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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúldinga, nr. 
74/1997 (beiting nauðungar), 563. mál.

Með tölvupósti þann 12. mars sl. gaf velferðarnefnd Alþingis embætti landlæloiis kost á að leggja 
fram umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um réttindi sjúklinga, m-. 74/1997 (beiting 
nauðungar). Embættið þakkar fyrir að fá tækifæri til að gefa álit sitt á framangreindu frumvarpi.

Svo sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu hafði heilbrigðisráðuneytið samráð við 
embætti landlæknis við gerð frumvarpsins. Eigi að síður vill embætti landlæknis koma á framfæri 
umsögn sinni vegna 2. mgr. h.-stafliðar 3. gr. þar sem kveðið er á um að sérfræðiteymi um beitingu 
nauðungar hafi aðsetur hjá embætti landlæknis. Þetta tiltekna atriði var ekki rætt sérstaklega í 
aðdraganda frumvarpsins og í greinargerð er eldci fjallað um útfærslu þessa.

Embætti landlæknis skilur það svo að með ákvörðun um að sérfræðiteymið hafi aðsetur hjá 
embættinu sé leitast við að samnýta húsnæði, búnað og starfslið eftir því sem kostur er og draga 
sem mest úr kostnaði sem leiðir af frumvarpinu, verði það að lögum.

I 5. mgr. h.-stafliðar kemur fram að kostnaður vegna teymisins greiðist úr ríkissjóði. Ekki er 
sérstaklega tekið fram að afleiddur lcostnaður vegna t.d. starfsliðs teymisins greiðist úr ríkissjóði. 
Mikilvægt er að við afgreiðslu frumvarpsins hjá velferðarnefnd verði tekin af öll tvímæli um fjár- 
heimild þannig að kostnaður sem falla mun á embætti landlæknis verði bættur, eigi embættið að 
leggja til starfslið, húsnæði og búnað.

Frumvarpinu fylgir ekki greining á ætluðu umfangi starfa teymisins. Varlega áætlað verður þó 
strax í upphafi að gera ráð fyrir einum starfsmanni teymisins og þátttöku í rekstrarkostnaði 
embættisins. Þar sem um flókin og sérhæfð verkefni er að ræða væri æskilegt að ráðinn yrði 
geðlæknir til embættisins og því verður að gera ráð fyrir 20 milljón kr. kostnaði á ári til að byrja 
með. Sá starfsmaður gæti verið formaður sérfræðiteymisins en myndi eimiig nýtast við eftirlit 
með geðheilbrigðisþjónustu sem að mati embættisins þarf að efla.

Verði frumvarpið að lögum er gert ráð fyrir gildistöku 1. janúar 2022. E f vel ætti að vera þyrfti 
starfsmaður teymisins að koma til starfa töluvert íýrr, til að hefja undirbúning að þessu mikilvæga 
verkefni.
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Með vísan í framangreint óskar embætti landlæknis eftir því við velferðarnefnd að fjármögnun 
nýrra verkefna hjá embætti landlæknis verði tryggð strax í upphafi.

Virðingarfyllst,

Alma D. Möller landlæknir Jóhann M. Lenharðsson sviðsstjóri 
5við eftirlits og gæða heilbrigðisþjónustu
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