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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007
(þjónustustig, fagráð o.fl.). Mál nr. 439, þingskjal 603

Embætti landlæknis fagnar nýlega samþykktri heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og tekur undir mikilvægi 
þess að lög um heilbrigðisþjónustu séu samræmd heilbrigðisstefnu. Mikilvægt er að halda áfram vinnu, út 
frá heilbrigðisstefnu, við að skipuleggja verkaskiptingu milli stofnana og skýra frekar hlutverk hverrar 
stofnunar. Það kann einmitt að vera skynsamlegt að gera slíkt með reglugerðum eins og frumvarpið kveður 
á um.

Í frumvarpinu er skilgreint hvað átt er við með fyrsta, annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu. Því ber 
að fagna enda er það að veita þjónustu á réttu þjónustustigi eitt það mikilvægasta í að nýta fjármuni á 
skynsamlegan máta. Eins og nefnt var í fyrri umsögn embættisins þegar málið var í Samráðsgátt, hefði 
embættið viljað sjá skilgreiningu á fjarheilbrigðisþjónustu í endurskoðuðum lögum, enda ljóst að framboð 
og eftirspurn eftir slíkri þjónustu fer ört vaxandi. Embættið leggur til að löggjafinn noti tækifærið með 
fyrirhuguðum breytingum á heilbrigðislöggjöfinni og skilgreini formlega hvað átt er við með 
fjarheilbrigðisþjónustu. Slíkt mun án vafa auðvelda heilbrigðisstarfsmönnum, -stofnunum og stjórnvöldum 
að átta sig á grundvelli slíkrar þjónustu sem og heimildum til að veita hana.

Embættið áréttar það sem fram kom í fyrri umsögn um að mikilvægt er að gaumgæfa skipan, verksvið og 
verklag fagráða heilbrigðisstofnana í ljósi þess að á Íslandi eru samtals 35 skilgreindar heilbrigðisstéttir og 
er vel að lagt er til að slíkt verði gert með reglugerð. Mikilvægt er að haft verði samráð við heilbrigðisstéttir 
við setningu þeirrar reglugerðar.

Embætti landlæknis er efins um þá breytingu á 10. gr. um að fella út ákvæði um fagstjórnendur eins og 
lagt er til í 8. gr. frumvarpsins. Í greinargerð segir að á forstjóra hvíli sú skylda að tryggja að skýrt sé hverjir 
fari með faglega ábyrgð á þeirri þjónustu sem veitt er innan viðkomandi heilbrigðisstofnunar. Mikilvægt 
er að sú ábyrgð verði falin þeim sem hafa mesta faglega hæfni á hverju sviði.

Virðingarfyllst, 
f.h. landlæknis

Dagrún Hálfdánardóttir, lögfræðingur
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