
LANDSPjTALI
H A S K Ó L A S JO K R A H Ú S

Reykjavík, 31. mars 2020.

Velferðarnefnd alþingis.

Efni: Umsögn Landspítala um þingskjal 986 -  597.mál (stjórn Landspítala).

Í frumvarpinu er lagt til að ráðherra skipi Landspítalanum sjö manna stjórn til fjögurra ára 

sem: „...skal staðfesta skipulag stofnunarinnar, árlega starfsáætlun og fjárhagsáætlun og 

marka henni langtímastefnu. Skal stjórnin hafa eftirlit með starfsemi stofnunarinnar og að 

rekstur hennar sé innan ramma fjárlaga á hverjum tíma. Formaður stjórnar skal reglulega 

gera ráðherra grein fyrir starfsemi hennar og gera honum viðvart ef starfsemi og þjónusta er 

ekki ísam ræmi við ákvæði laga og ef rekstur er ekki í  samræmi við fjárlög."

Þessi tillaga er ekki í samræmi við þá þróun sem verið hefur á undanförnum árum. Má í því 

sambandi benda á tvennt:

1. Árið 2007 var stjórnarnefnd spítalans lögð niður með lögum nr. 40/2007 um 

heilbrigðisþjónustu. Í greinargerð með frumvarpi til laga sem síðar varð að lögum nr. 

40/2007 var það gert með eftirfarandi rökstuðningi: ”Skv. 38. gr. starfsmannalaganna 

ber forstöðumaður ábyrgð á að stofnun, sem hann stýrir, starfi í  samræmi við lög, 

stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf og að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma 

stofnunarinnar sé í  samræmi við fjárlög og getur hann þurft að sæta áminningu eða 

lausn frá störfum ef út af bregður. Er staða forstöðumanna ríkisstofnana sem æðstu 

yfirmanna hverrar stofnunar undirstrikuð með því að þeir einir eru skipaðir af ráðherra og 

bera því ábyrgð gagnvart honum. Í samræmi við ákvæði laga um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins gerir frumvarpið ráð fyrir því að forstjórar ráði aðra starfsmenn og 

er ákvæði núgildandi laga þar sem mælt er fyrir um að ráðherra ráði þá sem sæti eiga í 

framkvæmdastjórn Landspítala fe llt brott. Í samræmi við þetta og jafnframt í framhaldi 

af samkomulagi ríkisins og sveitarfélaga um niðurfellingu á 15% þátttöku sveitarfélaga í 

stofnkostnaði sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva voru stjórnir heilbrigðisstofnana sem 

reknar eru af ríkinu lagðar niður með lögum nr. 78/2003, um breytingu á lögum um 

heilbrigðisþjónustu, að frátalinni stjórnarnefnd Landspítala -  háskólasjúkrahúss, sbr. 1.
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mgr. 30. gr. gildandi laga, en þær breytingar miðuðu að því að gera stjórnkerfi 

heilbrigðisstofnana skýrara og einfaldara. Nú er lagt til að stjórnarnefnd Landspítala 

verði jafnframt lögð niður, en þess í  stað verði skipuð ráðgjafarnefnd Landspítala, sem 

hafi eingöngu ráðgjafar- og stuðningshlutverk. Með þeim tillögum sem gerðar eru í 

frumvarpinu má segja að verið sé að stíga skrefið til fulls hvað heilbrigðisstofnanir varðar 

og undirstrika að staða forstöðumanna þeirra, þ.m.t. forstjóra Landspítala, sé sú sama 

og almennt gildir um forstöðumenn ríkisstofnana, sbr. lög nr. 70/1996. Þannig beri 

forstöðumenn, eða forstjórar eins og þeir eru nefndir í  frumvarpinu, allra 

heilbrigðisstofnana ótvírætt óskipta ábyrgð gagnvart ráðherra, bæði á rekstri og 

þjónustu sinnar stofnunar, en faglegir yfirstjórnendur beri ábyrgð á faglegri þjónustu 

gagnvartforstjóra.” Þessi rök eru enn í gildi.

2. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis frá júní 2018 um stjórnir stofnana ríkisins segir 

m.a: „Almennt hefur stjórnum fækkað verulega undanfarna tvo áratugi. Helstu ástæður 

þessa eru afnám stjórna með lagabreytingu, niðurlagning stofnana og sameining þeirra. 

Engin viðmið hafa þó verið sett um það hvenær stofnun skal hafa stjórn eða ekki. Eins er 

hlutverk þeirra stjórna sem enn starfa breytilegt og í sumum tilvikum óljóst þegar litið er 

til sérlaga um þær. Þá hafa hlutverk og valdsvið stjórna tekið ýmsum breytingum, m.a. er 

boðvald þeirra yfir forstöðumönnum afmarkaðra en áður. Í stað stjórna með 

stjórnvaldshlutverk yfir viðkomandi stofnunum og forstöðumönnum hefur 

ráðgjafarráðum fjölgað nokkuð á undanförnum árum..."

Almennt má segja að með því að setja sérstaka stjórn yfir Landspítalann aukist hættan á að 

ábyrgðarsvið verði óskýrari og boðleiðir innan spítalans og á milli ráðherra og stofnunarinnar 

lengist. Þá má benda á að framkvæmdastjórn Landspítala hefur nýlega verið minnkuð um 

nærri helming til að auka skilvirkni og hefur sú skipan að hafa fámenna framkvæmdastjórn 

og síðan forstöðumenn yfir hverjum klínískum kjarna reynst vel í núverandi ólgusjó farsóttar. 

Jafnframt hefur ráðgjafarnefnd Landspítala verið endurskipuð á síðustu tveimur árum, með 

gríðaröflugum hópi aðila úr akademíu, stjórnun, stjórnmálum, hópi sjúklingasamtaka og 

atvinnulífs. Hefur ráðgjafarnefndin aðgang að öllum rekstrarupplýsingum, veitir aðhald og er 

til ráðgjafar, jafnt forstjóra sem heilbrigðisráðherra um málefni spítalans.
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Í greinargerð frumvarpsins er bent á að læknaráð og yfirlæknar í prófessoraráði hafi talað 

fyrir því: að yfir spítalann verði skipuð sérstök stjórn þar sem fulltrúar fagfólks ættu sterka

aðkomu að stjórnkerfi spítalans." Rétt er að benda á í þessu samhengi að forstjóri og 5 af 7 

núverandi framkvæmdastjórum spítalans eru fagfólk í heilbrigðisvísindum og fjórir með 

doktorsgráðu í heilbrigðisfræðum. Því er vandséð hvernig hægt er að efla faglega og 

fræðilega aðkomu að stjórnun spítalans. Þá eru framkvæmdastjórar með framhaldsmenntun 

í rekstri, fjármálum og mannauðsmálum.

Starfsemi Landspítalans er umfangsmikil og flókin. Því er mikilvægt að stjórnkerfi 

stofnunarinnar sé skýrt og einfalt. Þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru 

þvert á þá þróun sem verið hefur á liðnum árum varðandi stjórnir ríkisstofnana. Sú þróun 

hefur markast af þeirri viðleitni að bæta stjórnun, skýra ábyrgðasvið og einfalda stjórnkerfi. Í 

því ljósi er ekki mælt með samþykkt frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

Páll Matthíasson, forstjóri
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