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Umsögn stjórnar læknaráðs Landspítala um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007

Inngangur:

Þann 18.09.2019 voru birt á samráðsgátt Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 af hálfu heilbrigðisráðuneytisins með umsagnarfrest til 2. október 2019. 
Samkvæmt heilbrigðisráðuneyti var frumvarpið lagt fram til að samræma lög um heilbrigðisþjónustu við 
nýsamþykkta heilbrigðisstefnu.

Þann 1. október 2019 var lögð fram umsögn stjórnar læknaráðs um frumvarpsdrögin í samráðsgátt 
(https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1482). Í umsögn læknaráðs kom fram gagnrýni 
á þá kafla frumvarpsdraganna sem fjalla um stjórnir heilbrigðisstofnana og skoraði stjórn læknaráðs á 
heilbrigðisráðherra að draga frumvarpið til baka. Læknaráð mótmælti sérstaklega eftirfarandi 
breytingartillögum:

1. Að læknaráð og hjúkrunarráð verði lögð niður en í þeirra stað kom eitt sameiginlegt fagráð
2. Að skipurit stofnana þurfi ekki að öðlast samþykki heilbrigðisráðherra
3. Að ekki verði lengur skylt að hafa framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar 

við heilbrigðisstofnanir
4. Að fjarlægð verði grein sem kveður á um að yfirlæknar sérgreina/deilda skuli bera faglega 

ábyrgð á þeirri læknisþjónustu sem undir þá heyrir

Auk þess harmaði læknaráð skort á samráði við gerð frumvarpsdraganna.

Stjórn læknaráðs ítrekar þau sjónarmið sem komu fram í fyrri umsögn læknaráðs sem send var inn í 
samráðsgátt í október. Því miður var ekki tekið tillit til þessarar gagnrýni þegar frumvarp til laga var 
unnið úr frumvarpsdrögum að öðru leyti en því að hætt var við að fjarlægja greinar í núgildandi lögum 
um framkvæmdastjóra lækninga og hjúkrunar á heilbrigðisstofnunum (sjá lið 3 að ofan). Ennþá stendur 
að greinar í núverandi lögum um læknaráð, yfirlækna sérgreina og samþykki skipurits eru fjarlægðar.

Alls voru lagðar fram 25 umsagnir um frumvarpsdrögin í samráðsgáttina, bæði frá einstaklingum og 
fulltrúum félaga og stofnana. Meðal annars komu umsagnir frá Læknafélagi Íslands, Félagi íslenskra 
sjúkrahússlækna og Læknafélagi Reykjavíkur, en einnig Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarráði 
Landspítala og framkvæmdastjóra hjúkrunar á Landspítala. Allir ofangreindir aðilar mótmæltu þeim 
áformum að leggja niður lækna- og hjúkrunarráð en stofna þess í stað eitt sameiginlegt fagráð.
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Umsögn:

Lagt er til að 13. grein í núgildandi lögum um fagráð (lækna- og hjúkrunarráð) haldist óbreytt, en hætt
verði við breytingar sem koma fram í 13. grein frumvarpsins um eitt sérstakt fagráð.

Núgildandi lög:

^  Á  háskóla- og kennslusjúkrahúsum skuLu vera starfandi læknaráð og hjúkrunarráð og eítir 
atvikum örtnur fagráð. Heimilt er að starfrækja slík ráð á öðrum heilbrigðisstofnunum.

Frumvarp til laga:

Á  heilbrigðisstofnunum sem reknar eru a f ríkinu skal starfa sérstakt fagráð sern forstjóri 

Forstjóra ber að leita álits fagráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjón- 

Ráðlierra skal í reglugerð kveða nánar á um skipan og verklag fagráða heilbrigðisstofnana.

Eftirfarandi eru meðal þeirra sjónarmiða sem komu fram í umsögnum í samráðsgátt um frumvarpsdrög
til að rökstyðja mikilvægi lækna- og hjúkrunarráða á heilbrigðisstofnunum:

• Mikill meirihluti allrar klínískrar þjónustu er veittur af læknum og hjúkrunarfræðingum. Því telst 
eðlilegt að þessar tvær langstærstu fagstéttir heilbrigðisstarfsmanna myndi sérstök fagráð sem eru 
forstjóra stofnunar til ráðuneytis um fagleg klínísk málefni. Ráðgjöf þessara sérfræðinga er lykilatriði 
í faglegri stjórnun í heilbrigðiskerfinu.

• Á stærri heilbrigðisstofnunum, svo sem Landspítala, starfa fjölmargar heilbrigðisstéttir, en löggiltar 
heilbrigðisstéttir eru 35 talsins (https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/). 
Erfitt er sjá fyrir sér að eitt fagráð sem samanstendur af um þrjátíu fagstéttum verði skilvirkur 
faglegur vettvangur. Sömuleiðis er varla eðlilegt að mun fámennari heilbrigðisstéttir með tiltölulega 
afmörkuð starfssvið og/eða lítil samskipti við sjúklinga hafi jafnmikið vægi og til dæmis læknar eða 
hjúkrunarfræðingar í umræddum fagráðum heilbrigðisstofnana, með fullri virðingu fyrir mikilvægu 
framlagi ólíkra fagstétta.

• Þar sem lækningar og hjúkrun eru umfangsmesta starfsemi heilbrigðisstofnana væri það skref aftur á 
bak að leggja niður lækna- og hjúkrunarráð sem eru forstjóra til faglegrar ráðgjafar. Hafa verður í 
huga að forstjóri heilbrigðisstofnunar getur verið einstaklingur án heilbrigðismenntunar og þarf því 
að geta leitað sér ráðgjafar um læknisfræðileg málefni til að tryggja öryggi og gæði þjónustu við 
sjúklinga.

• Í greinargerð með frumvarpinu segir meðal annars um fyrirhugað sameiginlegt fagráð (sbr. 12. gr.): 
"Með þeim breytingum sem lagðar eru til ífrum varpinu er leitast við að heilbrigðisstéttir komi að 
málum ísam vinnu hver við aðra, enda sé markmiðið að sjúklingar fá i sem besta þjónustu. Í því
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samhengi þykir rétt að læknaráð og hjúkrunarráð verði lögð niður en ísta ð  þeirra komi eitt 
sameiginlegt fagráð fagstétta heilbrigðisstarfsfólks hverrar heilbrigðisstofnunar forstjóra til 
ráðgjafar." Þessi skýring á fyrirhuguðum breytingum virðist endurspegla misskilning á hlutverki 
læknaráðs og hjúkrunarráðs sem er að vera stjórnendum til faglegrar ráðgjafar svo veita megi 
sjúklingum bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. Fagráð er ekki vettvangur til að greiða úr misklíð 
eða ágreiningi á milli ólíkra fagstétta. Sé vilji til að stofna slíkan hóp á heilbrigðisstofnunum ber að 
nota annað heiti en fagráð, til dæmis "samráðsvettvangur fagstétta" eða þvíumlíkt.

• Þegar er til staðar heimild í 13. grein núgildandi laga til þess að stofna önnur fagráð eftir þörfum og 
hefur þessi heimild verið nýtt af öðrum fagstéttum, til dæmis á Landspítala. Því hafa aðrar 
heilbrigðisstéttir nú þegar tækifæri til þess að mynda fagráð og veita stjórnendum faglega ráðgjöf á 
sínu sviði, óski þær þess. Í ljósi þessa er í raun engin knýjandi þörf á þeim breytingum sem hér eru 
lagðar eru til.

Lagt er til að 10. grein í núgildandi lögum um fagstjórnendur haldist óbreytt, en hætt verði við breytingar 
sem koma fram í frumvarpinu um að málsgreinar nr. 2 og 3 um yfirlækna og deildarstjóra hjúkrunar falli 
brott.

Núgildandi lög:

atvikum  aðrir faglegir yfirstjórnendur sem bera faglega ábyrgð á þjónustu stofnunarinnar gagnvart

^  Yfirlæknar sérgreina eða sérdeilda innan heilbrigðisstofnunar bera faglega ábyrgð á þeirri 
læknisþjónustu sem undir þá heyrir gagnvart framkvæmdastjóra lækninga eða næsta yflrmanni

^  Deildarstjórar hjúkrunar innan heilbrigðisstofnana bera faglega ábyrgð á þeirri hjúkrunarþjónustu 
sem undir þá heyrir gagnvart framkvæm dastjóra hjúkrunar eða næsta yfirm anni samkvæm t

^  Aörir íagstjórnendnr innan heilbrigöisstofnunar bera faglega ábyrgö á þeirri þjónustu sem þeir 
veita og undir þá heyrir í samræmi við stöðu þeirra í skipuriti stofnunarinnar.

Frumvarp til laga:

Í umræddu frumvarpi til laga hefur verið fjarlægð sú grein sem kveður á um að yfirlæknar 
sérgreina/deilda skuli bera faglega ábyrgð á þeirri læknisþjónustu sem undir þá heyrir. Stjórn læknaráðs 
telur þessa breytingu vanhugsaða og óásættanlega . Ábyrgð yfirlækna felur sér skyldu til að hafa faglegt
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eftirlit með starfsemi viðkomandi sérgreinar eða sérdeildar og tryggja að hún standi undir ákveðnum 
læknisfræðilegum kröfum um gæði þeirrar þjónustu sem þar er veitt. Enginn annar en sérmenntaður 
læknir með skilgreinda stjórnunarábyrgð getur axlað þessa mikilvægu ábyrgð á meðhöndlun sjúklinga á 
viðkomandi heilbrigðisstofnun. Mikilvægt er að sú ábyrgð sé skilgreind í lögum. Segja má að 
læknisfræðileg ábyrgð á meðferð sjúklinga sé algjörlega óskilgreind í þessu frumvarpi til laga.

Lagt er til að 11. grein í núgildandi lögum um skipurit haldist óbreytt, en hætt verði við breytingar sem 
koma fram í frumvarpinu um að 11. grein falli brott. Einnig mætti breyta 11. grein á þá leið að skipurit 
stofnana skuli lögð fyrir stjórn heilbrigðisstofnunar, verði slíkar stjórnir skipaðar.

Núgildandi lög:

^  Forstjóri heilbrigðisstofnunar skal í samráði við framkvæmdastjóm gera tillögu að skipuriti 

Frumvarp til laga:

Í frumvarpinu koma fram þær breytingar að skipurit stofnana þurfi ekki lengur að öðlast samþykki 
heilbrigðisráðherra. Það getur varla talist heppilegt að forstjóri heilbrigðisstofnana hafi aleinn umboð til 
þess að gera grundvallarbreytingar á ábyrgðarsviðum og stjórnun stofnana.

Margir hafa bent á kosti þess að skipuð verði stjórn yfir stærri heilbrigðisstofnunum, sér í lagi 
Landspítala. Forstjóri Landspítala, sem þjóðarsjúkrahúss, væri þá ráðinn af faglega skipaðri stjórn og 
þannig ættu fulltrúar fagfólks sterka aðkomu að stjórnkerfi spítalans. Stjórnin hefði það meginhlutverk 
að ráða forstjóra, hafa eftirlit með störfum framkvæmdastjórnar, samþykkja skipurit og móta 
heildarstefnu fyrir stofnunina. Slík tilhögun myndi samrýmast góðum stjórnunarháttum í rekstri 
fyrirtækja og stofnana, þar sem áhersla er lögð á aðgreiningu á stefnumótunarvaldi og 
framkvæmdavaldi.
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Meðfylgjandi í fylgiskjali er umfjöllun um sögu og hlutverk læknaráðs Landspítala og fastanefnda sem 
starfa á vegum læknaráðs.

Læknaráð skorar á Alþingi að taka til gagngerrar endurskoðunar umrætt frumvarp til laga samanber 
ofangreindar ábendingar stjórnar læknaráðs.

Læknaráð óskar eftir því að koma fyrir Velferðarnefnd Alþingis til að ræða og rökstyðja sín sjónarmið.

Fyrir hönd stjórnar læknaráðs Landspítala

Anna Margrét Halldórsdóttir
Starfandi formaður læknaráðs Landspítala
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Fylgiskjal: Um Læknaráð Landspítala

Læknaráð starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu og starfsreglum sem staðfestar hafa verið af 
forstjóra Landspítala (https://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=20426).

Lögum samkvæmt skal læknaráð vera forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðuneytis um læknisþjónustu 
og fagleg atriði í rekstri spítalans. Það ber að leita álits læknaráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða 
heilbrigðisþjónustu stofnunarinnar. Stjórn læknaráðs er skipuð læknum frá öllum sviðum spítalans auk 
fulltrúa deildarlækna. Fastanefndir læknaráðs eru þrjár -  stöðunefnd, fræðslunefnd og valnefnd. Fjallað 
er um verksvið hverrar nefndar neðar í þessu skjali.

Saga læknaráðs

Læknaráð Landspítala á sér yfir fimmtíu ára sögu sem aðeins verður rakin stuttlega hér. Læknaráð 
Landspítala tók við af yfirlæknaráði í kjölfar reglugerðarsetningar þann 17. desember 1969 um læknaráð 
Landspítala og Rannsóknarstofu Háskólans við Barónsstíg. Í 2. grein þeirrar reglugerðar segir um hlutverk 
læknaráðs: "Læknaráð skal stuðla að endurbótum í  aðildarstofnunum, fylgjast með gæðum 
læknisþjónustunnar og stuðla ísam ráði við læknadeild Háskólans að menntun lækna og 
vísindarannsóknum ístofnunum. Læknaráð er ráðgefandi fyrir lækna aðildarstofnanna og aðra 
sérfræðinga, stjórnarnefnd rí'kisspítalanna og framkvæmdastjóra hennar um öll þau mál, er varða 
læknisþjónustu, samstarf og samhæfingu írekstri stofnanna". Í starfsreglum fræðslunefndar læknaráðs 
frá þessu tímabili má einnig lesa að hún skuli í samráði við yfirlækna stofnanna beita sér fyrir því, að 
læknar í fullu starfi stundi vísindastarfsemi jafnframt þjónustustörfum. Í sjúkrahúslögum á þeim tíma, var 
þess getið að við öll sjúkrahús þar sem þrír læknar eða fleiri störfuðu ætti að starfa læknaráð. Kveðið var 
á í lögum um að læknaráðið skuli vera stjórnendum til ráðuneytis um öll læknisfræðileg atriði í rekstri 
sjúkrahússins og beri stjórnendum að leita álits læknaráðs um allt sem varðar læknisþjónustu 
sjúkrahússins. Dregið hefur verið úr þessu ákvæði í núgildandi heilbrigðislögum þar sem kveðið er á um 
mikilvæg atriði er varða læknisþjónustu fremur en allt sem hana varðar.

Stöðunefnd læknaráðs Landspítala

Stöðunefnd fer yfir allar innsendar umsóknir um stöður sérfræðilækna við Landspítala.

Ferli umsókna: Formaður stöðunefndar fer yfir allar umsóknir og útbýr til bráðabirgðaálit sem sent er 
viðkomandi umsækjanda sem hefur þá tækifæri til að gera athugasemdir. Álitið er að því loknu sent 
áfram á tvo aðra meðlimi stöðunefndars þar sem annar er sérfræðingur á því sviði sem viðkomandi 
umsókn tilheyrir. Þegar nefndin hefur náð samhljóða niðurstöðu fer endanlegt álit til kynningar á fundi 
stjórnar læknaráðs en er einnig komið áfram til viðkomandi mannauðsstjóra.

Með þessu kerfi skapast aðallega tvenns konar aðhald.

• Umsækjendur fá vissu fyrir því að fleiri sérfræðingar en viðkomandi yfirlæknir fara yfir umsóknir 
þeirra og líkur á geðþóttaráðningum ættu að minnka.
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• Fagleg yfirferð þriggja sérfræðilækna á öllum umsóknum þar sem a.m.k. einn er með sömu eða 
svipaða sérfræðikunnáttu og umsækjendur. Þetta er mikilvægt því flókið getur verið að meta 
sérfræðimenntun lækna, enda hljóta flestir íslenskir læknar sína sérfræðimenntun erlendis, en í 
ýmsum löndum með ólík heilbrigðis- og menntakerfi. Umsagnir stöðunefndar geta haft áhrif á 
umsóknarferlið og hvaða einstaklingur er metinn hæfastur fyrir viðkomandi starf á Landspítala.

Í heildina má segja að stöðunefnd læknaráðs bæti gagnsæi og faglega afgreiðslu stöðuveitinga og hafa 
dæmi sannað hversu nauðsynlegt þetta aðhald getur verið. Fáar stöður eru í boði í flestum sérgreinum 
og mörg ár geta liðið á milli þess sem nýjar stöður eru auglýstar við spítalann. Ekki eru mörg 
atvinnutækifæri í vissum sérgreinum á Íslandi utan Landspítala og því getur skapast samkeppni um 
lausar stöður.

Fræðslunefnd

Hlutverk fræðslunefndar læknaráðs er að skipuleggja, stjórna og auglýsa fræðslufundi á vegum ráðsins. 
Nefndin beitir sér fyrir því að finna efni og fá innlenda og erlenda fyrirlesara í samvinnu við deildir 
spítalans eða aðila utan hans. Í fræðslunefnd sitja formaður og einn sérfræðilæknir af hverju klínísku 
sviði spítalans, auk varamanns fyrir hvert svið. Fræðslunefndin stuðlar að eflingu vísindarannsókna og 
menntunar lækna og læknanema með því að halda reglulega fræðslufundi fyrir alla lækna 
stofnunarinnar. Þar eru kynntar helstu nýjungar og markverðar niðurstöður rannsókna á sviði 
heilbrigðisvísinda. Sérstök áhersla er lögð á að hafa fræðsluna þannig að allar sérgreinar geti nýtt sér 
nýja þekkingu og framfarir á sviði læknavísinda sem eru í stöðugri þróun. Almennt er mjög góð mæting á 
fræðslufundi Læknaráðs sem gefa læknum mismunandi sérgreina á LSH Fossvogi, Hringbraut og 
Landakoti og víðar kost á að hittast reglulega og fá endurmenntun með þessu móti.

Valnefnd

Hlutverk valnefndar læknaráðs er að tryggja að fyrir hverjar kosningar liggi fyrir að minnsta kosti eitt 
framboð til allra embætta í stjórn og nefndum læknaráðs. Kosningar í stjórn og nefndir læknaráðs fara 
að jafnaði fram á aðalfundi ráðsins í apríl- eða maímánuði annað hvert ár. Valnefnd læknaráðs kemur 
saman eins oft og nauðsynlegt er, í heild eða að hluta, til þess að tryggja að öll framboð liggi fyrir á 
tilsettum tíma.
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