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Umsögn stjórnar læknaráðs Landspítala um drög að frumvarpi til laga um
breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007
Þann 18.09.2019 voru birt á samráðsgátt Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 af hálfu heilbrigðisráðuneytisins með umsagnarfrest til 2.
október 2019. Samkvæmt heilbrigðisráðuneyti er frumvarpið lagt fram til að samræma lög um
heilbrigðisþjónustu við nýsamþykkta heilbrigðisstefnu. Meðal annars eru gerðar breytingar á
kafla laganna um stjórnir heilbrigðisstofnana en um er að ræða umfangsmiklar breytingar á
mörgum greinum laganna.
Læknaráð Landspítala álítur að boðaðar breytingar á stjórnun spítalans séu á ýmsan hátt
slæmar og miði að því að skilgreind ábyrgð þjónustu verði öll á höndum eins aðila - forstjóra.
Meðal annars verða bæði læknaráð og hjúkrunarráð lögð niður en í stað þeirra komi eitt fagráð
skipað fulltrúum allra fagstétta. Læknaráð hefur um langt árabil komið að mörgum erfiðum
málum sem snerta þjónustu við sjúklinga og starfsumhverfi lækna, eins og sjá má þegar
ályktanir læknaráðs eru skoðaðar. Í mörgum þessara mála hefur læknaráð lagt stjórn spítalans
lið og bent á hvar skórinn kreppir hvað varðar fjármögnun spítalans og stuðning stjórnvalda. Í
öðrum tilvikum hefur læknaráð komið með málefnalega gagnrýni á stjórn spítalans þegar
áhyggjur hafa vaknað um gæði þjónustu eða aðstæður starfsfólks. Læknaráð telur að það muni
hvorki þjóna hagsmunum sjúklinga né starfi spítalans verði rödd læknaráðs þögguð niður með
þessum hætti.
Meðal annarra atriða eru að breytingar á skipuriti stofnana þurfi ekki að öðlast samþykki
heilbrigðisráðherra. Það getur varla talist heppilegt að forstjóri heilbrigðisstofnana hafi einn
umboð til þess að gera grundvallarbreytingar á ábyrgðarsviðum og stjórnun stofnana.
Að auki verður ekki lengur skylt að hafa framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra
hjúkrunar við heilbrigðisstofnanir heldur komi í þeirra stað einn eða fleiri fagstjórar sem beri
ábyrgð á faglegri þjónustu stofnunar gagnvart forstjóra. Það er með öllu óljóst hvaða fag
viðkomandi fagstjórar eigi að standa fyrir og hvaða kröfur þeir þurfi að uppfylla til þess að bera
ábyrgð á faglegri þjónustu. Ekki er tekið fram hver verður ábyrgðaraðili læknisþjónustu
viðkomandi stofnunar enda er engin krafa um læknismenntaðan fagstjóra í nýjum lögum. Einnig
er fjarlægð grein úr lögum sem kveður á um að yfirlæknar sérgreina/deilda skuli bera faglega
ábyrgð á þeirri læknisþjónustu sem undir þá heyrir. Þannig má segja að læknisfræðileg ábyrgð á
meðferð sjúklinga á heilbrigðisstofnunum sé algjörlega óskilgreind í nýjum lögum.

Læknaráð álítur að ofangreindar breytingar séu vanhugsaðar. Hlutverk heilbrigðisstofnana er að
þjóna sjúklingum og læknisþjónusta, ásamt hjúkrun, er kjarni sérhverrar góðrar
heilbrigðisþjónustu. Til þess að tryggja góða þjónustu við sjúklinga þarf ábyrgð lækna að vera
skýr og skilgreind.
Að lokum lýsir læknaráð yfir vonbrigðum með algjöran skort á samráði og upplýsingagjöf við
smíði frumvarpsins, en ekki var leitað til læknaráðs Landspítala, Læknafélags Íslands eða
Landlæknis. Það geta ekki talist góð vinnubrögð af hálfu ráðuneytisins að gera stórfelldar
breytingar á stjórnun heilbrigðisstofnana án þess að leita álits helstu fagaðila.
Læknaráð skorar á heilbrigðisráðherra að draga til baka umrætt lagafrumvarp.
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