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Umsögn stjórnar Læknaráðs Sjúkrahússins á 
Akureyri um drög að frumvarpi til laga um 
breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 
40/2007 .

Læknaráð Sjúkrahússins á Akureyri (LSAk) vill lýsa yfir stuðningi sínum við 
umsögn Læknaráðs Landspítala um ofangreind lög, sem dagsett er 01.10.2019 
og undirritað af Ebbu Margréti Magnúsdóttur.

Við hörmum að ekki hafi verið haft samráð við viðeigandi fagstéttir og teljum 
að umræddar breytingar á lögunum verði afturför og séu ekki til þess fallin 
að bæta þjónustu við sjúklinga eða auka öryggi þeirra verði þau samþykkt.

Viljum við gera athugasemdir við eftirfarandi greinar í drögum að 
breytingum:

í greinargerð meðfylgjandi drögum að frumvarpi til breytinga á lögum um 
heilbrigðisþjónustu kemur fram að breytingarnar séu lagðar fram til þess að 
samræma lög um heilbrigðisþjónustu við tillögur um heilbrigðisstefnu fyrir 
íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030. Þar kemur fram að með þessum 
breytingum sem lagðir eru til sé „markmiðið að skilgreina betur þjónustustig, 
hlutverk og ábyrgðarsvið heilbrigðisstofnana landsins".

í  ljósi þessa gerum við athugasemdir við eftirfarandi grein frumvarpsins:

1. gr. d) Þriðja stigs heilbrigðispjónusta:

Heilbrigðisþjónusta sem veitt er á háskólasjúkrahúsi eða á annarri 
heilbrigðisstofnun í samráði við háskólasjúkrahús með áherslu á 
rannsóknir, þróun og kennslu.

Við álítum að þessi skilgreining á þriðja stigs heilbrigðisþjónustu sé ónákvæm 
og ófullnægjandi ólíkt skilgreiningum á fyrsta og annars stigs þjónustu í 
drögunum. Það að skilgreina þjónustuna út frá því að hún sé eingöngu veitt á
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einni stofnun í landinu, Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH), eða að hún sé 
eingöngu veitt í samráði við LSH teljum við rangt. Hvaða þriðja stigs þjónusta 
er veitt á Islandi, hvar og á hvaða forsendum? Gæðaeftirlit með flókinni og 
sérhæfðri heilbrigðisþjónustu er nauðsynlegt. Hver mun sjá um gæðaeftirlit 
og skilgreiningu þriðja stigs þjónustu á LSH? Gangi þetta eftir verður LSH og 
væntanlega forstjóri LSH æðsti og valdamesti aðili hvað varðar þriðja stigs 
þjónustu á íslandi. Nær væri að Heilbrigðisráðuneytið eða 
Landlæknisembættið bæri ábyrgð á skilgreiningu og skipulagningu þriðja 
stigs þjónustu. Gangi þessi breyting eftir, hvernig verður þá sú þjónusta sem 
þegar er veitt t.d. á SAk metin, endurmetin og endurskipulögð?

10. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Fagstjórnendur
Á heilbrigðisstofnun skulu starfa einn eða fleiri fagstjórnendur sem bera 
faglega ábyrgð á pjónustu stofnunarinnar gagnvart forstjóra.

Með breytingu á 10.gr. laga nr 40 2007 verður settur fagstjórnandi einn 
eða fleiri sem eiga að bera faglega ábyrgð á þjónustu stofnunar með forstjóra í 
stað framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar. Með 
þessari breytingu falla einnig út ákvæði um ábyrgð yfirlækna á þeirri 
læknisþjónustu sem undir þá heyrir og ábyrgð deildarstjóra hjúkrunar á 
þeirri hjúkrunarþjónustu sem undir þá heyrir. Við gerum athugasemd við að 
ekki kemur fram hvaða kröfur verði gerðar til menntunar eða reynslu 
fagstjórnanda. Við álítum það mjög mikilvægt að þeir sem komi að faglegri 
ábyrgð á heilbrigðisstofnunum hafi heilbrigðismenntun og reynslu af 
heilbrigðisstörfum. Þær stéttir sem eru hvað mest í klínískri vinnu með 
sjúklinga eru læknar og hjúkrunarfræðingar.

11. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Fagráð
Á heilbrigðisstofnunum sem reknar eru afríkinu skal vera starfandi sérstakt

Heimilisfang / address 
Eyrarlandsvegi,
IS 600Akureyri 
Is land /  lce land

Sími / Telephone 463 0100 / +354 463 0100 
Póstfax / Telefax 462 46 211 +354 462 4621 
www sak is 
sak@sak is
Kennitala IIID: 580269-2229

Viðskiptabankí / Bank 
Islandsbanki Akureyri
Reikningur I Account number 0566 26 3100 
IBAN IS660566 2600 3100 5802 6922 29 
SWIFT (BIC) GLITISRE



SJÚKRAHÚSIÐÁ AKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL ORYGGI • SAM VINN A • FRAMSÆKNI

fagráð. Fagráð mynda fulltrúar allra heilbrigðisstétta sem starfa á stofnuninni 
og er þaðforstjóra heilbrigðisstofnunar til ráðuneytis um málefni hennar. 
Forstjóra ber að leita álitsfagráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða 
heilbrigðisþjónustu stofnunarinnar. Fagráð skulu setja sér starfsreglur sem 
staðfestar skulu afforstjóra.

Greinar 12, og 13 falla niður.

Með þessu er framkvæmdastjórn stofnunar breytt mikið og hlutverk 
framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar lagt niður. 
Einnig er hlutverk lækna- og hjúkrunarráðs þurrkað út, en voru með 
mikilvægt hlutverk í gildandi lögum þar sem þessi ráð eru skylda stofnunar 
að hafa og ber þeim að vera framkvæmdastjórn til álits í mikilvægum 
ákvörðunum varðandi þjónustu og rekstur. Það kemur ekki heldur fram 
fulltrúar hverra heilbrigðisstétta eiga að vera í fagráði.

Það vekur furðu að svo veigamiklar breytingar verði á lögum sem þessum.
Að lögð séu niður mikilvæg ráð fagfólks sem er með mestu reynsluna innan 
stofnanna og lögð séu niður störf sama hóps starfsfólks (framkvæmdastjóra 
lækninga og hjúkrunar) og að mynduð sé einræðisstjórn forstjóra með einn 
eða fleiri "fagstjórnendur" sér til álits. Það er óljóst hvernig þessir fagaðilar 
verða valdir eða hvaða fögum þeir tilheyra eða hvaða vald og áhrif þeir munu 
hafa séu ráð þeirra forstjóra ekki þóknanleg. Það myndi ekki hvarfla að 
nokkrum manni að fá einhvern annan en flugstjóra til að fljúga flugvél eða 
einhvern annan en skipstjóra til að stýra skipi. Hvernig gengur það upp að 
ætla sér að breyta gildandi lögum þannig að ekki sé skylt að læknar eða 
hjúkrunarfræðingar komi að faglegri ráðgjöf hvað varðar faglega þjónustu og 
rekstur heilbrigðisstofnanna?

Hvað varðar lækna- og hjúkrunarráð þá er það skoðun okkar og að hlutverk 
þeirra sé mjög mikilvægt. Hlutverk og vægi þessara ráða var illu heilli 
minnkað þegar lög um heilbrigðisþjónustu frá 2007 nr. 40. tóku gildi og nú 
skulu þessi ráð lögð af. Skilgreining á fagráði er ekki til staðar, vissulega eru 
lögin s.k. rammalög en alls óvíst er hvernig reglugerð um val og samsetningu 
fagráðs verður.

Læknaráð SAk og LSH hafa og munu veita stjórnum SAk og LSH mikilvægan 
stuðning og eftirlit á mörgum sviðum t.d. hvað varðar fjármögnun, þjónustu 
og siðferðisleg álitamál, ekki síst þegar þessi mál stangast á. Læknaráð SAk og 
LSH standa þannig vörð um hagsmuni bæði sjúklinga og stofnanna. Fagráð,
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skipað einstaklingum sem ekki hafa þann styrk sem felst í að hafa læknaráð 
eða hjúkrunarráð að baki sér, mun ekki verða eins öflugt og lækna- og 
hjúkrunarráð í núverandi mynd.

Við mótmælum þessum breytingum og leggjum til að 10.,11,12 og 13. gr laga 
nr 40. 2007 standi óbreyttar.

Fh. Læknaráðs SAk

Guðmundur Otti Einarsson, formaður læknaráðs SAk
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