
Umsögn hjúkrunarráðs Landspítala um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu 
(þjónustustig, fagráð o.fl.), 439. mál. 

Fagstjórnendur

Hjúkrunarráð fagnar því að ákveðið hafi verið að falla frá fyrirhuguðum breytingum á stöðum 
framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdastjóra lækninga. Engu að síður eru gerðar 
athugasemdir við aðrar fyrirhugaðar breytingar á faglegri ábyrgð.

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. laganna:

a. 2. og 3. mgr. fa lla  brott.

b. Orðið „aðrir“ í 4. mgr. fellur brott.

Hér er tekin á brott fagleg ábyrgð hjúkrunardeildarstjóra og yfirlækna. Forstjóra er gert skylt að 
tryggja að skýrt sé farið með hver bera faglega ábyrgð.

Hjúkrunarfræðingar eru best til þess fallnir að bera faglega ábyrgð á hjúkrunarþjónustu. Ljóst er 
að þjónustuþörf fer sívaxandi, meðal annars vegna langvinnra sjúkdóma og fyrirsjáanlegs skorts 
á heilbrigðisstarfsfólki og þá sérstaklega starfsfólki í hjúkrun. Hér hefur forstjóri vald til að 
ákveða hvernig faglegri stjórnun er háttað og virðist ekki skylt að veita hjúkrunarfræðingum
faglega ábyrgð á hjúkrun. Hætta er á að fagleg ábyrgð dreifist og verði ekki nægilega vel
skilgreind.

Heilbrigðiskerfið horfir fram á gríðarmiklar áskoranir, meðal annars vegna skorts á starfsfólki, 
einkum í hjúkrun. Skýr forysta og sterkir leiðtogar gegna lykilhlutverki við að efla og laða að 
starfsfólk.

Fagráð

10. gr.

13. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Fagráð.

A heilbrigðisstofnunum sem reknar eru a f  ríkinu skal starfa sérstakt fagráð sem forstjóri 
heilbrigðisstofnunar skipar.

Forstjóra ber að leita álits fagráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu, rekstur 
og skipulag heilbrigðisstofnunarinnar.

Ráðherra skal í reglugerð kveða nánar á um skipan og verklag fagráða heilbrigðisstofnana.

Í umsögn fylgir frumvarpinu kemur fram að í fagráði felist að allar starfstéttir sem starfa á 
viðkomandi stofnun komi að málum hennar í samvinnu hver við aðra.
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Hjúkrunarráð fagnar aukinni áherslu á þverfaglega samvinnu enda sýna rannsóknir að Li í  P S t l í í í - 1 
þverfagleg samvinna er sjúklingum nauðsynleg. Einn af lykilþáttum árangursríkrar 
þverfaglegrar samvinnu er að meðlimir teymis hafi rödd og tækifæri til að tjá sig. Í íslensku 
heilbrigðiskerfi eru skilgreindar 33 löggildar heilbrigðisstéttir, stór hluti þeirra eru við störf á 
hverri heilbrigðisstofnun fyrir sig og fjöldi meðlima í hverri stétt mjög breytilegur.

Hver fagstétt hefur einstaka faglega sýn á þá þjónustu sem sjúklingurinn þarf á að halda og 
mikilvægt er hver fagstétt haldi sinni sérþekkingu sýn á þau verkefni sem þarf að vinna.

Eitt fagráð sem samsett er úr svo mörgum stéttum verður í besta falli stórt og óskilvirkt en gæti 
líka orðið vettvangur þar sem einungis rödd stærstu stéttanna heyrist.

Hjúkrunarráð telur að með því að leggja niður núverandi fagráð sé verið að þagga niður í 
einstaka stéttum, gera þeim erfiðara fyrir að eiga rödd í þverfaglegri samvinnu.

Mjög erfitt, jafnvel ómögulegt, er að fylgja málum eftir og óljóst hverjar áherslur þessa fagráðs 
eiga að vera.

Betra væri að efla enn frekar þau ráð sem nú þegar eru til staðar, hvetja til enn frekari samvinnu 
og hvetja aðrar fagstéttir til að stofna fagráð því eins og fram kemur í núverandi lögum er öllum 
stéttum heimilt að stofna fagráð. Hægt væri að leggja til tiltekin hluti af störfum fagráða væri 
unninn í þverfaglegri samvinnu, ákveðin fjöldi eða hlutfall funda væri þverfaglegur og að 
ákveðið skýrt samstarf væri milli fagráða.

Hjúkrunarráð fær ekki séð hvernig myndun þessa nýja fagráðs getur verið til hagsbóta fyrir 
þverfaglega samvinnu eða bætt þjónustu við sjúklinginn.

Hvað hjúkrunarfræðinga sjálfa varðar þá ber þess að geta að þeir eru stærsta heilbrigðisstéttin og 
samanlagt eru hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 30% af starfsfólki Landspítala. Með breyttri 
aldurs samsetningu þjóðarinnar og auknu hlutfalli þeirra sem lifa lengi með alvarlega sjúkdóma 
fer þörf fyrir hjúkrunarfræðinga stöðugt vaxandi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 
hefur skilgreint árið 2020 sem ár hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og leggur áherslu á að 
ríkisstjórnir viðurkenni mikilvægt og einstakt framlag þessara fagstétta til heilbrigðis.

Hjúkrunarráð gegnir mikilvægu hlutverki sem formlegur farvegur fyrir ýmis málefni sem varða 
hjúkrun. Hjúkrunarráð beitir sér fyrir eflingu hjúkrunar með það að markmiði að stuðla að 
öryggi sjúklinga, hvetur til þess að hjúkrun á Landspítala sé byggð á gagnreyndri þekkingu, 
hvetur til klínískra rannsókna og hefur góð tengsl við menntastofnanir í heilbrigðisfræðum.
Hjúkrunarráð hefur sent frá sér ályktanir, tekið þátt í umræðum og staðið fyrir fræðslu og 
umbótum. Hjúkrunarráð hefur veitt forstjóra og framkvæmdastjórn Landspítala ráðleggingar 
varðandi málefni hjúkrunar. Þannig veitir hjúkrunarráð nauðsynlegar upplýsingar og aðhald 
þegar kemur að hjúkrunarþjónustu sem er veitt á Landspítala.

Það er algjörlega óskilgreint í lögunum hvernig skuli skipað í nýtt þverfaglegt fagráð að því 
undanskildu að forstjóri stofnunarinnar virðist einráður um hafa þau völd. Þannig virðist það
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forstjóra algjörlega í sjálfsvald sett hvort virkt fagráð í hjúkrun sé til staðar á hverri 
heilbrigðisstofnun.

Hlutverk forstjóra

Í nýjum lögum er vald forstjóra rýmkað til muna. Forstjóri virðist hafa nánast frjálsar hendur um 
stjórnun stofnunar. Mikilvægt er að lögin séu þannig unnin að þau gefi ekki tækifæri til 
geðþóttaákvarðana hvers forstjóra fyrir sig.

Samráð og þverfagleg samvinna

Tilgangur þessara lagabreytinga er m.a. að efla teymisvinnu og þverfaglega samvinnu. 
Hjúkrunarráð leggur áherslu á að þverfagleg teymisvinna verður ekki efld með því að þagga 
niður í einstökum fagstéttum, heldur með því að efla þær til samvinnu og samstarfs.

Hjúkrunarráð skorar á heilbrigðisráðherra að draga til baka umrætt lagafrumvarp og gera á því 
nauðsynlegar breytingar.
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Fyrir hönd stjórnar hjúkrunarráðs Landspítala 

Marta Jónsdóttir

Formaður hjúkrunarráðs Landspítala
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