáttinni.

Skemmst er frá því að segja að LÍ fær ekki séð að nokkuð af athugasemdum og ábendingum 
félagsins hafí skilað sér í stefnumótunina sjálfa þó einhver atríði virðist hafa ratað í 
greinargerðina.

Það em LÍ vonbrígði að ekki skuli hafa veríð tekið tillit til athugasemda og ábendinga félagsins 
í því samráðsferli sem viðhaft var. LÍ leyfir sér því að senda velferðamefhd Alþingis þær 
athugasemdir og ábendingar sem gerðar vom af hálfu félagsins við drögin í lok síðasta árs. LI 
telur afar mikilvægt að velferðamefnd Alþingis skoði tillögur LÍ og geri breytingar á 
fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar í samræmi við ábendingar félagsins. Um leið óskar LÍ 
eftir því að fulltrúar félagsins fái tækifærí til að koma til fúndar við velferðamefnd Alþingis til 
að ræða þessa þingsályktunartillögu.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LÍ,

H jálagt: Athugsemdir LÍ við drög að heilbrígðisstefnu til 2030 dags. 18. desember 2018.
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Kópavogi 18.desember2018.

Efni: Athugasemdir við drög að Heilbrigðisstefnu til 2030.

Læknafélag íslands (hér eftir LÍ) telur margt vera jákvætt f drögum að Heilbrigðisstefnu til 
ársins 2030. Þeir þaettir, sem LÍ telur að betur megi fara og eða vanti f stefnudrögin eru tíundaðir 
ftarlega f hjálagðri greinargerð.

LÍ telur að æskilegt hefði verið að hafa viðameira og ftarlegra samráð við hagsmunaaðila víð 
undirbúníng þessarar stefhumótunar. Þá er miður að ekkert samráð virðist hafa verið haft við 
veitendur sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa og stefnumðrkun um þann hluta 
heilbrigðiskerfisins of takmarkaður aö mati LÍ og þarfhist frekari skoðunar.

LÍ vill koma á fíamfæri að í heilbrigðisstefhuna vantar ákvæði um að öll þjónusta innan 
heilbrigðiskerfisins sem greidd er af opinberum aðilum skuli byggjast á gagnreyndum fræðum. 
Umönnun sem veitt er án þess að til hafi komið sjúkdómsgreining og stofnað hafi verið til 
viðeigandi meðferðar af hálfu læknis er ógnun við gæði og öryggi heilbrigðisþjónustu. Einnig 
vantar i stcfnuna umfjöllun um velferð og starfþróun mannauðs heilbrigðiskerfisins. Hvergi er 
minnst á úrbstur er varða vinnutilhögun, sveigjanleika f starfi, heilbrigði og vellfðan starfe- 
manna, né að stuðlað skuli að mótvægisaðgerðum gegn álagsþáttum f starfi og vinnuumhverfi. 
Alveg vantar ákvæði um lágmarksöryggisviðmið f mðnnun starfseininga innan 
heilbrigðiskerfisins. Ekkert markmið er um öryggi starfsmanna. Endurskoðunar á 
stjómskipulagi beilbrigðisstofiiana er hvergi getið.

Loks er f stefiiunni ekkert ákvæði um réttindi sjúklinga. Hvergi er vikið að umboðsmanni 
sjúklinga og ekki er fjallað um sjúklingasamtök. LÍ leggur til að i stefnuna komi markmið um 
að 2030 verði búiö að stofna heildarsjúklingasamtök sem hafi tiyggan faglegan og rekstrarlegan 
grunn.

LÍ varar Li við þeim hugmyndum í heilbrigðisstefhunni að notendur heilbrigðisþjónustunnar 
skulu sviptír réttindum til að fá að velja sér þá þjónustu sem þeir telja sig þurfa og þjónustuaðila 
til að veita hana. LÍ er ósammáta þeim uppgjafatóni sem er í heilbrigðisstefnunni gagnvart þvf

HUÖasmára 8 • 200 Kópavogur > ftland ■ Stml (+354) 564 4100 ■ Fax (+354) 564 4106 ■ Kt 450269-2639. www.Us.il • Us@Us.ls

http://www.Us.il
mailto:Us@Us.ls


ÍSLANDS” ™™
lcelwitóc Medkal Auodallon

LÆKNAFÉLAG

verkefhi aö manna gnmnheilbrigðisþjónustu á Íandsbyggðinni og að fullnsgjandi geti talist að 
i hennar stað komi Qarheilbrigðisþjónusta.

LÍ treystir þvi að ábendingar félagsins um breytingar og viðbaetur við sleíhudrögin fái 
hljómgrunn hjá heilbrigðisráðuneytinu þannig að í tillögu að Heilbrigðisstefnu til ársins 2030, 
þegar hún verður lögð fyrir Alþingi á vorþingi verðí búíð að taka tillit til þcirra.

LÍ lýsir sig reiðubúið til viðræðna við heilbrigðisráðherra um vegna áffamhaldandi vinnu við 
stefhudrögin.

Með góðri kveðju,
F.h. Læknafélags íslands,

formaður.
Reynir Amgrfmsson,
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DrÖg að Heiibrígðisstefnu tíl ársins 2030 
Greinargerð og athugsemdir Læknafélags íslands

Almennt
Læknafélag íslands (hér efíir LÍ) telur maigt vera jákvætt í drögum að Heilbrigðissicfiiu til 
ársins 2030. Þeir þættir, sem LÍ telur að betur megi fara og eða vanti ( stefhudrögin eru tiundað 
ftarlega f eftirfarandi greinargerð.

í fyrsta hluta gieinaigerðariiuiar eru ábendingar um samráðsferlið, stefhumótunina, 
undirimningsvinnu hennar og gagnaöflun og þá aðferðafneði sem beitt hcfur veríð.

LÍ telur jákvætt að stefnumótun sem þessari sé ýtt úr vör og fagnar því að nú sé mótuð á ný 
stefha fyrir heilbrigðiskerfið 1 heild sinni. Fyista langtfma heilbrigðisáætlunin Þingsályktun um 
istenska heilbrigðisáœtlun (til ársins 2000) var samþykkt 19. mars 1991 nr. 31/113. Hún var 
Ieyst af hólmi með Þingsályktun um heilbrigðisáœtlun til ársins 2010 sem samþykkt var 20. 
maf 2001 nr. 34/126. Sfðan hefiir engin heiibrigðtsáætlun veríð samþykkt Hinn 30. nóvember 
2012 var lögð fram lillaga tíl þingsálykhtnar um velferðarstefnu - heiibrigðisáatltm tíl ársins 
2020 (470. mál, þskj. 604 á 114. löggjafaiþingi 2012-2013) en hún dagaði uppi.

LÍ telur að heiidstæð langtfmastefhumótun sé forsenda þróunar, uppbyggingar, skipulags og 
rekstrar hagkvæms heilbrigðtskerfis fyrir sjúklínga, heilbrígðisstarfsmenn og landsmenn alla 
enda er heilbrigðiskerftö ein mikilvægasta grunnstoð íslensks samfélBgs.

LÍ fhgnarþvi séistaklega að Í drögum að heilbrigðisstefhu skuli rastt um að tryggja Qármagn f 
og styrkja beturalla umgjörð mannauðsmála f heilbrígðiskerfinu.

Míkilvægi samráðs
LÍ telur að æskilegt hefði veríð að hafa viðameira og ftarlegra samiáð við hagsmunaaöila við 
undirbúning þessarar stefimmóhinar.

Þegar faríð er I heildræna stefnumótun f opinbera geiranum er nauðsynlegt að hafa náið samráð 
strax fiá upphafí við alla aöila sem aö kerfinu koma. Þá hefð roá kalla skandinavfsku 
samráðsleiðina. Þetta tryggir að sjónarmið, reynsla og þekking allra nýtist sem best við að móta 
stefhuna. Betur sjá augu en auga. Þeir sem eru næst notandanum, sjúklingnum í þessu tilfelli, 
koma að öllujöfnu með dýrmætasta cfniviöinn inn f fcriið.

Þá er mikilvægt að árétta að áður en hægt er að leggja mat á hvert skuli stefha þarf að liggja 
fyrir hver sé staðan í núverandi kerfi. Þetta er geit með svokðlluðu stöðumati sem er erfitt að 
vinna nema meö þvf að hafa góðar upplýsingar um kerfiö i heild sinni. Sú vinna tekur tima og 
kalla þarf til þeinar vinnu alla sem hafa þekkingu, getu og reynslu af kerfinu,

LÍ vill benda á þá staðreynd að I fyrstu diögum að heilbrigðisstefhu til ársins 2030 vantaði 
umfjöllun um heilbrígðisþjónustu sem veitt er utan qúkrahúsa. Samhæfing annarra þátta 
kerfisins við séihæfða þjónustu sem veitt er utan sjúkrahúsa er mikilvægur þáltur f 
heilbrigöisstefhu sem hefur að markmiði betrí, hagvæmarí og Qölbreyttari þjónustu við 
sjúklinga. Óábyrgt var að gefa ekki aðilum sem sinna þessum þætti þjónustunnar f núverandi 
kerfi tækifærí til aðkomu að gerð heilbrigðisáætlunarínnar eins og starfsmönnum Landspftala 
og heilsugæslu á vinnufundum f undiibúnlngi kynningar fyrír fagfélög og aðra hagsmunaaðila.
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Meö slDcuin vinaubrðgðum er þdddng, reynsla og geta vannýtt og hstt viö að ferliö fari á mis 
viö upplýsingar sem gætu nýst til aö gera heilbrigðiskerfið betia. Góöur og mikil undiibúningur 
er algjðit lykiIatriðL

Stefnumótunarferlið
Þegar unnið er að stefnumótun er mikilvsgt að fertiö sé fyrirfram skýri og Akveöiö frá tpphafi 
til cnda en mótist ekki smám saman á leiöinni meö tilviljanakenndum Eustti eða s£ þannig úr 
garði gert að það komi hagmunaaðilum á óvart

Rannsóknir og reynslan sýna að fyrirfram skipulagt ferii cr undirstaða góðrar 
stefhumótunarvinnu. Hér koma fleiri þættir til likt og vinnsluhraöi, hraði og tlmalína 
stcfhumótunarfcriisins. í stóni heildaistefhumótun, Iflct og nú liggur fyrir { tillögufonni, er 
mikilvægt aö vanda tii verka. Meö vðnduöum vinnubrðgðum tekst best að tryggja að afurðin sé 
sjúklbgum, starfsmönnum heilbrigðiskerfisins og þjóðfélaginu ðltu tii heilla.

Aðferðafræðl stefnumótunar
Hefðbundin stefnumótunarvinna fcr eflir skipulegri aðfcrðafneði i fjórum þáttum, ( fyrsta lagi 
gagnaöflun og stööumati, i annan stað grebmgu gagna, i þriðja lagi að gera tillðgur að 
innleiöbgu og f fjóiða og síðasta lagi aögerðarbbdingu.

Gagnaðflun tekur til fyrirliggjandi gagna, fyrri stefnumótunar, innri aðstæöna og nær til þeirra 
gagna sem aðgangur er að og þarf aögang að lil þess að stefhan raungerist. Þetta getur veriö bd. 
þekkbg, reynsta, geta sem þarf að kortleggja innan kerfisins og þarf að vera fyrir hendi. Þá 
getur oft þurft að afla nýrra gagna og keyra saman gögn, gera þjónustukannanir meðal notenda, 
meðal starfsfólks o.s.frv. til að fá traustari forsendur en ella. Þetta kallast stöðumat

Fram kom á kynningarfundbum f velferðarráöuneytmu 25. október sl. aö undirbúningur 
stefhumótunarinnar hefði veriö takmarkaður og tekið stuttan tíma. Sú takmarkaöa gagnaöflun 
sem biri hefur verið ber þessa greinilcga merici. Heildstætt stöðumat og grebing hefur þvl ekki 
farið fram. Hvemig ályktanir era dregnar af gögnum liggur ekki fyrir. Þvi er ekki ljóst út frá 
hvaða forsendum er unnið eða á aö vinna. Þetta er algjöri lykilatriði og þvi veikleiki í vinnunni 
við mótun Heilbrigðisstefhunnar.

Gagnaöflun
Hvað heilbrigðiskerfið varðar er mikilvægt að safha gðgnum sem sýna skilvirkni og getu 
kerfisins f núbu áður en ákveöið er hvert skuti halda. Þvf lakari sem gagnaðflunb er því lakari 
verður stefnumótunb og þvf ólfklegra veröur aö það náist sá árangur sem stefrit er aö. Þessi 
gagnaðflun þarf að fá að taka tfma til aö ná f áreiöanleg gogn sem nýtast viö ákvörðunartökuna. 
Hsttan er að gömul gðgn sýni ekki rétta mynd af stöðunni, að gögn séu mis visandi eða hlutdræg 
eöa ekki unnb rétt og sýni því ekki rétta mynd af stööunni. Þegar um er aö ræöa jafn 
umfangsmikla og mikilvæga starfsemi og heilbrigðiskerfið þá má ekki handvelja gögnin eða 
láta vera stórar gloppur i gagnaöflun um mikilvæga hluta kerfisbs.

Greining gagna
Næsta skref f vinnunni er mjög mikilvægt en það er aö greba gögnb. Viö þá greinbgu þarf 
m.a að nota ýmis verkfæri stefnumótunar svo hægt sé að draga réttar ályktanir af gögnunum. 
Ef dregnar eru rangar ályktanir i bytjun geturþaö stefht kerfinu i allt aðra átt en ætlað var og 
hefði verið skynsamlegt { upphafi. Rangar ályktanir gets virst smávægilegar f byrjun en geta 
magnast upp eftir þvi sem árin liða og smám saman haft miklar afleiðbgar. Vegna þeirrar
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stefhumó(ijnuvlnxiu sem hér er til umfjðllunar hefiir engin greining á gðgnum verift lcynnl, sem 
við leljum naufcyulegt að rðða bót á.

Tillögur og innleiðing
Þriðja þrep vinnunnar er að setja fhim stefhumótandi tillögur, setja fram marionið og ioks 
byggja upp mælikvaiða tíl að msla ðrangur. Vifl vitum og sú vitneskja byggist á teynslu sem 
sýnir aö mxlingar brcyta begflun fólks. Því er mikilvægt aö bér sé byggt á áreiöanlegum grunni 
gagnaðflunar og grcinuigar.

Aðgerðarbinding
Siðasta þrepiö £ vinnunni er aö aögerðabinda og innleiöa stefnuna inn 1 keríin, menninguna og 
allt verklag. Fiam kom á áöumefndum samráösfundi f rððuneytinu sem og á Heilbrigðisþinginu 
sjálfu hinn 2. nóvembersL að ekki lægi fyrir ástlun um steihumótunarferiíÖ ðamundan. Vinnan 
sem kynnt var vsri eingflngu hugsuð sem mótun stefhunnar. Þegar að er gáð er þetta samt ekki 
allskostar rétt þv[ tillðgur stefnmótunarhóps heilbrigðisFðöherra eru i raun mun meira en 
einungis tillðgurum mótun stefhu. í mörgum tilfellum er gengiö mun lengia og búið er að setja 
fram maricmið sem eiga aö nást fyrir áriö 2030. Meö þvf er búiö að ákveða forgangsröflun 
Qáimuna og stilla kerfið mannauðslega ínn á ákveðin markmið sem á aö mœla.

Það sem vantar I stefnuna
LÍ vill koma á framferi aö f heilbrigði sst. fnuna vantar ákvsöi um afl 611 þjónusta innan 
heilbrigðiskerfisins sem greidd er af opinberum aðilum skuli byggjast á gagnreyndum fræðum 
og veitt af viðurkenndum fagaðilum með þar til skilgreind starfsleyfi. Umðnnun sem veitt er án 
þess að til hafi komiö sjúkdómsgreining og stofhað hafi veriö til viöeigandi meðferðar af hálfh 
tæknis er ógnun við gæði og öiyggi heilbrigöisþjónustu.

LÍ telur mikilvægt aö heilbrigðisstefha til 2030 fralli einnig um lýflheilsu, forvarnir, 
enduihæfmgu, hjúkrunarheimiti, Öldrunatþjóuustu og geðheilbrigðismál. ítariegri umfjöllun 
vantar f drög að beilbrigðisstefhu um nýskopun og tækniframfarir sem og mat og skiáningu 
vaiðandi gæði og árangur. Einnig vantar umgöllun um velferö og starfþróun mannauösins sem 
kerfifl byggir á Ifkt og sfmenntun, kulnun f starfi og jafhréttismál. Stefria þarf eiiutig aö Itggja 
fyrir I einstðkum málaflokkum sem brenna á samfélaginu nú s.s. varðandi jaðarhópa sem eru 
jafhvel utan kerfis. Þar má Ld. nefha hælisleitendur, heimilislausa og hópa sem falla fyrir 
faraldri ópfófða notkunar. Einnig þarf að huga aö stefhu varðandi lffsstflssjúkdóma og 
framtföaisjúkdóma svo fátt citt sé nefht.

LÍ telur ennfremur að víða vanti f stefhudrðgin skilgreiningar á hugtðkum og umfangi. Þá er 
mikið rætt um i stefhudrðgunum að tryggja þurfi negilegt Qármagn f veikefhi en hvorki irett 
um framkvemd né úlfærslu fjármögnunar né efriahagslega ftamlegö heilbrigöisþjónustu til 
samfélagsins. LÍ telur mikilvægt afl ekki lffli langur tfmi þar til slikt sé tekíð á dagskrá. Að ððru 
leyti vfsast f neðangreinda umfjöllun meö athugasemdum og breytingartillðgum
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Forysta til árangurs

•  Löggjöf á sviðl heflbrigðtsþjónustu er skýr, kveður afdráttariaust á um Mutverfc 
heObrtgðlsstofhana og annarra veltenda heflbrígðisþjónustu og hvemig samsfciptum 
þeirra skufl háttað.

LÍ telur það sjálfsagt og verðugt matfcmið að fyrir árið 2030 veiði Iðg og regtur um 
heilbrigðisþjónustu skýr, hvað varðar hlutverk heilbrigðisstofnana og annnrra þjónustuveitenda 
Og lóltindi sjúktinga. MiÚlvsgt er að skýrt sé að sjuklingar eni mikilvægir cn stofnanirog þarfir 
þeina fiemur en rekstiarfonn þjónustuveitenda sé [ forgrunni heilbrigðisstefiiunar. LÍ tetur 
mildlvsgt að ákvsðl um réttfndl sjúklinga veröl b s tt  Inn I heilbrigöbstefhuna og 
sórstaklcga að árlð 2030 verði starfandi umboðsmaður sjúkiinga. Auk þess að efUrfaiandi 
ákvieði verði Ifka bstt inn f heilbrigðisstefhuna:

• Að sett skulf ákvæði í lög um réttindi sjúktinga um að virða beri rétt sjúklinga til að 
ákveða sjálfur þjónustuveltanda.

• Óháðu embætti umboðsmanns sjúkiinga skal komið á fót með fulltrúa f hverju 
hellbrígðisumdæmi sem vinni náið með helldar- og hagsmunasamtðkum sjúklinga. 
Stofnuð hafa verið slfk heildarsamtök sjúklinga og samtökum þelrra og aðildarfélögum 
tryggður faglegur og rekstrarlegur grundvöllur á fjárlðgum.

•  Hlutverfc og fjárhagsleg ábyrgð rfkls og svettarfélaga um velttngu hellbrlgðlsþjónustu eru 
vel skilgrelnd.

LÍ telur mikilvsgt að Ijirmagn fylgir ávallt vcrkefnum f samrsmi viö þarfagrcintngu. 
Jafhneðí vehenda þjónustu gagnvart opinberum aðilum verði tryggt

LÍ leggur til aö þetta ákvæði verði orðað svo:

• Hlutverk og fjárhagsleg ábyrgð rfkls og sveltarfélaga um veltlngu hellbrlgðisþjónustu eru 
vel skilgreind og byggð á þarfagrelnlngu.

• Góð samvlnna rfkir millt hellbrlgðls og félagsþjónustu.

LÍ leggur áherslu á að giunnur góðtar samvinnu felur i sér að hlutverk og ábyrgð 
þjónustuvehenda séu ávallt skýr.

LÍ lcggur tíl að ofangrelnt markmið vcrði orðað:

• Góð samvlnna ríklr milli heilbrígðis* og félagsþjónustu, þar sem hlutverk og ábyrgð 
þessara aðila hafa veríð vel skilgreind.

LÍ lcggur tíl að eftírfaraDdl markmiði vcrðl bætt við hén

• Heimllislæknar verði nógu marglr til að þjóna þeim stðrfum sem krefjast breiðrar 
læknismenntunar tll dæmis öldruðum og fötluðum og tryggja samhæflngu heilbrígðts- 
ogfélagsþjónustuþarfa þessara hópa.

•  Almenn sátt rlklr um þær siðferðilegu meginreglur sem llggja til grundvallar 
foigangsrððun og ákvörðunum f hellbrigðtskerflnu og viðvarandl um raða á sér stað um 
slðferðileg lelðaríjós f þessum efnum.
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LÍ befiir beitt sér fyrir slfkuœ wnraðum um slíkar meginreglur. sbr. umQðllun félagsins um 
forgangsTDÖun i beilbrigðisþjónustu 1997. Þá stóð fétagið fyrir ráðstefau um siðfaeði nú á 
haustmáDuðum (WMA -  Mcdical Ethics Conference) I Rcykjavik {samstaifi við alþjóðasamtök 
ltekna (Worid Medical Association). LÍ lýsir sig reiðubúið að taka þátt i faekari samræðiun um 
slík giundvaUaiatriÖi nú sem ætlð fyrr og slyður aö slfkt sé sett á dagskrá.

•  Stofnanlr og veitendur hellbrigðisþjónustur gera árlega elgln starfaáætlun sem tekur mlð 
af heilbrfgðlsstefnu og tilheyrandi aðgerðarástlunum hellbrigðisráðherra.

•  Markmið hellbrigðlsþjónustunnar eru öllum Ijós og upplýslngar um árangur hennar 
samkvæmt skilgrelndum gsðavlðmiðum aðgengllegar atmennlngi.

LÍ getur tddð undir að stofaanir og veitendur heilbrigðisþjónustur geri árlega eigin starfsáætlun 
f samrætni við vel skilgreinda heilbrigðisstefau og skýrt og vel skilgreint hlutverk viðkomandt 
aðila f heilbrigðiskerfinu.

•  Ábyrgð og valdsvlð stjómenda stofnana sem heyra tll heilbrlgðlsráðu neytisins eða sinna 
verkefnum i umboðl þess fara saman og eru vel skllgrelnd.

•  Stjómendur á ðllum svtðum heiibrigðiskerflsins eru valdir út frá faglegri h sfn i þar sem  
m.a. eru gerðar kröfur um leiðtogahsflleika og reynslu I stefnumlðuðum 
stjómarháttum. Þelm er velttur reglubundinn stuðnlngurog þjálfun á þessum svlðum.

LÍ getur tekið undir meginmarkmið ofangreindra stefaumörkunarþátta en leggur mikla áheislu 
á að ávailt sé góð læknisfræðileg þekking til staðar á öllum stigum stjómunar. IÁ  leggur tU að 
stjónuidpuhig heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa verði tekið til cndurskoðunar með það 
að markmiðl að settar verði á lagglrnar sjálfstaeðar stjórnir yfir starfandl sjúkrahús og 
stærri heilbrigðisstofnanlr. Fjðlga þarf Isknum f stjómun þannig að þeir geti mannað 
stjómunarstðður og rekið skipulagseiningar. Ftera þarf stjómun stærstu skipulagseininga á 
heilbrigðissviði til þeirra nútimaháda þar sem innri endurskoðun verði komið á fót LÍ hefar 
áhyggjur af þeirri stjóraunaraienningu sem virðist hafa raðst sér til rúms, sem m.a. 
endurspeglast {endurteknum brotum á jafhréttislðgum á stofaunum heilbrigðlsiáðuneytisins. 
Þá bendir LÍ á það sem fram kom I skýislu McKinscy og félaga um að læknar era hlutfallslega 
fáir i starfsmannahópi Ld. Landspf lalans. Þar er umtalsvert hærra hlutfall starfsmanna sem ekki 
annast umðnnun sjúklínga en hjá sambærilegum sjúkrahúsum f Svfþjóð. Þar á meðal starfsfólk 
sem stnnir umsýslu, Ld. Qárxnála- og mannauðsdeildum. Þetta teiur LÍ ðfagsnúna þróun.
LÍ leggur tll að cftirfarandl markmiðum verðl bœtt vlð:

• Stjórnskipulagi heilbrigðistofnanna hefur verið teklð tll endurmats. Stjómum yfir 
Landspítala og heilbrigðisstofnanir landsins komið á fót sem búa yfir faglegri og 
rekstrarlegri þekkingu. Þ s r  séu stefnumótandi um hlutverk og þjónustu fyrir 
framkvæmdastjórnir þelrra f sam rsm l vlð góða stjórnunarhættí og tryggí aðkomu og 
hlutverk sjúkltngasamtaka.

• Ákvarðanlr stjómenda allra heilbrigðisstofnanna skulu byggðar á gagnreyndri 
læknisfræðilegri þekkingu með þarfir notenda heilbrigðisþjónustunar og hagkvsmni f 
veitingu hennar að leiðarljósl.

• Forstjórar heilbrigöisstofnana landsins eru umdsmisstjórar heilbrigðlsmála innan sfns 
umdæmls og hafa með sér reglulegt samráð um heilbrigðisþjónustu undir forystu 
heilbrigðisráðuneytisins.
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LÍ telur óheppitept að búið sé til nýtt lag stjómunar ón þess að slcílgreina fyrst ábyrgð, umfáng, 
samskipli og verkefni umdæmisstjóra. Stflc breyting þarf lengri umræðu og samráð við 
hagsmunaðila. LÍ telur að skoða þurfi vandlega hvort beppilegt só að forstjðrar 
beilbrigðisstofhana landsins geti verið faglegir stjómendur beilbrígðismóla innan síns umdsmis 
en á sama tlma fiamlenging á valdi lóðuneytisins/róðherrans. Gsta verði þess að þeir hafi elcki 
bæði meö fiamkvsmd og efiirlit að gera og tryggt só að framkvsmdavald og eftirlilshlutverfc 
raðherra só aðgreint i þessu samstaríL Forstjórar þurfa aufc samráðs við ráðuneyti aö hafa með 
sór reglulegt samráð um heilbrígðisþjónustu viö landlœkni, forstjóra Sf lfict og ráðherra 
heilbngðismála. Niðurstaða LÍ er því að umdæmisstjórn forstjóra heilbrigðlsstornanna sé 
óheppilcgt fyrirkomulag sem þurfi nánari greinlngu og umfjðUun og skull fellt út úr 
heilbrigðisstefnuninnl.

•  Hlutverk og ábyigðarsvlð Landspltala og Sjúkrahússlns á Akureyri gagnvart öðrum 
hellhrigðisstofnum landsins eru vel skilgrelnd og skapa sterkan grundvöll fyrír 
samhæfíngu þjónustunar.

Lf lcggur áberslu á að ekki só eingðngu vlsað til Landspftala og Sjúkrahássins á Akureyri 
heldur verðl blutverk og ábyrgðarsviö allra heflbrlgðlsstofnana landslns gagnvart 
iandsmðnnum vel skilgrelnt og með því tryggt að Ijóst sé hvar, hvensr og hvaða þjónustu 
eigi að veita. LÍ leggur mikla áherslu á aö hlutverk landlsknís og annarra siofhana eins og 
Þróunaimiðstöðvar heiisugsslu i efiirliti, þróun og upplýsingagjöf sé vel sfcilgreint og ðllum 
aðilum ljóst. Embœtti landlsknis veiði eflt og fjármagnaö til samrsmís við skilgreint 
lagahlutverk.
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Rétt þjónusta á réttum stað

•  Allir landsmenn hafa aðgang aS skýrum upptýslngum um hvemtg og hvert skuil teftaS 
eftirhellbrígSlsþJónustu þegarþörf krefur.

LÍ getur tekið undir að mjög mikilvægt er að alltr londsmenn skulí hafa aðgang að skýnim og 
skiljanlegum upplýsingum um hverl skuti leita eftir viðeígandi heilbrigöisþjónustu. í þessum 
uppiýsingum verði meðal annars skilgreint hvert er hlutverk hinna mismunandi þjónustuaðiia. 
LÍ leggur til að kynning á hlutverkum þjónustuaðila verði kynnt strax á grunnskólastigi.

■ HeHbrígötsþjónustan er skilgretnd sem fyrsta stlgs þjónusta (helkugæslan), annars stigs 
þjónusta (sérfræðiþjónusta utan háskólasjúkrahússlns) og þriðja stlgs þjónusta 
(háskólasjúkrahúslð).

LÍ bendir á mikilvsgi þess að I beilbrigðisste&unni verði staða og hlutverk nnnarra 
sjúkrastoftianna svo sem sjúkrahúsa út á landi, sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna, 
endurtuefingaistofhana, hcimaþjónustu og öldrunarþjónustu einnig skilgreind. Þess vegna tetur 
LÍ að eð huga þurfi sórstaklega að þvi hvar ofangreind þjónusta er fiokkuð innan þessa kerfis.
Í skýislu McKinsey og company fiá 2016 er veitendum hcilbrigðisþjónustu fslenska 
heilbrigðiskerftsins ( eftirtalda sex flokka:

o Heilsugsslu (e. primary care) þar sem þjónusta er veitt I næmmhverfi en heílsugæslan er stluð 
sem fyisti viðkomustaður flestra sjúklinga. 

d  Hjúkrunarheimtli þar sem öldruðum er veirt umönntin. 
o Heimahjúkrun handa öldmðum og ððrum sem þurfa aðstoð á heimíli sfnu. 
o S væðissjúkrahús, cins og sjúkrabúsin á Akureyri og 1 Neskaupstað. Sjúkrahúsið á Akurtyri, sem 

er stzista svBÖÍssjúkrahúsÍð, veítír annars stigs umðnnun (e. secondary care) og suma þaettl 
þriöja stigs umönnunar (e. tertíary care) auk þess að sinna kennsiu og rannsóknum. Önnur 
svBÖissjúkrahús veita aðallega bráöaumönnun og suma þœtti anruus stígs heilbrigðisþjónustu, 
t.d. vegna sjúklinga með langvinn veikindi 

o Landspitalann sem er eina háskólasjúkrahúsið á fslandi og gegnir þriþsttu hlutverki: veitir 
landsmðnnum sírhœfða kliniska þjónustu, sinnir almennri sjúkrabúsþjónustu á 
höfUðborgarsvæðinu og er miðstðð rannsókna og menntunar á sviði heilbrigðisvisinda á fslandi. 

o Sérftæðinga I einkarekstri sem veita sérhæfða göngudeildarþjónustu á eigin læknastofúm og er 
það viðbót víð sér&æðiþjónustu sem veitt er á sjúkrahúsum.

LÍ leggur þvf tíl nö ofangreint markmið verðl endurskoöaö og takl tflUt tfl allrar þjónustu 
og þjónustuveitenda. Skv. núverandi markmiöi er ekki tekið tílllt tíl þcss aö f dag er 
þjónusta á göngu- og dagdefldum sjúkrahúsa, þ.m.t. Landspítala sambærileg og á sama 
þjónu5tu5ttgi og sórfræðiþjónusta Iskna á elgln læknastofum og læknamiöstööum, s.s. 
Læknasetrinu, Læknlngu, Orkuhúsinu og vfðar.

• Hlutverk þjónustuveitenda eru skilgreind og þjðnustustýríng tryggir aö sjúkllngar fal 
þjónustu á réttu þjónustustlgi.

LÍ bendir á að skilgreina þarf þjónustustýringu og hvað er átt við með hugtakinu og útfærslu 
þess til þess að settum markmiðura verði náð. Bakgrunnsvinnu af þessu tagi þarf að vinna f 
nánu samstarfi við LÍ og aðildarfélðg þesx LÍ leggst gegn bugmyndum um tiivísanakerfi. 
Hins vegar má efla samskípti á mitli lskna og aimarra þjónustustiga með aukinni samvinnu og 
upplýsingaflsöi með tilkomu samismdiar sjúkraskrár.

LÍ leggur tfl aö þetta markmlö verði orðaö svo:
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•  Hhitverk þjónustuveitenda og trygglngaréttur notenda heilbrígðisþjónustunar eru 
skilgreind þannig afi sjúklingar hafi val um þjónustu á réttu þjónustustigi.

• Heltsugæsian er fyrsti viðkomustaður sjúkllnga þegar þeir þurfa á heiibrígðisþjónustu að 
halda. Heilsugæslan hefur yfir að ráða víðtækrí þekkingu heilbrigðisstarfsfóiks. Starf 
heilsugæslunnar einkennist af þverfaglegri teymlsvinnu þar sem unnlð er að stððugum 
umbótum f nánu samstarfi við félagsþjónustuna með hagsmuni notenda I forgrunnl.

LÍ td u r  afi allir landsmenu elgi aft hafa sinn hcimilislækni sem þcir bafi rétt á að vdja sér 
sjáliir og þvf ákvæfii verfii afl bæta inn í núverandi drög afl heiibrígOisstefnu sem sérstðku 
sjálfstæðu ákvæfii og markmiði. Tillaga þar að lútandi kemur sfðar i þessu skjali { kaflanum 
Virkir notendur.

LÍ leggur tíl afi þessi liflur verfii svohljóflandi:

• Heilsugæslan er að jafnaðl fyrsti viðkomustaður sjúklinga Inn f heilbrigðiskerfið. 
Sjúklingar geti valið sér helmlllslækni. Heilsugæslan hefur yfir að ráða víðtækri þekklngu 
hellbrigflisstarfsfólks auk lækna og hjúkrunarfræðlnga. Kostirteymisvinnu eru nýttlr þar 
sem það á vlð f heilsugæstunnnl og unnið er að stöðugum umbótum. Gott samstarf er 
við félagsþjónustuna mefi hagsmunl notenda i forgrunni og er félagsþjónustan I 
tengslum við öll stig hellbrlgðlsþjónustunnar m.a. með þvl að á hellsugæslustöðvum 
starfi félagsráðgjafar f samstarfi vlð lækna sem tengiliðir þessara þjónustustiga.

•  Heilsugæslan tekur virkan þátt f heilsueflingu og hellsueflandi móttfikur bjóða upp á 
ráðgjfif um hetlbrlgðan lífsstfl fyrír elnstaklinga og hópa eftir því sem vifi á.

LÍ telur eðlilegra að þessi liður sé meiia miðaður að skiigreindum verkefnum heilsugæslunnar 
sem sinnir heilsueflingu ( formi ungbamaþjónustu, mæfiravemdar og bólusetninga. 
Heilsugsslan býfiur ebuiig upp ó hcilsucflandi móttökur fyrír fólk mefi sjúkdóma og ráögjöf 
um heilbrigðan og betlsueflandi lífsstfl. Bent er á i þessu samhengi afi öll þjónusta innan 
heilbrigðiskerfisins og greidd eraf opinberum aðilum skal byggjast á gagnreyndum fhefium og 
veitt af viðurícenndum fagaðilum með þar tU skilgreind starfsleyfl.

• Umfang annars stígs þjónustu utan sjúkrahúsa er á hverjum tfma ákvefiið f samningum 
við Sjúkratryggingar fslands f samræmi vlð þarfir þeirra sem þurfa á þjónustu að hatda.

LÍ leggur tíl kostír fjölbrcyttra rckstrarforma i hdlbrigfiisþjónustu séu nýttír. Þð sé frelsi 
sjúklinga til að velja sér lækni grundvallaratriöi sem ber að tryggja. Umfang þjónustu 
érftæfiinga utan sjúkrahúsa er á hveijum tima ákveöið i samningum við Sjúkratryggingar 

islands f samræmi við þarfir þjónustuþega, tækni og hagkvæmni. Grunnur afi slikum 
samningum er fagleg þarfagreining. Tryggður er aðgangur Sjúkratiygginga að faglcgri 
læknisfræðilegri þekkingu til þess að geta tekist á við slflc verkefrti. Aðstöðu til 
fjarheilbrigðisþjónustu hefur verið komiö á innan og á milli heilbrigðisstofnana landsins sem 
jafnar aðgengi afi beilsugæslu og þjónustu sérfræfiinga óháfi búsetu. Biðtími eftir þjónustu 
verður innan þeirra marka sem kveðið er ó um I samningum við þjónustuveitendur og viðmið 
iandlæknis scm taka mið af gagnreyndri þekkingu á viökomandi svifii læknisfræöinnar.

LÍ leggur til að þctta ákvsði veröi orfiafi á cftirfarand bátt:

• Umfang annars stigs þjónustu utan sjukrahúsa er á hverjum tíma ákveðið I samningum 
við Sjúkratrygglngar fslands f samræml við þarfir og val þeirra sem þurfa á þiónustu að 
halda.
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•  Aðgengi að heflsugæslu og þjðnustu sérfræðinga á landsbyggðlnni er jafhað með 
fjaiheBbrigðisþJúnustu og öfiugum sjúkraflutningum.

LÍ telur aö þetta ákvæfli endurspegli uppgjöf beilbrígðisyfirvalda í þvf verkefhí að tryggja 
gmnnbeilbngðisþjónusu á iandsbyggðinm. Fjatbeilbrígðisþjónusta getur ekki komið í stafl 
heilbrígðisstarfsfólks á landsbyggðinni eða jafhað aðgengi afl þjónustu (td. bráðaþjónustu) en 
geturbætt þjónustustig og verifl mikiivæg viöbót við gnmnþjónustu sent berað tryggja.
Aö þessu sögflu telur LÍ að aðstöðu til fjarheilbrígðisþjónustu eigi afl vcra komiö á innan og á 
milli allra heilbrígðisstofoana landsíns. Fjarheilbrigðísþjónusta getur ekki siöur átt viö f annars 
stigs þjónushi viö ákveðna þætti I eftirlit með langvinnum sjúkdómum. Tryggja þarf gæði 
þjónustunnar og hún standist kröfur sem gerðar eru til allrar annarrar heilbrígðisþjónustu. LÍ 
bendir sérstaklega á yfirlýsingu Alþjóöasamtaka lækna varðandi fjarbeilbrigðsþjónustu, WMA 
Statemenl on Ethics of Telemedicine fiá 2007 og viðbótum og breytingum ð €9. þingi WMA 
General Assembly í Reykjavfk ( október 2018 fvAvw.wma.netAwlicÍes-Post/wma-statement- 
oa-the-ethics-of-telemedicine/).

LÍ leggur tíl afl hér veröl bætt inn markmtflum:

• Stjórnvöld hafa með sérstðku áktakl og fjárveltingum, þ.m .t kjarasamningum tryggt 
fullnægjandi mönnun i læknls- og heilbrígðisþjónustu á landsbyggðinni.

• Þjónustusamnlngar um sérhæfða heitbrígðsþjónustu utan sjúkrahúsa, s.s. víð sjálfstætt 
starfandi sérfræflilækna jafni aðgengi að heílbrígðisþjónustu á landsbyggðlnnl.

•  Fjarheilbrigðisþjónusta sem veitt er skal lúta sömu ákvæflum um gæðastýringu og 
uppfylla sómu kröfur sem gerðar eru tíl altrar annarrar heilbrigðisþjónustu.

• Blfltfml eftir hellbrigðisþjónustu skal byggjast á faglegu mati og vera innan þelrra marka 
sem kveðlð er á um f samnlngum vlð þjónustuveítendur.

LÍ telur aö skoða þurfi vandlega mismunandi reynslu af mismunandi biðtímakerfum erlendis 
fró.

LÍ leggur tll aö þessi liður veröi svohljóflandl:

• Blðtiml eftír þjónustu er innan þelrra marka sem kveðið er á um f samntngum við 
þjónustuveitendur og vlðmlðum landlæknis. Biðtími er ákveðinn af fagfólkl og byggður 
á gagnreyndri þekkingu. Mannauður er í samræmi við biðtíma.

• Byggingarf ramkvæmdum Landspitatans við H ringbraut er lokifl með góflrí aðstöflu til afl 
veita bráða og valkvæða heilbrígflisþjónustu og öftuga þjónustu á dag- og göngudelldum.

LÍ bendir á að aðeins er verið að vinna að fyrsla ófanga Landsspitala. Engin framkvæmdaáætlun 
liggur fyrir um slðarí áfknga.

LÍ leggur til aö eftirfarandi málsliður bætlst við markmiðið:

•  Fyrir llggur skllgrelnd framkvæmdaáætlun um frekarl uppbyggingu og endurnýjun á 
Innviðum og húsnæði allra helstu sjukrastofnana landsins.

•  Hlutverk Landspitala sem  háskólasjúkrahús hefur veríð styrkt og þar er hátækniþjónusta 
veitt sem og þriðja stigs þjónusta sem ekki er hægt að veita annars staðar á landinu.
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L Í  er sammála mikUvægi þess að styrkja og skilgreina hlutverk Landspítalans og samræma við
þjóoustu sem veitt er anoars staðar í heilbrigðiskerfinu.

• Hhitverk 5JúkrahússIns á Akureyri sem kennslusjúlcrahús og vettanda annars og þrfflja 
stigs heilbr gflisþjónustu fýrir tilgreindar heitbrigðisstofnanir hefúr verið skllgreint og 
styrkt

LÍ leggur tO aft þetta markmtft verði oröaft mcft þcim hastti að f stafl orösins
„heilbrígðisstofnanlr" komi orðið „landssvæði".

• Landspftall hefur skipulagt samstarf við háskðlasjúkrahús annars staðar i  
Norðuriöndunum um hátækniþjðnustu sem ekkl er unnt að veita hér á landi.

LÍ lcggnr tll að orfllft „erlendls" verfti notafl f stað orðsins „Norðurlandanna".

•  Sjúkrarúm á sjúkrahúsum nýtast þeim sjúklingum sem þurfa á meðferð á þessu 
þjónustustigi afl hatda og unnt er að útskrifa þá án tafa afl meflferfl loklnnl.

LÍ leggur til aft þessi liftur vcrfti svobljðflandi:

• Kerflslægur fráflsðisvandi ailra sjúkrahúsanna hefur verið leystur og legurými 
spítalanna einungls notað fyrír sjúklinga sem þurfa á þessu þjónustustigi afl halda.

• Búiö er að byggja upp viðeigandi úrræði fyrir öldrunarþjónustu, hjúkrunarrými, 
endurhæfíngarrými og heimaþjónustu, f samræmi við fjölgun aidraðra, fatlaðra og 
langveikra og þeirra sem þurfa á hæfingu og endurhæfingu að halda.

• Lokið er stefnumótun varðandl heilbrigflisþjónustu aldraflra, fatlaðra og langveikra og 
þeirra sem á hæfingu og endurhæfíngu þurfa að halda.

L Í  leggur tfl aft vifl kaflann bætfst nýjlr liðir SYohljóöandi:

• Árið 2030 hafa allir landsmenn sinn heimilislækni.Til þess að svo megi verða eru 
þriðjungur starfandi lækna i iandinu heimilislæknar, likt og er i löndum sem við berum 
okkur saman við.

•  Hlutfall iækna í starfsmannahópi Landspítalans og annarra heilbrigðlsstofnanna verði 
bætt til að tryggja rétta og viðelgandi þjónustu og hún sé tll samræmls vlð það sem 
geríst á sambærilegum stofnunum eriendis.
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Fólkið f forgrunnl

•  Mannaflaþörf hetlbrfgðiskeifidns hefur verlB grelnd og vHfelgandi ráðstafanlr hafa vertíJ 
gerðar af hálfu rikisvaldsins tit þess a8 tryggja mðnnun heilbrlgfltsþjónustunnar.

Lt tekur undir nauðsyn þess að nú þegar farí fiam greining á mannaflaþðrf i heilbrígfiiskerfinu, 
ekki hvafi slst vaiðandi lœkna. Álag á iskna I dag er mikifi og skipulag Isknisþjónustunnai þarf 
að taka til skofiunar m.t.L lýðfheðilegra braytinga, Qölgunarþjóðarinnarog aldurssamselningar 
ásamt nýjum áskoninum vegna langvarandi sjúkdfima og fyrirsjáanlegra tskniiramfara. LÍ 
tekur skýrt fiam að nú þegar þarf að skilgreina lágmarks öryggisviðmið I mðnnun starfseininga 
heilbrígðiskerfisins. i dag er tii vfsir að þvi sem mslir hjúkranarþyngd starfseiungar á 
heilbrígðisstofiiunum. SUkan áiagsstuðul þarf afi innleiða á starfseiningum Iskna. Hngin 
opinber mönnunarviömifi era til staðar I fslensku heilbrígðiskerfi og bafa heilbrigðisstofhanir 
sett sér sjálfar mönnunarviðmið. LÍ telur brýnt að nú þegar veröl brugfitst vift þessu mefi 
afikomu fag- og státtarfálaga.

■ Mönnun hellbrígðisstofnanna er sambæríleg vlð þafi sem best gertst erlendls, er f takt 
við umfang starfsemlnnar og trygglr gæðl og ðryggl hennar.

LÍ leggur áherslu á aft hcilbrigfilskcrfifi búl við sambaerflcgan ramma hvafi varfiar 
fjármuni og fjðlda starfsmanna og ðnnur Norfiurlönd að teknu tilliti til sárstðfiu ísiands 
hvar varfiar mannfjðlda og staðhœtti. i skýrslu McKinsey' og félaga er bent á helstu ógn sem 
stafar að íslensku heilbrígðiskerfi með eflirfarandi hætti:

fslenska heilbrígöiskerfifi hefiir sérstfifiu afi þvf Icyti að nsr allir sérfisfiiUeknar bafa stundað 
sérfinsöinám sitt erlendis E f  sagan er skoöuö hafa (lestir sérfisðilsknar snuifi aftur til íslands 
að námi loknu. Aftur £ móti fylgir þessu fyrírkomutagi áhstta fyrir kerfið i beild, einkum 
Landspitalann, þar sem hverjum Iskni fyrir sig cr fijálst aft ákveöa hvensr og hvort hann snýr 
aftur til fstands. Þvf er erfilt aö áztla hve marga Iskna þurfi afi mennta til að tiyggja nœgilega 
afkastagetu 1 heilbrígöiskerfinu. Hægt er minnka þessa áhsttu á ýmsan hátt, Ld. meft þvi að 
tiyggja afi laun og vinnusldlyifli sérfimfiilækna séu { samrsmi viö það sem tffikast alþjóðlega, 
cfta mefi þvi að tryggja aö fjðldi Islenskra lskna sé nægjanlegur tíl aö heilbrigfiiskerfinu sé ekki 
hstta búin ef hiutfail lekna sem snúa afhir til fslands skyndilega lxkkar.

LÍ bendir á að þessarí áhasttu má einnig msta að bluta til með uppbyggingu og fjármðgnun 
framahaldsnáms I sérgreinum iæknisfheöinnar á fsIandL

Þá er mikilvægt Bð f heilbrigöísstefnunni komi fram áhættumat og greining á helstu ógnunum 
sem stafar að heilbrigöiskerfinu og til hvaöa únæða skal gripiö og skulu vera til staöar til að 
draga úr þeim áhættuþáttum.

• Yflrmenn hellbrigðtsstofnana hafa skýra ábyrgfl og samsvarandt vðld tfl þess afl grfpa tll 
ráðstafana til þess að manna starfsstðflvar sfnar.

LÍ telur að skilgreina þurfi fágmarks öiyggisviðmið f mönnun starfseinmga heilbrígðiskerfisins 
og aö fyrir hendi séu áætlanir um viðmið og viðbrögð þegar mönnun fullnsgir ekki slfkum 
kröfum.

LÍ leggur til aft eftirfarandi bstist aftan vift markmiðið:

i sam ram i við sett lágmarks Örygglsvlfimlfl f mönnun starfselnlnga hellbrigðtskerfisins. Þá 
hafa yfirmenn skýra ábyrgð og samsvarandi úrraði til að efla starfsmenn f hlutverkf stnu,

1 Lykill afi fullnýtingu Uckificra Landspllatans - (sicnska hcilbrigAiskcrfiÚ ■ krossgötunt. Skýrsla fyrir Atþingi og 
Vcírerðarriöuncytlö, Rcykjavik, scptcrnbcr2016.
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stuðla að sjálfstæðum og vðnduðum starfsháttum ertryggja heilbrígð samskfptl á vfntiustað, 
að hafa vínnutilhögun fjðlskylduvæna og sveigjanlega, að huga að heilbrígðl og vellfðan 
starfsmanna og stuðla að mótvægisaðgerðum gegn álagsþáttum f starfl og vinnuumhverfi.

Lf óréttar þ i  skoðun að Iæknar lútí elnungfs ákvðrðunnm lækna, þegar tll faglegrar 
stjómunar kemur.

■ HeHbrlgðlsstofnanir eru eftírsóttir vinnustaðir og þekktirfyrirgott starfsumhverfi og góð 
samskipti.

LÍ leggur óherslu á mlkilvægi lonleiöingar starfsaðlðgunar- og starfsþróunaráætíana og 
sfmenntunar starfsfólks og telur LÍ það eitt af grundvaliarmarkmiðum f stefnumðrkun tO 
2030. Áhersla verði á að hvetja starfsfólk til að tileinka sár þer nýjungar sem til framfaia horfa 
og umbóta í meðferð sjúklinga. Heilbrigðisstofnanir verði skilgreindar sem þekkingarfyriitski 
með fiamþnSun að feiðarljósi f þðgu sjúklinga.

LÍ leggur tll að vlð þennan Uð verðt b stt:

Innleiddar hafa veríð starfsþróunar- og starfsaðlðgunaráætlanir ásamt 
símenntunarmarkmlðum fyrir starfsmannahðpinn sem sinnir klíniskri þjónustu, kennslu og 
visindastarfseml.

• Starfsfólk heilbrigðlskerfisins býr vlð starfsumhverfi þar sem unnið er að stððugum 
umbótum og þróun þekkingar.

Heilbrigðisstofnanir f vföustu merkingu þess orðs eru þekkingarfyrirtæki og mikilvægt aö við 
skipulag vinnutíma só jafnfiamt horfi til þessa þáttar. Horfa verður til kennsluhlutvcrks og 
mikilvsgi þróunar og umbótastarfs þegar mðnnun starfseininga er metin. LÍ hvetur tll að það 
verkefnið verðl sett f forgaog þar sem þróun þekkingar og umbótastarf er blutf af 
starfsskyldum.

•  Vlnnutfml og vaktabyrðf hellbrigðlsstarfsfólks er f samræml vlð lög og kjarasamntnga.

LÍ leggnr til að tekið verið til endurskoðunar og skilgreindur hámarkstimi viðveru á 
starfseiningum sem tekur tíflití tll áfags á starfsstðð og vaktabyrfif. Þá telur LÍ að innleiða 
þurfi starfsþróunar- og heilsunektaiákvsði og Umi til þess áætlaður i kjarasamnmgum lDct og 
hjá ððnun starfsstáttum sem vinna undir mikfu álagi s.s. fðgieglumenn, sfökkviliö og 
landhelgjsgæslan.

« Skýmr reglur gilda um aukastðrf starfsfólks.

LÍ bendir á mikilvægi sveigjanleika f starfsráðningum á heilbrigðísstotíiunum, bæði hvað 
varöar starfshlutfall og sveigjanleíka f vinnutílhögua LÍ bendir einnig á að kjörum 
sjúkrahúslekna og annarra beilbrigðisstarfsmanna þaif að vera þannig háttað að þeir geti helgað 
sig vinnu, kennslu og rannsóknum á sjúkrastofiiunum. LÍ gerir kröfu um að læknar séu ffjálsir 
af þvf að stunda lækningar f eigin atvinnurekstri utan sem innan sjúkrastofnanna ón annarra 
takmaricana en þeirra, sem faglegar kröfiir eða samningar viö stjómendur sjúkrastofnanna leyfi. 
Grundvöllur þessa er, afi sjúkratiyggðir njótj jafirræðis, bvort sem þeir fái læknisþjónustu á 
sjúkrahúsi eða utan þess og njóti tryggingavemdar Sjúkratrygginga íslands.

•  Samstarf e r mllli stofnanna og teymisvinna og þverfagleg helldræn nálgun einkennir 
vinnubrðgfl heilbrígðlsstarfsfólks mefl það fyrir augum að tryggja gæfli og samfellu f 
þjónustunni.
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LÍ tefcur undír það sem fram heftir komtö I yfirlýsingum evrópskra laknasamtaka um 
Jiverfáglega samvinnu en þar er I5gÖ áhersla á aÖ viðuikennt sé að best fari á þvi að 
sjúkdómsgrciníng og meðferð fari fiam 1 þverftglegu umönnLmarteymí sem lcittcrog samnemt 
af læfcni. Umönnun sem veilt er án þess að til hafi komið q'úkdómsgrcining og stofhað bafi 
verið tU viöeigandi meöferðar af hálfii læknis er ógnun við gsði og öryggi heilbrigöísþjónustu.

• f gildl eru langtímasamningar vlfl ertend háskólasjúkrahús sem feta í sér mðguleika til 
vísindasamstarfs, menntunar og samelginlegrar þróunar á heitbrtgðtsþjónustu.

LÍ bendir á að starf læknisiiu er burðarás I íslenska heilbrigðiskerfinu. Því er veigamikiö aö 
nám og starfsumhverfi lækna þióist áfium i Ijósi þess, sem reynslan hefur kennt og hvetji þá til 
að tileinka sír nýjungar, sem til ftumfara horfa. i ljósi þess telur LÍ mikilvægt að fiamhaldsnám 
lækna á íslandi verðt eflt, en jafnframt að hlutast vcrði til aö þeir geti aukið menntun slna, tekið 
hluta þjálfunarinnar eða lokiö fiamhaldsnámi erlendis efiir vel sldlgreindum og 
samningbundnum námsleiöum I þeim tilvikum sem aðeins er hsegt að veita kennslu og þjálfun 
I sérgrcin að hluta til samkvæmt marktýsingu námsins hírlendis.

L Í  leggur tíl aö vlfl kaflann bætlst þ rír nýir llðir svobljðflandi:

• Hlutfall lækna t starfsmannhópl sjúkrahúsa og heilbrlgðisstofnanna sé sambærtlegt vtfl 
þafl sem tíðkast við samsvarandi stofnanirerlendis.

í skýrslu McKinnsey er ein mikilvægasta ábending höfiinda að fjölga þuxfi Isknum til að auka 
afkðst og skilvirkni kerfisins. Almennt er samsetning klfnsks starfmannahóps á Landspítala 
sambærilegt því sem sést á sænskum háskólasjúkrahásum, en starfsfólkið er fæna og þaö sem 
mestu skiptir er fremur lágt hlutfall lækna {samanburði við erlendar heilbrigðisstofiianir ems 
og fram kemur f skýislunni. Heildarflöldi kllnískra stöðugilda á heimsókn er umtalsvert lægri 
en á sænskum háskólasjúkrahúsum. Lsknar víð Landspitalann sinna umtalsvcrt flciri 
heimsóknum og innlögnum á stððugildí en læknar á sambærilegum sjúkrahúsum f Svlþjóð. Á 
hinn bðginn er hlutfall starfsmanna við stjómun og stoðþjónustu hlutfallslega miklll. 
Sérstaklega er bent á að hlutfall starfsfólks sem sinnir umsýslu, t.d. Qármála- og 
mannauðsdeildum, er hátt miðað við Norðurlðndin. Á þessu þarf aö rúð bót.

• Mönnun heilbrlgðskerflslns tryggtr aðgengi að brelðri og vlðtækrl þekkingu I öllum 
sérgrelnum læknlsfræðinnar til að tryggja sjálfbærni heilbrlgðiskerfislns og öryggi 
landsmanna.

Sjálfbæmi heilbrigðiskerfistns byggist á heíldstæðri mennta-, þjónustu- og vfsindastarfsemi. 
Læknar sem fcngið bafá tækningaleyfi og 1 fiamhaldsnámi verða sffellt mikilvægari hluti i vel 
skiputðgðu heilbrigðiskcrfi og grundvöllur þess að sjúkrahús og heilbrígðisstofhanir geti starfað 
af skilvirkni. Slarfsaldur lækna á fslandi hlulfallslega er stuttur þar sem meirihlutí þeirra fer til 
útlanda í sémám. Framhaldsmenntun lækna hérlendis að afloknu grunnámi þarf að tryggja 
faglega og fjárhagslega. Læknahópurinn er ungur og þvi þarf að aö mæta með skipulðgðu 
framhaldsnámi 1 sérgrcinum læknisfheðinnar.

• Þríðjungur starfandi lækna I landinu Eruheimltislæknar, líkt og er í löndum sem vlð 
berum okkur saman vlð.

Nægt fiamboð er á sémAmi {heimililsækningura til að koma á móls við fjölgun heimilislækna. 
Verkefhum sem ætlast er til að fiumlæknisþjónusta sínnt og leidd er af sérfiæðingum f 
heimilislækningum fer fjölgandi svo sem mönnun heilsugæslustööva, þjónusta viö aldraöa og 
fatlaöa. Kröfúr um bóflegan vinnutima og tryggðan hvfldartiraa og Öryggismðrk starfsálags 
eykur þörf á læknastöðum, ekki slst þar sem vaktabyrði íylgir slaríi.
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Vlrklr notendur

•  Lsndsmenn hafa góðan aðgang afl upplýsingum og þekklngu tll afi taka uppfýstar 
ákvarflanir um val á hellbrigflisþjónustu, til dæmb um rafræna notendagátt eins og 
Heilsuveru.

LÍ er satnmála um afl efla eigi rafhenar notendagáttir á borð viö Heilsuvem 1 samskiptum við 
beilsugæslu og sérhæfða heilbrígðisþjónustu utan sjukrnhúsa. Vakin er athygli á þvi afl gott 
aðgengi að upplýsingum og þekktngu fclur ekki sfst f sér aögeugi að heilbrígðisstarfsfólki með 
sérþekkingu sem nýst getur notendum vtð ákvarflanir um val á heilbrigðisþjónustu.

• Sérhver sjúklingur hefur eina samræmda sjukraskrá sem er aflgenglteg vlðelgandl 
heilbrígflisstarfsmönnum (samræml við ósklr hans.

LÍ tclur að sjúkraskrá sérhvers sjúklings eigt að vera samræmd og aðgengileg vifleígandi 
heÍlbrígðisstaifsfólkL Á Heilbrígöisþingi 2. nóvember sl. kom fram skýr vilji frá liiUtrúum 
sjúklingasamtaka aö viöeigandi upplýsingar úr sjúkraskrá séu aðgengilegar þeim sem þurfa að 
vinna með þær, óháð þjónustustigi eða á hvafla heilbrígðísstofnun viðkomandi Ieitar. LÍ lekur 
eindregið undir þessa skoðun. Hins vegar má lesa úr þessarí efnisgrein að sjúklingur geti 
takmarkað aðgang heilbrígðisstarfsfólks að upplýsingum um sig eftir hentugleika („{ samrsmi 
viö óskir hans”). LÍ er þvi alfariö andvigt Upplýstngar sem sjúklingur kýs að leyna fyrir 
heilbrigðisstarfsfólki geta skipl skðpum þegar kemur aö veitingu réttrar meöferðar. Mikilvægt 
er að ábyrgö liggi á réttum staö ef mistðk gcrast eða rðng meöferö er veitt á grunni þcss aö 
mikilvægum upplýsingum er leynt fyrír heilbrígðisstnrfsfóUd. Þá er mikilvægt að fram komi afl 
í Iðgum um sjúícraskrár nr. 50/2009 stendur skýrt að ef sjúklmgur takmaikar mjðg aögang að 
sjúkraskrá má llta á takmðrkunina sem hðfnun á meöferð.

■ AKir landsmenn hafa ótakmarkaflan aflgang afl elgln sjúkraskrá I gegnum Heilsuveru.

LÍ er sammála að landsmenn eigi að geta nálgast upplýsingar úr cigin sjúkraskrá en það þarf að 
útfœra mjðg vel Skoöa þarf reynslu annarra landa (t.d. Danmörku) en þar hefur það m.a. gerst 
1 kjölfaríö að minna af upplýsingum er skráð I sjúkraskrá og á þaö sérstaklcga við um 
viðkvæmar upplýsingar. Veröi það raunin er hstta á að skráning i sjúkraskra verði lélegrí og 
geti þar meö hafl neikvæðar afleiðingar á greiningu og meöferö sjúklinga. Jafnframt vekur U  
atbygli á að nánir aðstandendur koma gjaman á framfæri viðkvæmum upplýsingum um 
sjúklinga sem skráöar eiu I sjúkraskrá. í  Iðgum um sjúkraskrár nr. 50/2009 kemur fram aö 
sjúklingur hefurekki aðgang aðupplýsingum fiá 3ja aöila nema mcð leyfi þess aðila. MÍkilvægt 
er að notendur og þeir sem skrá I sjúkraskrár séu meðvitaðir um það ákvæði.

•  Alllr sjúklingar geta á hverjum tfma séfl stððu stna I greiflsluþátttökukerfinu.

LÍ er sammála þessum liö en hvetur til þess að tekið verði upp citt samræmt 
greiðsluþátttökukerfi er n sr lil veitingu heilbrígðbþjónustu og niðurgreiðslu íyfja.

•  Allir hafa aflgang afl hagnýtum og gagnreyndum hellfarígfltsupplýslngum sem auflveldar 
þelm heilbrígt tffeml og afl halda heitsu.

Lt er samméla þessum liö. LÍ telur ennfiemur mikilvægt að á sama stað og þessarupplýsingar 
komi fiam séu lfka skýrar upplýsingar um hvers konar ógagnreyndum meðferöum er ekki hsgt 
að mæla með og sérstaklega hvaða meðferðarmöguleikum er mæll gegn. Þetta er ekki sist I Ijósi 
mikillar markaðssetningar hjá- og skottulækninga sem geta truflað gagnreynda meðferð og eru 
oft dulbúnar i klæði svokallaðrar viðbótarmeðferöar eða heilsueflingar.
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•  AJIir landsmenn hafa tæknllega mðguteika á hetmltum stnum til þess að lcomast I 
samband við hetlbngðisþjónustu óháfi búsetu.

LÍ er sammáb þessari futlyröingu enda sé aðeins um að neða tBknilegar lausnir en ekki veríð 
að opna fýrír óheft afigengi að Isknum svo sem meö tðlvupósti eða ( gegnum samfélagsmiðla.

•  Reglulegar þjónustukannantr eru gerðar þar sem sjónarmifi notenda eru notufi tH þess 
bæta þjónustuna.

Reglulegar þjónustukannanir með sjónarmið notendana I huga eru mikilvsgur hluti af 
gsðaeAirliti en geta etdd staðíð einar og sér undir gsðaeftiríiti i heilbrígðisþjónustu. LÍ telur 
að það sé hsgt að veita lélega heiibrígðisþjónustu þannig að þjónustuþegi sé ánsgður á sama 
hátt og það er hsgt að veita góða heilbrígfiisþjónustu þannig að þjónustuþegi sé óánsgöur.

• Veltendur hellbrígfilsþjónustu hafa skltntng á þðrfum og markmiðum þeirra elnstakdnga 
sem þelr þjónusta og elnbetta sár aö þvf að velta þjónustu sem mætlr þessum þðrfum og 
marfcmifium.

LÍ bendir á að skilningur á þöríum og markmiðum einstaklinga sem sskja sér 
hellbrígðisþjónustu sé grundvallaiatriði ( veitingu allrar heilbrígðisþjónustu. Lf bendir einnig á 
að þarfirpg markmið einstaklínga geta veríö óraunhsf og jafnvel skaðleg.

LÍ leggur tíl afi við kallann bstíst tvelr nýlr Uður svohljáfiandl:

• Helldarsamtök sjúkllnga hafa verlð stofnuð 2030, faglegur stuðnlngur og 
rekstrargrundvöllursjúklingafélaga ertryggðurá fjárlðgum.

Ll leggur til afi yflrvðld styöjl við afl heildarsamtðk sjúklinga verðl stofnufi og hafi 
afikomu afi vinnu eios og þessari
LÍ leggur tll að embætti umboðsmanns sjúklinga verði stofnafl/endurvaklfi sem hafi að 
hlutverki að aðstofia sjúklinga viö að leita xéttar slns innan heilbrigöiskerfisins og geti úrskurðaö 
I ákveðnum málum sem að þvi lúta.

• Alllr landsmenn hafa slnn hetmlllslæknl sem getur lelðbelnt slnum skjólstsðingum um 
flóklð heilbrlgðiskerfl.

LÍ bendir á að á Heilbrígðísþingi kom skýit fhun af hálfu fulltrúa sjúklíngasamtaka að ekki er 
auðvelt aö fóta sig I heilbrigðiskerfinu. Til dæmis séc boðleiðir oft óskýrar og óljóst hvaða 
umsóknareyðublaði eigi að skila hvert og hvenær. Til að auðvclda notendum 
heilbrígðisþjónustu að þeklga ritt sinn og vita hvert þeir eigi að sækja þjónustuna leggur U  til 
bö notendum standi til boða persónuleg leiösðgn um islenska heilbrigðisskerfiö, samhliða þvi 
að torskildar boðleiðir verði auðveldaðar og upplýsingar gerðar aðgengilegrí. Tilkoma þess að 
allir hafi rétt á slnum heimitislekni vsrí stórt skief I þessa átt, en einnig er lagt er til að hlutverk 
félagsráðgjafar á heilsugæslustöðvum og sjúkrastofhimum verði efit eða komið á fót til sinna 
þessu hlutverki I samstarfi við lækna og aðrar fagstéttir og félagsþjónustu sem þörf er á. 
Jafnframt aö allir landsmenn eigi rélt á sinum heimilislækni sem hefur yfirsýn yfir heitsufar og 
þjónustuþörf sinna sjúklinga.
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Skilvirk þjónustukaup

• SJúiffatryggJngar íslands annast alla samnlngageFð um kaup ð hellbrígfiisþjónustu fyrir 
hðnd ifldslns, hvort sem um er að ræfla opinbera efia einkaafiila.

LÍ telur að skiigmina þurfi Qánnögnunarmarkmifi fyrir allt beilbrigöiskerflöekkt einungfs hluta 
þess. Heflimgðiskeriið verði áfiam rekið á félagslcgum gruoni tneð Qáimðgnun rfldsíns á 
rekstri sjúkrahúsa og með samningum um séthæfða heilbrigðisþjónustu utan þeirra svo sem við 
sjálfststt stariandi þjónustuveitcndur, Auka þarf f ðfongum fiamlag rikisins til samnetnis við 
það sem gerist á f nágrannalöndum okkar. Tölur eins og 11% af veigri landsframlciöslu hafa 
verið nefhdar. Fjáimðgnun innviða og uppbygging þeirra veiði eflt og sambærilegt við þaö sem 
best gcrist f nágrannalondum okkar. LÍ leggur áhcrslu á aö samfella og heildarsýn sÉ 
nauðsynieg tíl að foröast sóun fjármuna.

• Kaup á heilbrigfilsþjónustu byggtst á þarfagreiningu og mifiast vlfi þarfir fbúanna f 
landinu.

LÍ bendir á að mikilvægt sé viö skipulag heilbrigðisþjónustunnar aö horiá til stððugleíka, 
langtfmaþarfa og framþróunar. Þarfegrelning taki einnig tillit til tiyggingaréttar sjúklings og val 
hans á meðferðarúnæöum og þjónustuaðilum. Fjármagn sé sett f þjónustu sem ákveðiö er að 
veita þar sem hún er hagkvæmust og mest gæði óháö rekstrarformi. Mikilvægur þáttur f núlfma 
beilbrigðisþjónustu er réttur sjuklings til vals á meöferðaraöila og gcta leitað áiits annars ef 
þannig ber undir. Þennan valiétt sjúklinga þarf aö tiyggja og vemda. LÍ lýsir yflr sérstðkum 
ábyggjum vegna yflrvofandi takmarkafirar læknisfræðllegrar sérfræðiþekklngar hjá 
lykilstofnunum s.s. f heilbrigðisráðuneytíuu. Ef fram sem horfir mun engin læknir verða 
starfandi f fastri stööu i ráöuneytinu frá áramótum 2018/19. Viö þcssu þarf að bregðast til aö 
tryggja eðilega faglega þekkinga Þariagieiningin sem slfkt veiöur jafnfiamt best unnin að mati 
L1 með aðkomu fagfélaga er málinu tengjask

• Ef forgangsrðfiun er naufisynieg eru sjúklirtgar mefi mesta þðrf og verst lífskjör settir I 
forgang.

LÍ telur að tiyggja þurfi að greiðsluþátttaka sjúklinga {mestri læknisfiæðilegri þðrf og verst 
lffskjðr og annarra viðkvæmra hópa veröi f afiiumin eöa vcrði óveiuleg. LÍ telur mUdlvægt að 
þetta markmifi sé umorðað tíl samræmfs vfð núgUdandi Iðg um að til gruudvallar 
forgaugsrððuD Uggi læknisfræðUegt mat. Þessi liður hljóði þvi svo:

• Ef forgangsröðun er naufisynleg eru sjúklingar með mesta læknisfræðiega þörf og verst 
Iffskjör settir í forgang.

• Kaup á hellbrigðisþjónu5tu gerir nauðsynlegar krðfur um aðgengi, gæði þjónustunnar og 
öryggi sjúklinga.

LÍ tclur mikilvægt að tryggja aðgengi aUra landsmauna að bcilbrigðisþjónustu með 
nauösynlegum bllðaraögerðum s.s. jfifnun ferðakostnaöar og samningum við lekna og aðra 
þjónustuaðila um veitingu þjónustu I nærumhverfi cAírþvi scm aöstæöur og fagleg viðmið leyfa 
og samfella f þjónustu gerir mðgulegt Tryggja þarf Qárveitingar fyrir nýliðun tækna og að 
nýjungar svo sem lyf aðgerðir og ný tækni verði aðgengileg landsmönnum fljóttega cfiir að 
þær koma fiam. LÍ bendir á mikilvægi sveigjanleika f skipulagi beilbrigðiskerfisins til að geta 
brugðist við breyttum og tfmabundum átagsjráttum scm leysa má með sérsamningum við 
þjónustuaðila. Árangurshvatarog þjónustukannanir verði metnarsem hluti Qánnogaunarlflcani.
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•  Framfeiflshitengt flárniögnunaricerfl sem byggtst á  alþjóðtega flokkunarkerflnu DRG 
hefurverið innleftt viS kaup á allri sjúkrahúsþjónustu og sambærílegri þjónustu sem veitt 
er ( elnkarekstri utan sjúkrahúsa.

LÍ bendir é að innleifling DRG kerfis helur verið á dagskrá til margra óra. Sú staðreynd afi það 
befur enn eklri verifl tekið upp bendir til veikleika sem þarf afl greina nánar. í Ijósi þess getur 
verið mBdlvsgt að skoða önnur sambsrileg greiðslukerfi eða skilgreina miðað við islenskar 
aðstsður eins og Ld. befiir verið innleitt i hluta heilsugaeslunnar. LÍ tekur nndir afl 
kostnafiargrelnlng þjónustu hvort sem er af bálfu oplnbers afilla efia samnlngsbundins 
einkaafitla þarf að liggja fyrir við gerfi samninga um heilbrigðisþjónustu. Allar 
fyririiugaðar breytingar séu vandlega skoðaðar með aíleiðingar f huga áður en ráðist er i 
breytbgar á þjónustustigi, þjónustuaðila efla fiármögnun.

• FJármðgnunarkerfi heilsugæslunnar á höfuflborgarsvæðinu hefur verifl þróafi og tnnleltt 
vlfl fjármðgnun heilsugsslu um land allt

LÍ telur mikilvœgt afi hór sé teklfi tíllit tíl stafthátta og ibúaQölda á hverjum stafi.
Kostnaðaigreining þarf að fara fram á heilsugteslunni rétt eins og á sjúkrahúsþjónustu og 
stofixstarfsemi lækna og annairar sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa. Samfara 
vandaðri ínnleíðingu á greiðslukerfi heilsugæslunnar á tandsvisu í samráði við fagstéltir, hefur 
verið veitt fiármagni svo um muimr til að bæla læknismönnun á iandsbyggðinnl
Fjármagn greiðslukerfis heílsugæslunnar hefiir verið bætt og Qármagn tengt fjölda 
skjólstæðinga f slað fastrar Qárveitingar. StarfsmannaQðldi, þ.e. starfshlutfall lækna og 
hjúkninarfrieðinga er skílgremt m.LL aðstieðna á hveiju landsvæði og skjólstæðingaQölda f 
þéttbýli eins og nú er gert i tengslum við stöðuhlutfall sálfræðinga i greiðslukcrfinu. Auknum 
vcrkefrium fylgir Qármagn inn f heilsugæslugreiðslukerfið.

LÍ vill koma b£r á framfæri áhyggjum vegna stðfiu heimilislækninga f dreifbýli og tclur 
afi séntakt átaksverkefni stjórnvalda verfii að koma tíl ef núverandi þróun á eldd að halda 
áfram. Slfkt átaksmarkmifi þarf afi skiigrelna mun betur i hellbrlgölsstcfnunni til 2030 og 
bregðast nú þegar vifi ástandinu.

• Fjármfignunarkerfi hellbrigölsþjónustu hvetja tíl aukinna pefla, betri hellsu notenda, 
gófls aðgengfs þelrra að þjónustu og kostnafll er haldlfl f skefjum.

í skýrslu McKinsey og company fyrir Alþingi og velferðarráðuneytið 2016 segin
ísland kemur almennt vel út jxgar gasði bcilteigðisþjónustu eru borin saman milli landa og enn 
betur þegar ðrangur er skoflaður i tengslum vifl úlgjðld til heilbrigðisþjóoustu. Þetta er ekki hsgt 
að rekja til einhvers cins þíttar heldur er um að raða samspil þðtla, sem liggja að bakl þðrfiun 
þjóðar fyrir heilbrigðisþjónustu, og rekstrankilvirkni kerflsins I heild.

LÍ tekur undir þcnnan jákvæða vitnisbuið skýrsluhöfunda og leggur áherslu á að kcrfiö sé 
skoðað I hcild sinni og varar við að fariö sé f breytingar á þess að afleiðingar og heitdarmynd 
ákvarðanatðku 1 heilbrigðiskerfinu sé höfð til hliðsjónar. LÍ styfiur afi þjónusta sé veitt f 
auknum mæli þar scm sjúklingar vdja aö fá hana og þar scm bún cr bagkvæmust ank 
þess sem gæfti eru tryggft. Svcigjanlefki og bagkvæmnl stofurekstrar séu notuft þar sem 
þaft á við. Mikilvægt er aö að skilgreina hvaða þjónustu skuli vcita á hveiju þjónustustigi, Ld. 
hvaða þjónusta skuli veitt á háskólasjúkrahúsinu og hvaða þjónushi er skynsamlegt að veita 
annars staðar, hugsanlega með að flytja álag af Landspíúa yfir á hdlsugæslustöðvar og 
einkastofur og starfsemingar sériiraðilækna. Gæðavfsar verði innleiddir sem hluti af 
kröfulýsingu og tengdir fjánnögnun. Greiðslukerfin og fjáimögnunaraætlanir taki mið að 
sfkvikri framþróun i læknisfiæði. Reglubundnar þjónustukannanir skulu framkvæmdar,
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skilvirkt eflirlit með gæðum þjónustu sé tii staöa og samráösvettvangur ti! 80 meta breytingar f 
þjónustu, framþróun, meti þörf á umbótum og innleiðingu nýjunga. Tryggja þarf aö scducfö 
þjónusta scm Iftil eflirspum er eftir veröi ekki svo dreifð að það komi niöur á beildarflarnleíðm, 
kostnaöarbagkvsmni eða öryggi sjúkiinga.

• Kostnaflur vlð skimanir og teft afl ónæmum bakteríum og velrusjúkdómum f 
áhættuhópum er grelddur úr sameiglnlegum sjððum.

Lf tekur undir þetta ðryggissjónarmið.

• Greiflsluþátttaka sjúklinga jafnast á við þafl sem er lægst f nágrannalðndunum og 
vlökvaemlr hópar fái gjaldfrfa heiibrigðisþjónustu.

L Í  tekurundirþessi sjónarmið.
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Gæði ífyrirrúml
• Birtíng og sýnlleikl upptýslnga um árangur hellbrigðiskerfblns er með því sem best 

þekkist á alMóðavbu.

LÍ td u r aS beppilegra sé að orfla þetta markmiö meö eftirfarandi hœttí:

• fsland er með fremstu þjóðum ( þvi aö sýna árangur heilbrigðiskerfinslns. f Ijósi þessa er 
áriflandi afl aflferðarfræði og m atá árangri, öryggi sjúklinga og ánægju sjúkiinga sé hlutl 
af þjálfun og starfsþróun starfsmanna eftir þvi sem við á. Með þetm hætti má efla og 
styrkja öryggismenningu og gæfli þjónustunnar.

Meðal gEeðavÍsa þarf aö vera skilgreind lágmarks mönnun, lágmarks fjðldi heilbrigfiissíétta, 
húsnsðiskröfiir, aðgengi og framboð þjónustu. Setja þarf þaö markmiö að rfkið bafi skilgreinl 
og innleitt slfka gæðavfsa á ðllum stigum heilbrígðisþjónustunnar 2030.

• Gðgn um árangur elnstakra þátta hellbrígfllsþjónustunnar eru samanburfiarhæf mllll 
landsvæfia og vtfl árangur annarra þjófla. Samanburður á þessum grundvelli er gerður 
reglulega.

L Í  telur að orða skuli þetta markmifl með eftírfarndi h stti:

• Gögn sem skýra árangur elnstakra þátta innan hellbrigðlskerfisins eru reglulega borln 
saman á mlili landshluta sem og víð alþjóðleg gögn að teknu tilllti tll fslenskra aðstæflna 
og matl notenda (sjúklinga).

• f samningum rdfl þjónustuveltendur eru gerðar skýrar kröfur um gæðavfsa og hvafla 
árangri skull náfl.

LÍ leggur áherslu á að fjárframlög endurspegli stefnu t gæðum og öryggi. Skílgreina þarf hvaða 
gaeðavfsa heilbrígðiskerfið é að nota og ákveða hvað forsendur liggja þar að baki og aðili á að 
bera ábyrgð á gæflavisum. Samráð við fagfélðg og sérgrranafétög er áriðandi i þessu sambandi. 
LÍ og önnur félflg lækna lýsa sig reiðubúin til slfks samstarfs á landsvfsu. Framboð á þjónustu 
þarf að taka inn I umræðu um gteði og öryggi, ef þjónusla er ekki til staflar eða býðst ekki eöa 
illa, þá getur það haft áhríf á gsði og ekki slður öryggi sjúklinga.

•  Grelflslur til þjónustuveltenda taka tillit tll nlðurstflflu gæflavfsa.

LÍ telur mikilvsgt að greiðslur til þjónustuvcitcnda taki tillit til niðurstððu gsðavlsa, sem 
raunverulega endurspegla gatfi metin sameiginlegB af þjónustuveitenda og þjónustukaupanda. 
Tengsl þurfa að vera ó milli stefnu í heilbrígðisþjónstu og stefhu um mönnun 
heilbrígðisstarfsmanna. Gæðavfsar snúi einnig aö aðgengi/framboði og skorti á þjónustu.

• Skll þjónustuveitenda á áriegu gæflauppgjðri sem sýnlr nlðurstöflur umsamlnna 
gæðavísa eru forsenda þess að fullar greiðslur fyrir veltta þjónustu séu Inntar af hendl.

LÍ teiur að forsendur fyrír fiillri greiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu séu að óríegu gæðauppgjöri 
sé skilað sem sýni niðurstöður umsambna gæðavisa enda sé tiyggt Qármagn til aö vinna 
gæðauppgjörog sinna gæðavisum af hálfu þjónustveitenda. Skilgrcina þarf hvemigbrugðist er 
við ef gæðauppgjör stenst ekki, annað en grciðslur, em aögerðír til endurbótajafnframt þarfað 
skýra hve stór hluti af grciðslum em háðar gæðauppjöri hvetju sinnL Skoða þarf vandlega hvort 
árangursríkara er að byggja upp hvatakerfi fyrir veitendur heilbrigðisþjónustu, umbun/bónus 
fyrir að skila gæðauppgjöri fiekar en kerfi sem kveðurá um skilyrði greiðslna.
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•  Þjónustul nr nlr eru gerðar reglulega og niðurstðður þeirra notaðar í daglegt 
umbótastarf.

LÍ er sammálfl þvf afi reglubnndanr þjðnustukannanir séu gerðar af óhiðum afiila.
Gaeðahandbækur og rekjanlegir ferlar eru almennt til staðar hjð öllum þjónustuveitendum

• Gæðaáætiun Embættis landlæknts er að fullu komln til framkvæmda.

L Í  hvetur til þcss að hér sé vandað til verka og samráð sé haft við viökomandi fegfélög og
hagsmunaðila.

LÍ leggur tíl aft víð kaflann bœtíst tvcir nýir liðir:

• Gæði og öryggi heilbrlgöisþjónustu fyrir alla landsmenn sé tryggt Öryggi starfsfólks er 
hlutt af ðrygglskrðfum, bæði að hálfu þjónustukaupanda og veitanda.

• Gæöahandbækur/vtðmið/rekjanlegirferlarerualmennarhjá öllumþjónustuveitendum. 
Samræmt atvikasskránlngarkerfi fyrir landið allt verði komið til framkvæmda. Brugðist 
er við afleiðingum atvika með leiðum til að bæta þjónustuna, gæði og öryggt.
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Hugsað til framtíðar

• Hlutverk heiibrigffisfcerfislns er afl veita heitbrígfllsþjónustu, mennta heilbrígðisstarfsfótk 
og stunda vfslndastarfsemi. Hver þáttur hellbrigðlskerfisins er kostnaðargreindur og 
fjármagnaðurmeð gagnsæjum hætti.

Lf leggur áhcrslu á að hver þáttur heilbrígöiskerfisins verði kostnaðargretndur og fjármagnaður 
með gagnsœjuni hsttL

• StarfsfóHt á oplnberum heilbrígðlsstofnunum hafi mögulelka á að starfa við víslndavinnu 
oggæflaverkefnum f ákveflinn tíma á ári.

LÍ er sauunáta og fagnar ofangreindum markmiðum en leggur áherslu á aö þetta gildi 
ekki elngðngu um opinberar heilbrigöisstofnanir.
LÍ lcggur tíi afl nýjum Ufi verðl bætt hér við:

• Víð gerfl þjönustusamnlnga um heilsugæslu og sérhæfða heilbrígðisþjónustu utan 
sjúkrahúsa skal tekíð tillit innleiðinga gæðaverkefna, símenntunar og mðguleika á 
víslndasamstarfi.

• Ætiast er tll þess að hellbrlgðisstarfsfótk sem vinnur á háskólasjúkrahúslnu slnnl kennslu 
og vfslndum jafnframt þvf að slnna klfnfskrí vlnnu.

LÍ cr sammála ofangreindum markmiðum og fagnar því. Mikilvægt er að við skipulag 
vinnudagsins sé gert ráö fyrír svigrúmi til afl sinna þessum þáttum sem m.a. geti verífi bluti af 
starfsþróunaráætlun viökomandi læknis. LÍ leggur áberslu á mikilvægi þess að þafl sé 
fjárbagslegur aðskilnaöur milli vfslnda, kennslu og klfnfskrar vittnu. Jafhframt er Ijóst aö 
raikil undirQármðgnun er áberandi i þessum þætti sem þarf að bregöast við. LÍ vekur athygli á 
mikilvsgi þess að sjúklingar hafi aðgengi að þátttðku i klfnfskum rannsóknum sem 
viðurkenndar hafa veríð og fengifl tilskilin leyfi. Slíkar rannsóknir þurfa að vera skilgreindar 
sem hluli af viðurkenndri daglegrí heilbrígðisþjónustu.

• Heilbrígflisvfsindasjóði verfli komið á laggimar sem veltl styrkf til 
hellbrígfllsvfslndarannsókna.

LÍ er sammála ofangreindum markmiðum og fagnar þeim. Benda má á að birting ritrýndra 
greina hefur dalaö og stofnun slfks sjóðs er mikiivægur áfangi f viðspymu gegn þeirrí þróun.

• Gagnagrunnar og lífsýnagögn séu opin og aflgenglleg vfslndamðnnum sem öfllast hafa 
tilskilin leyfl um vfsindarannsóknlr.

LÍ er sammáia ofangreindum markmlðum og fagnar þcim. LÍ leggst gegn alirí gjaldtöku á 
þessum þáttum og telur að slOct sé hamlandi iyrir visindaslarfseml, gteðaþióun og nýskðpun á 
heilbrígðis- og menntasviði.

■ Grunnmenntun hellbrígðisstarfsfólks hefurverifl afllögufl fslenskum aflstæflum með þafi 
fyrír augum að tryggja mðnnun heilbrígfllsþjónustunnar.

LÍ er sammála ofangreindnm markmlflum en leggur ríka áherslu á afl gæflum náms og 
viflmlfl vifl erlendar námskrðrur sé viðhaldiö og f engu tilslakafl. LÍ telur míkilvœgt að nú 
þegar vcrði skipaöir vinnuhópar sem meti innihalds náms og námsskrár f stærstu greinum 
heilbrigðisfræða með tilliti til þess starfs sem náminu er ætlað að mennta starfsfólk i. Hátt 
brottfall útskrífaðra beitbrígðisstarfsmanna að tómi loknu sem ekki skila sér til starfa i faginu 
er áhyggjuefhi og skofla verður hvort námskráin og uppbygging námsins og námskröfur séu i
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sanuzmi við það stajf sem menntunin á að ná til og framtíðarþróunar í viðkomandi f&gn Þáttur 
beimilislœkninga i gnmnmenntun ekna hefur verið leiðrétt nr.Lt. þarfa samielagsins fyrir 
heimilislzknismenntun.

• Samningar hafa verifl gerðfr vifl s rar þjóöír um framhaldsmenntun lækna.

LÍ er sammáJa ofangrcindum markmíðum og (ágnar þeim. fslensk hcilbrigðiskerfi byggir á þvi 
að læknar hafa sótt framhaldsmenntun sfna til fleiri landa cn Norðurianda svo sem 
Bandaríkjanna, Bretlands, Hollands og fleiri ríkja. Lf telur mikilvatgt aö komíö sé á 
samnorrænum „framhaldsmenntunarsvæöi'* fyrir lækna þar sem gagnkvæm viðurkenning á 
háskóla- og kennslusjúkiahúsum fari fram og sé viðurkennd innan evrópska efnahagssvæðisins 
Slflc umneða þarf nú þegar aö fara fram á samnorrsnum ráðhenavettvangi.

• Framhaldsmenntun heilbrigflisstétta uppfyllir strðngustu alþjóðlegar krðfur.

LÍ leggur þunga áherslu að stefua verði innteidd varöandi símenntun að afloknu 
frambaldsnáml og sé hlutí af stdlgrelndrl starfs- og pcrsónulegri þróun, sem hvatt er til 
m.a. {gegnum kjarasamninga. Nægt framboð er á sémámi i beimilislskningum til að koma 
á móts við nauðsynlega fjðlgun heimilislskna. Ljúka þarf gerð marklýsinga fyrir framhaldsnám 
og þjálfun fyrir allar viðurkenndar sérgreinar lœknisfrsöinnar scm vcita á starfs- eða 
sérfræðileyfi hérlendis, hvort sem fhimhaldsnámið er á boðstólum innan lands 1 beild efla að 
hluta eða eingöngu eriendis. Sðmu kröfur þarf að gera til annarra starfsstétta sem fá starfsleyfi 
scm sérfrsðingar hér é landi. Uppbygging framhaldsnáms cr grundvðllur að sjálfbæmi og 
skílvirkni f starfsemi heilbrigðískerfisins til fiamtföar.

• Formlegt samstarf er vlð aðrar Norflurlandaþjóðlr um mat á nýrrl tæknl og nýjum 
aðferöum (HTA).

•  Formlegt mat (HTA) á gagnreyndu notagltdl er forsenda fyrir innlelflingu nýrrar tækni, 
nýrra lyfja og nýrra aðferfla I hellbrigðisþjónustunni.

U  gerir ekki athugasemdir viö þennan lið, en bendir á umrsðu um óvissu f fhunkvæmd þessara 
þátta.
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