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Kópavogi 13. janúar 2020.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 
(þjónustustig, fagráð o.fl.), 439. mál, stjómarfrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 9. desember 2019 þar sem óskað er álits Læknafélags íslands 
(LÍ) á fmmvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 
(þjónustustig, fagráð o.fl.), 439. mál. mál á 150. löggjafarþingi. Umsagnarfrestur er til dagsins 
í dag.

I fljótu bragði virðist frumvarpið f flestum meginatriðum efnislega samhljóða 
frumvarpsdrögum um sama efni sem kynnt var i samradsgattds í september sl. LÍ sendi 
hjálagðar athugasemdir við það frumvarp dags. 9. október 2019.

LÍ er að fara ítarlegar yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpsdrögunum í 
september með endanlegu frumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi. LÍ mun senda viðbótarumsögn 
innan nokkurra daga.

LI óskareftir því að fá tækifæri til að ræða við velferðamefnd um þetta lagafrumvarp enda hefur 
félagið miklar athugasemdir við það og leggst gegn fjölmörgum ákvæðum þess.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LÍ,

Hjálagt:
Umsögn LÍ til heilbrigðisráðherra við drög að frumvarpi til breytinga á lögum um 
heilbrigðisþjónustu eins og það var kynnt f samradsgatt.is f september sl.

Reynir Amgrfmsson, formaður.
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Heilbrigöisráðhena 
Svandls Svav&isdóttir

Kópavogi 9. október 2019

Efni: Athugasemdir Lsknafelags íslands við frumvaip til breytinga á lögum um 
heilbrigöisþjónustu sem ertil umsagnar {samradsgatt.is

Nýlega birtust á vefsfðunni samradsgatt.is drðg að frumvarpi til breytinga á lögitm um 
heítbrígðÍsþjónustiL í inngangskafla greinaigerðar fhimvaipsdraganna kemur öam að 
breytingamar megi rekja tU Heilbrigðisstefiiu til 2030, sem samþykkt var sl. vor.
Læknafélag fslands (LÍ) lýsir mikilli andstöðu við fraralðgö frumvarpsdrög og telur þau illa 
unnin og að áberandi sé að ekkert samráð hefur verið baft við gerð þess, eins og skýrt kemur 
fram i grcinargerð með þvi. Aöaltillaga LÍ er þvi sú að hstt verði viö að leggja þessi 
frumvarpsdrög fram f núverandi mynd og að skipaður verði starfshópur til aö endurskoöa lögin 
m.t.L þeirra brcytinga sem stefht erað að ná fram. LÍ telurafar mikilvægt að LÍ fengi fulltnia { 
slíkan hóp.

Vilji ráðherra halda til strcitu að leggja þessi frumvaipsdrög fram þá telur LÍ óhjákvsmilegt aö 
gera á þvf veigamildar breytingar og kemur hér mcð á fiamfsri eftirfarandi athugasemdum og 
ábendingum um nauösynlegar brcytingar á frumvaipsdrögunum:
1. 1. gr. frumvarpsdraganna (brcyting á 4. gr. laganna). í gildandi heilbrigðislögum er 

heilbrigðisþjónusta skilgrcind sem almenn og séihsfð. í 1. gr. frumvaipsdraganna er lagt 
til að þessu veröi brcytt þannig að framvegis verði heilbrigðisþjónusta skilgreind sem fyreta, 
annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónusta. LÍ gerlr nokkrar atbugasemdir vegna 
brcytínga á 4. gr. laganna:
a. LÍ telur óeðlilegt að þriðja stigs heilbrigðisþjónusta skuli skilgreind sem þjónusta sem 

einungis verði veitt  ̂á háskólasjúkrahúsi eða á heilbrigðisstofhun I samráði við 
háskólasjúkrahús. LÍ telur að þriðja stigs beilbrigðisþjónusta sé einnig veitt á 
starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna og mikilvsgt sé að endurspegla það I 
skilgrciningunm. LÍ bendir t.d. á að fjölmargar aðgeiðir eru nú eingðngu framkvsmdar 
á starfsstofiim heilbrigðisstarfsmanna en ekki á öðnim heilbrigðisstofnunum. Nefha má 
bæklunaiaðgeiðir f því sambandí. Þá bendir LÍ Ld. á að allar tsknifijóvgunarmeöferöir 
eru skilgreindar utan hins opinbera heiibrigðiskerfis og erfitt að sjá undir hvað sú 
meðferð eigi að fatla samkvsmt þessum fhimvarpsdrógum. Sama má segja um ýmsa 
endurhæfingarmeöferð, eins og þá sem veilt erá Reykjalundi og Heilsustofiiun NLFÍ.

b. LÍ telur að inn 1 skilgrciningar 4. gr. laganna þurfi að hafa hugtakiö sjúkrabús og minnir 
á að þaö eru sjúkrahús á fjölmöigum heilbrigðisstofhunum sem þessi fiumvaipsdiðg 
viröast algerlega gleyma. Rsðir þar um sjúkrahúshluta Heilbrigðisstofhunar 
Vesturlands, Vestfjaiða (Patreksfiröi, ísafiröi), Noiðurlands (á Ðlönduósi, Sauðárkróki, 
Siglufirði og Húsavík), Austurlands, Suðurlands og Suðumesja. l i  fsrekki séð að allar
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þessar stofiianir geti fkltið undir nýja 7. gr. c. og talist hjúkmnarkeimili og 
hjúkrtmarrými. Enda segir í skilgreiningu 2. tðlul. fhunvaipsins að annars stigs 
faeilbrígðisþjónusta sé veitt á sjúkrahúsutn, heilbrigðisstofhunum og starfsstofiim 
heilbrigðisstarfsmanna. Þessi titvfsun I sjúkrahús getur ekki eingongu veríð [ 
Landspitala og Sjúkrahústð á Akureyri enda tiggur fyrír að á sjúkrafaúshluta fyrrnefitdra 
heilbrigðisslofnana cr veríð aö vcita fjðlbrcytta annars stigs beilbrigðisþjónustu. 

c. LÍ telur eðlilegt að við skilgreiningu núverandi 12. tðluliðar á Starfsstofum 
heilbrigðisstatfsmanna bstist oiðin annars og þriðja stigs fyrír fiaman hugtakiö 
heilbrígðisþjónusta.

2. 2. gr. frumvarpsdraganna (breyting á 5. gr. laganna). Breyting sem hér er gert táð fyrír 
leiðir af 1. gr. fhunvaipsins. LÍ sér ekki ástseðu til að gera athugasemd við þessa grein.

3. 3. gr. frumvarpsdraganna (Breyting á 6. gr. Iaganna). Breytingin sem hér er gert ráð fyrír 
leiðir af 1. gr. ftumvaipsins. LÍ gerir hér sðmu athugasemd og gerð er við 1. gr, 
frumvarpsdraganna, þ.e. að þriöja stigs heilbrigöisþjónustu eigi að takmarka við 
háskólasjúkrahús eða heilbrigölsstofnun i samráði víö háskólasjúkrahús. LÍ telur 
þetta ofþrönga skilgreiningu, sbr. I. tðlulið hér að framan.

4. 4. -  9. gr.frumvaipsdraganna (breyting á 7. gr. laganna og setur inn nokkrar nýjar 7. gr. 
undir stafiiðum a-e). f þessum grcinum er lagt til að skilgrciningar heilbrígðisstofiiana og -  
þjónustu séu fœrðar fiamar i lögin i nýjar greinar sem verði 7. gr., og 7. gr. a-d. Þessar 
skilgrciningar eni nú (öðrum grcinum laganna, sem fhimvaipsdrögin teggja tíl aö falli brott 
í raun virðast þvi engar efnisbreytingar felast í þessum grcinum fhunvaipsdraganna. LÍ vill 
engu að síður koma á framfæri nokkrum atbugasemdum og ábendingum vegna 
þessara greina:
a. LÍ telur að þaö vanti sérstaka grcin um aðrar heilbrígðisstofitanir en Landspitala og 

Sjúkrahúsið á Akurcyri og ítrckar ábendingu sina um það að það er sjúkrahúshluti á 
heilbrigðisstofhunum Vesturíands, VestQarða (Patreksfirði og ísafirði), Noiðurlands 
(Blönduósi, Sauðárkróki, Siglufiiði og Húsavik), Austfjaiða, Suðurlands og Suðuraesja. 
Eðlilegt vœri að inn ksmi ný 7. gr. meö einhveijum bókstaf þar sem fjallað yiði um 
sjúkrahús og þau og þjónustan þar skilgrcind.

b. LÍ telur einnig að það vanti sérstaka grein um starfsstofur heilbrigðisstofhana sem yiði 
þá ný 7. gr. með staflið til samrasmis viö röð.

c. Eðlilegt er að {7. gr. fhunvaipsins sem bætir ným 7. gr. c og fjallar um hjúkntnarheimiii 
og hjúkrunarrými sé visun ( það stig heilbrigðisþjónustu sem þar á að veita til að 
samimmis sé gætt milli þessata nýju 7. gr. laganna

d. Sðmu ábendingu má gera við 8. gr. frumvarpsins sem bætir nýni 7. gr. d við lögin.
e. Sömu ábendingu má loks gera viö 9. gr. fiumvaipsins sem bætir nýni 7. gr. e við tögin.

5. 10. gr.frumvarpsdraganna (brcyting á 9. gr laganna). Ekki cr að sjá að E grcininni felist 
séistök efnisbrcyting. LÍ gerír ekkl athugasemd vlð þessa grein.

6. II. gr.frumvaipsdraganna (brcyting á 10. gr. laganna). Hér er lagt til að 10. gr. lagmuia 
verði stytt verulega þannig að í lögunum verði einungis kveðið almennt á um fagstjóraanda,
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einn cfta fleiri, sem beri faglega óbyrgö á þjónustu stofnunar gagnvart forstjóra. Lagt er til 
að framkvæmdastjóri Iskninga, framkvœnidastjóri hjúkrunar, yfiriæknar sérgieina eða 
sérdeitda og deildarstjórar hjúkmnar verði ekki lengur lögbundmr eins og veriö hefur frá 
því að Iðg um heilbrigðisþjónustu nr. 56/1973 voru lögfest. Hér er þannig gengið skrefi 
lengra með bieytingar hvað þetta varðar en reynt var við setningu gildandi laga nr. 40/2007 
um heilbrigðisþjónustu þegar fella átti yflrlækna á brott úr Iðgunum. Þegar reynt var að fella 
yflrlskna úr lögum um heilbrigðisþjónustu árið 2007 sendi LÍ ítarlega umsögn um málið. 
Þarsegirm.8.:’

Í fhnnvwpinu er bóiö að fella úl ninast alla umfjöltun um stöðu og hlutveHc yRrlækna ...  VIÖ þvf er 
lírs tik leg a  varað. Það hefur verið úumdcílt nð læknar beri ábyrgð á sjúkdómsgreiníngu og meðferð og 
þar með ákvörðunum um innlðgn, rannsóknir og útskrift. Er þá ails ekki verið að Eera litið úr stðrfum 
allra þeirra scm mcð fágmcnnsku sinni rcnna stoðum undir þessa starfscmi svo sem stðrfum 
Itfeindafheðinga, hjúkrunarfneðinga, Kffheðinga, sjúlcmþjálfara, lyflafneðinga og verkfrxðinga. Framlag 
þcssara fagaðila er grfðarlega mikilvxgt og á sjúkiahúsum slgertega nauðsynlegt Hins vegar hniga ekki 
til þess ncin rftk að þynna út ábyrgð Ixkna gagnvart sjúklingunum. Er þá ekki cingöngu visað til hinnar 
Iftgfheðllegu ábyigftar scm snýr aft skaðabðtaábyrgð e f  eitthvað fer úrskeiðis hetdur cinnig 
verkstjómarábyrgðinni. Lsknir getur ekki framselt ákvörðunarvald um það hvort sjúklingur er lagður inn 
á sjúkrahús, hvaða rannsóknum er beilt eða ekki beitt, hvaða aftgerftir eru gerðar, hvaða lyfjameðferð er 
bd tt, hvaða hjálpartæki cru Ignedd, hvencr þjálfun hefst, hvcnsrútskrift cr við hsft. I þcssu fdst sérstaða 
latkna og bún er alls slaðar viðurkennd. hvergi á  byggðu bóli c r talið ráðlegt cða sjúklingum til bagsbðta 
að fela nefhd eða starfshópi ókvötftunorvnld um neitt a f  ofanlöldum atríðum og er þá ekki taiað gegn 
voxandi mikilvcgi þverfaglcgrar tcymisvinnu I hcilbrigðisþjðnustunni. Faglcg yfirstjóm slilaarstarfscmi 
vcrftur að vcra 1 hðndum lækna. Enginn læknir (framkvæmdastjórf lækninga) getur einn og sár axlað slíka 
ábyrgð á 5tóm deildaskiplu sjúkrahúsi. Þess vcgna eru yfirfsknar nauðsynlcgir og reynslan sýnir að þeir 
hafa hver um sig nóg mcð sitt fag.

Lðggjaforatefiian hingað til, sem byggir á gildum rölcum, sem verða velgameiri eftír þvl scm 
txkniframþróun og fhekjustig verður meira, hefur verið sú að staða Ixknisins sem stjómanda á 
sjúfcraslornunum sé ótjúfanleg storfi slofnunarinnar. Stafar þaö hvoru tvpggja a f  einstaklíngsbundnum 
hagsmunum sjúklinga og samrúlagslegum þðrfúm þjóðfdagsins. Það hefur hins vegar veriö viðurkennt 
að fleiri en Ixknismenntaðir star&nenn þurfa að fcoma að stjórnun sjúkrastofnana og hefiir þvf staða 
forstjóra I regluverfcinu verið styrfct Nú viröist hlns vegar svo komlð að sem jendur þess 
lagafrum varps sem llggur fyrir Alþingl hafa Iftngon tll þess að breyta lóggjafarsteínunnl með þvt 
að ryðja blnni beknisfrxðllegu þekklngu ú t ú r  Iðgbundnu stjóm unarteym i sjúkrastofnana. Við þvf 
e r varað og m lnnt enn og a ftu r á hagsmunl sjúkltnga I þvi samhengL

Lækn&ráö Landspitala veitti einnig uœsögn um þetta atriði árið 2007 og sagði m.a.:2
Niðurfcllingin [innskot: á yfiríxknum] leiðir til alvalds forstjóra um skíputag sórgrcinaskiptrar 
lækntngastofnunar. Nlðuifelling þessarar greinar cr óásxttanleg á sérgrdnaskiptum Ixkningastoftiunum 
enda gxti hún i versta falli dregið úr gxðum, öiyggi og ftamþrðun Ixknismeðfeiftar, og gæðum þjálfimar 
nýrra heilbrígðisstátia.

Sérgreinar Ixknisftxðinnar eni hornsteinar Lmtdspltala. I núverandi skipulagi LSH eni starfandi 40 
skilgreindar sérgreinar tæknisftxðinnar með jafiunarga yfirlækns, sem starfh sem forystumenn þeina i 
skilningi lagagrdnar 2 9 J . Þessir yfiríæknar eiga að bera faglcga og Qáríiaglega ábyrgð á  starfsemi 
sérgreinarínnar. Astæðan er sú, að enginn a n n  aftlli (þ .im . ftamkvxmdastjóri Ixkninga) býr yfir þeirrf 
þckkiogu, sem nauftsynlcg cr lil að tryggja gxði, feyggi og ftaroþróun I hvarf sétgrein. Ábyrgð 
Ixkningaforstjóni er yfir Ixkningastarfscmi I heild sinni á  sjúkrahúsi.

1 Umsögn Lxknafélags (slands dags. 1S. janúar 2007 við frumvarp til laga um hcilbrigðisþjónustu, bls. 9 i 
fylgiskjali og áfram, sjá: .atfhin 1Í 3 ̂ I 33 >739 pd F.
* Umsögn Lxknarúðs Landspitala dags. 9. janúar 2007 við ftumvatp til laga um heilbrigðisþjónustu, bls. 3 i 
fylgiskjali, sjá: ilt l iú ii í.lr t  lietl/crindif 133J i3 ^ 7  H  Jtdf
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LÍ lekur undir hvert orð I þessum umsögnum og gerir þær aö sínum og bætir þvl við að i 
þeim fnimvarpsdrðgum sem hér era til umgðtlunar er gengið slcrefinu tengra en leynt var 
2007 með því að útiýma einnig úr Iðgunum framkvæmdastjónim Iskninga.
Ftú upphafi hefur verið litið svo á að (heilbrigðisþjónustu væri ábyrgðin þriskjpt: yfir rekstri 
i höndum forstjóra, yfir lækningum i hðndum finmkvæmdastjðra lækninga og yfir hjúknm 
i hðndum fiamkvæmdastjóra hjúkninar. Undir finmkvæmdastjóra lækninga ialla síðan 
yfirlæknar sem bera hver og einn óbyrgð á sinni sérgrein. LÍ sér ekki bvemig hægt er að 
leggja tii jafn veigamiklar bieytmgar og hér er gert á skipulagi heilbrigðisstofiiana án 
ilarlegs samráðs við félagið. Til viðbótarkemuraö umboðsmaður Alþingis befiir i tvigang, 
m j. síöast fyrir nokkrum vikum, lagt áherslu á hðfulæknaábyrgðina, sjó álit i máli 
4456/2005 og 9841/2018. Lf telur að faglega ábyrgð á Isknisfræðllegri starfsemi 
heilbrigðisstofnunar geti engtnn annar en lsknir borið. LÍ mótmslir þvf þessari 
breytingu harðlega og krefst þess að ráðherra hstti við áform um að feUa brott úr 
ISgum um faellbrigðisþjónustu ákvsði nm framkvæmdastjóra Iskninga og yfirlækna.

7. 12. gr. frumvarpsdraganna {breytmg á 11. gr. laganna). Hér er Iðgð til breyting á 11. gr. 
laganna i þá veru að felld verði úr greininni ákvieði um skipurit stofnunar. Nú gera lög um 
hcilbrigðisþjónustu ráð fyrir að forstjóri i sanuúði við fhunkvsmdastjóm geri tillögu að 
skipuriti sem túðhetra þurfi að staðfesta. Þessi ákvæði á að fella níður. í þvi felst tvennt: Að 
forstjóri getur án nokkuis samiúðs einhliða ákveðið skipurit stofnunarog ekki þarf lengur 
staðfestingu ráðherra á þvf. LÍ mótmælir barðlega þessari breytingu og bendir á að i 
áðurnefndu álltí umboðsmanos nr. 9841/2018 er sérstaklega fjallað um staðfestingu 
ráðherra á skipurltum heilbrigðisstofnana og mlkilvsg! hlutverks rúðherra í þvi 
sambandl. LÍ telur það skjóta skðkku vlð að ðrstuttu eftír að heilbrigðisráðherra hefur 
fengið alvarlegar ábendingar frá embstti umboðsmanns Alþingis um vinnubrðgð við 
staðfestingu breytinga á skipurlti Landspitala skuli eiga að reyna að fella ákvæðl þar 
að lútandi úr Iðgum.
Þá felst il2.gr. fiumvarpsdraganna umbreytingu á 11. gr. laganna aðþangaö færist ákvæði 
úr 13. gr. laganna, þ.e ákvsði um fágiúð. Nú er það Iögbundtð að læknaráð skuli staifa á 
hóskóla- og kennslusjúkrahúsum, sem ern Landspltali og Sjúkrahúsið á Akureyri. LÍ 
mótmælir hBrðlega þessari breytingu og telur mikilvægt að læknaráð séu lögbundin 
a.m.k. á þessum stofnunum. Lsknaráð gegna miktivægu hlutverkl þó forstjórar 
heiibrigðlsstofnana hafl haft tilhneigingu til að ganga framhjá þelm. Það er mikilvægt 
að þau séu áfram Iðgbundin og myndl þannig ákvæðið mótvsgi við vald forstjóranna.

8. J3. gr.frumvarpsdraganna gerir lúð fyrir að 12. og 13. gr. laganna falli brotL 1 þvi felst að 
ákvsði um framkva»nda5tjómir heilbrigðisstofhnna á að faila níður sem og ákvæði um 
læknaráð o.fl. eins og áður er vikið að. LI mótmslir harðlega þessari brcytingu og telur 
að með henni sé veriö að fela forstjórum beilbrígöisstofnana alræðisvald án nokkurrar 
aökomu fagstjórnenda. í þvf felst elnnlg að ekkert aðhald er gagnvart forstjóra.
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Stjórnir stofnana hafa veriö lagöar nlðor nema ráfigfafanefnd er enn vffi Landspítala. 
Sbv. frnmvarpsdrfigunum á aft leggja hana nifiur. LI varar vlft þcssnm breytingttm og 
telur þær ekld verfia til farssldar fyrlr sjúklinga og þjónustu vift þá. Eigi 
framkvæmdastjórnir afi leggjast af tQ vifibótar við aliar stjfirnir þá hiýtur afi verfta afi 
setja altur á laggirnar stjArnÍr yflr beilbrigöisstofnauir.

9. 14.-16. gr, frumvarpsdraganna. í 14. og 15. gr. frumvarpsdniganna cr lagt til að IV. og V. 
kafli laganna falli á brott og leiðirþað af nýjum 7. gr. a-d sem áður er vikiö að. i því felst 
að sérákvæði um heilsugæslu hÖfbðbotgarsvæðísins falta niður (15. gr. laganna). Einng 
falla niður ákvæði um ráðgjafánefhd Landspftala (( 20. gr. laganna). ÖU ákvæðt um 
sérhæfðar beilbrigðisstofnanir fálla niður (22. gr. laganna). LÍ telur afi meft þesso geti 
fallifi út lagaákvæfii sem þurfl að vera f Iðgunum.
Í 16. gr. em lagðar til breytingar á 31. gr. laganna og skiptir þar helst máli d-liöur 16. gr. 
sem bælir við 31. gr. ákvæði sem áður var í 3. mgr. 22. gr. laganna, sem frumvaipsdrögin 
gera ráð fyrir aö verði felld brott LÍ gerir ekki athugasemd við þcssa breytíngu.

Á aðalfundi LÍ sem haldinn var 26. og 27. september sl. var samþykkt ályktun um þessi drog. 
Ályktunin fylgir hjálðgð. Þar er þessum fyrirhuguðu breytingum mótmælt harfilega og 
skorafi á heÍlbrfgðÍsráfihciTa afi hætta vifi að lcggja lagafrumvarplfi fram í óbrcyttri 
mynd.
LÍ erað sjálfsðgðu tilbúið til að fiinda með ráðherra vegna þessara frumvatpsdraga, veröi eftir 
þvi óskað.

Virðingarfyllst,
f.h. stjómar LÍ,

Hjálagt:
Ályktun aðalfiindar LÍ um frumvarpsdrög til breytinga á lögum um heilbrigðisþjónustu.
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AðalftUKÍar LsknaféUgs fslaods 
26. -  27. scptembcr 2019

Ályktun
vcgna draga afi frnmvarpl tit laga nm breytlngu á tOgum um betlbrigðisþjónustu

Aðalfiindur Lsknafelags ísUnds haldtnn á Siglufirði dagana 26. og 27. scptember 2019 
mótmælir harðlega fram komnum drögum að frumvarpi til laga um breytingu á Iðgum um 
hcilbrígðisþjónustu. Frumvarpið gerir rað fyrir að Isknaráð og hjúkrunanáð, þar sem þau starfa 
verðí Iðgð niður og f stað þeirra komí eitt fagráð. Þá gerir frumvarpíð ráð fyrir að ekki verði 
lengur iðgskylt að hafá framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúknmar við 
hcilbrigðisstofhanir heldur komi f þeirra stað einn eða fletri fagstjórar sem beri ábyrgð á faglegri 
þjónustu stofiiunar gagnvart forstjóra. Þannig er ekki tryggt að læknir sitji f framkvsmdastjóm. 
Loks felllr fhimvarpið niður ákvæði um það að ráðherra skuli staðfesta skipurit stofhana. 
Aðalfiindurínn telur þessara breytingar vanhugsaðar og að svo veigamiklar breytingar kalli á 
samráð sem ekki hefúr fárið fram. Aðalfundurínn skorar þvf á heilbrigðistáðherra að hætta við 
að ieggja fram þetta lagafrumvarp í óbreyttri mynd.


