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Umsögn frá stjórn Félags læknanema um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu

Stjórn Félags læknanema (FL) þakkar umsagnarbeiðni um breytingu á lögum um 
heilbrigðisþjónustu. Það er einkum tvennt í frumvarpinu sem varðar læknanema og stjórn FL 
gerir athugasemd við.

Í fyrsta lagi er brýnt að staðið sé vörð um hlutverk Landspítala sem háskólasjúkrahúss. Það 
hlutverk er skýrt í núgildandi lögum en í fyrstu frumvarpsdrögum hafði verið dregið úr vægi 
þess. Vísindaráð og Prófessoraráð Landspítala mótmæltu þessu harðlega í samráðsgátt um 
frumvarpið en nú hefur eftirfarandi verið ritað í frumvarpsdrögin:

“Hlutverk Landspítala er meðal annars að vera aðalsjúkrahús landsins og 
háskólasjúkrahús, annast kennslu í grunn- og framhaldsnámi og veita 
háskólamenntuðum starfsmönnum sérmenntun í heilbrigðisgreinum. Landspítali 
stundar vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og gerir fagfólki kleift að sinna 
fræðastörfum við háskóla auk þess að stunda og veita aðstöðu til vísindarannsókna 
og starfrækja blóðbanka.’’

Þessar úrbætur horfa til bóta og ekki má falla frá þeim. Það er brýnt að það sé skýrt í 
lögum að Landspítali sé háskólasjúkrahús og beri að annast kennslu og sérmenntun, 
stunda vísindarannsóknir og veita fjármagn og aðstöðu til vísindarannsókna og 
fræðastarfa.

Fjárframlög til kennslu og vísindastarfs á Landspítala eru fjarri norrænum viðmiðum og 
skýrsla NordForsk frá árinu 2017 sýnir að ritrýndum birtingum frá Landspítala hefur farið 
fækkandi. Ísland hefur þannig dregist aftur úr sjúkrahúsum á Norðurlöndum. Því má ekki með 
nokkru móti vega frekar að hlutverki Landspítala sem háskólasjúkrahúss. Öllu fremur ætti að 
styðja og efla Landspítala sem háskólasjúkrahús þar sem þjónusta, menntun og vísindi eru 
samofin daglegu starfi. Til þess þarf lagaleg ábyrgð að vera skýr og varast ber að draga úr 
henni.

Seinna atriðið snýr að því að í nýju frumvarpi verða felld út ákvæði um ábyrgð yfirlækna, 
ákvæði um framkvæmdastjóra lækninga og ákvæði um læknaráð. Í staðin koma 
fagstjórnendur, framkvæmdastjórar og fagráð. Stjórn Félags læknanema telur þessar 
breytingar óábyrgar og tekur undir fyrri umsagnir frá Læknafélagi Íslands, Læknaráði og 
Prófessoraráði Landspítala þar sem þessu er mótmælt. Fagleg ábyrgð á læknisþjónustu ætti



með réttu að hvíla hjá læknum og vera bundin í lög. Ekki verður komist undan þessu með því 
að skipa fagráð enda er ekki tilgreint hverjir eigi sæti í fagráðinu. Þá er mikilvægt að læknaráð 
geti áfram veitt stjórn spítalans aðhald og ráðgjöf enda eru lækningar einn af meginstólpum í 
starfsemi heilbrigðisstofnana.
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