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Umsögn frá stjórn Félags læknanema um frumvarp til nýrra lyfjalaga 2020

Stjórn Félags læknanema sendi frá sér umsögn um frumvarp til nýrra lyfjalaga í samráðsgátt 
30. maí 2019. Erindi þeirrar umsagnar varðaði aðgang að lyfjagagnagrunni Landlæknis. Með 
nýju frumvarpi er í 79. grein lagt til að aðgangsheimildir að lyfjagagnagrunni verði rýmkaðar 
þannig að auk lækna fái hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, lyfjafræðingar og tannlæknar 
aðgang. Í greinargerð frumvarpsins segir að með þessu verði betur unnt að tryggja öryggi og 
gæði í meðferð sjúklinga. Stjórn Félags læknanema telur að ákvæði frumvarpsins um aðgang 
eigi ekki síður og jafnvel fremur við um klíníska læknanema á 4.-6. ári sem eru í verknámi eða 
starfa sem aðstoðarlæknar á heilbrigðisstofnunum. Þeim umleitunum var hafnað og því teljum 
við brýna þörf á að árétta fyrri rökstuðning og skýra mál okkar enn frekar enda varðar það 
öryggi sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustu.

Fyrst skal greina frá hlutverki klínískra læknanema. Aðkoma þessara nema að 
heilbrigðiskerfinu er einkum tvíþætt. Klínískir læknanemar eru annars vegar í verknámi á 
heilbrigðisstofnunum á veturna og starfa hins vegar í afleysingum á sumrin og með námi. 
Þessir nemar hafa allir undirritað trúnaðar- og þagnarskyldu varðandi persónuupplýsingar sem 
þeir fá vitneskju um í námi og starfi. Í verknámi er læknaneminn hluti af þverfaglegu teymi og 
námið fer fram undir handleiðslu sérfræðilækna, deildarlækna eða annarra kennara og í starfi 
er neminn ávallt með ábyrgan sérfræðilækni á bak við sig. Meginhlutverk nemans er að skrá 
sjúkrasögu, skoða sjúklinga og gera grein fyrir vandamálum þeirra. Neminn aðstoðar einnig 
við ýmis læknisverk og öðlast þannig mikilvæga þjálfun og færni.

Klínískir læknanemar skrá þannig upplýsingar í sjúkraskrá, bæði í verknámi og í 
afleysingarstöðum á heilbrigðisstofnunum. Þar á meðal eru upplýsingar um lyfjasögu sem 
getur verið býsna flókin. Það er mikið öryggisatriði fyrir sjúklinga að þessar upplýsingar séu 
réttar og nákvæmar. Lyfjasaga skiptir verulegu máli í greiningu og þá sérstaklega til að tryggja 
rétta meðferð. Algengt er að aldraðir taki um 8-20 lyf við innlögn á sjúkrahús og í mörgum 
tilfellum man fólk ekki hvaða lyf það er að taka þá stundina. Einnig er algengt að sjúklingar 
gleymi eða velji að segja ekki frá lyfjum eins og verkjalyfjum eða hjartalyfjum sem þeir telja að 
séu ekki mikilvæg. Þessi lyf hafa þó mikla þýðingu upp á milliverkanir, hættu á ávanabindingu, 
blæðingarhættu og fleira. Lyfjagagnagrunnurinn er sömuleiðis mikilvægt öryggistæki gagnvart 
lyfjarápurum sem fara á milli lækna og heilbrigðisstofnana til að verða sér út um lyf sem þeir 
eru háðir, ofnota eða selja.



Í greinargerð segir að eftir fyrri umsögn frá Félagi læknanema í maí hafi málið verið 
tekið upp við embætti Landlæknis. Tekin var ákvörðun um að gera ekki tillagðar breytingar á 
frumvarpsdrögunum með þeim rökum að einungis læknanemar með tímabundið lækningaleyfi 
ættu að hafa aðgang að lyfjagagnagrunni Landlæknis. Sá aðgangur er takmarkaður við nema 
sem hafa lokið 4. námsári og hafa hlotið takmarkað lækningaleyfi á ábyrgð sérfræðings sem 
þeir starfa með á tiltekinni starfseiningu.

Staðan er engu að síður sú að læknanemar í námi og starfi koma að því að skrá niður 
lyfjasögu sjúklings án þess að hafa slíkt lækningaleyfi. Þessir nemar hafa þar með ekki aðgang 
að lyfjagagnagrunninum og stjórn Félags læknanema telur óábyrgt að líta framhjá því. Þannig 
má nefna að á Landspítala hafa lyflækningasvið og skurðlækningasvið ekki sótt um 
tímabundið lækningaleyfi fyrir læknanema sem starfa þar í afleysingum í sumarstarfi eða á 
kvöld- og helgarvöktum. Þessir nemar skipta tugum vegna læknaskorts á Íslandi og hafa þeir 
kvartað undan að núverandi fyrirkomulag tryggi ekki nægilegt aðgengi að réttum upplýsingum 
um lyfjameðferð sjúklinga. Upplýsingar í lyfjagagnagrunni ættu ekki að vera viðkvæmari en 
önnur sjúkragögn hjá þeim sem leggjast inn á spítala og réttilega hvílir lögbundin skylda um 
trúnað á læknanemunum. Aðgangur að lyfjagagnagrunni eykur öryggi og gæði við innskrift, 
greiningu og meðferð sjúklinga. Stjórn Félags læknanema telur því brýnt að aðgangur að 
lyfjagagnagrunni Landlæknis verði rýmkaður þannig að klínískir læknanemar á 4.-6. ári fái 
einnig slíkan aðgang. Höfum hag sjúklinga að leiðarljósi.
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