Umsögn um frumvarp til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu.
1. október 2019
Hjúkrunarráð fagnar hugmyndum um aukna þverfaglega samvinnu enda hefur það sýnt sig að
árangursrík þverfagleg samvinna er nauðsynleg fyrir sjúklinga.
Hjúkrunarráð telur þó að vinna þurfi ítarlegri forvinnu áður en slíkar breytingar eru gerðar á
lögum um heilbrigðisþjónustu.
Framkvæmdastjóri hjúkrunar og hjúkrunarráð gegna leiðtogahlutverki í hjúkrun.
Heilbrigðiskerfið horfir fram á gríðarmiklar áskoranir, meðal annars vegna skorts á starfsfólki,
einkum í hjúkrun. Skýr forysta og sterkir leiðtogar gegna lykil hlutverki við að efla og laða að
starfsfólk.
Hjúkrunarráð harmar algjöran skort á samráði og upplýsingagjöf við gerð þessa frumvarps.
Hvorki var haft samband við hjúkrunarráð Landspítala né Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga við
gerð þess. Með því að hafa samráð við helstu hagsmunaaðila gefst heilbrigðisráðuneyti kjörið
tækifæri til að vera leiðandi í þeirri auknu þverfaglegu samvinnu sem boðuð er.
Athugasemdir hjúkrunarráðs beinast að breytingum á 11. og 12. grein laganna.
11.gr
10. Gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Fagstjórnendur
Á heilbrigðisstofnunum skulu starfa einn eða fleiri fagstjórnendur sem bera faglega ábyrgð á þjónustu
stofnunarinnar gagnvart forstjóra.

Fagleg ábyrgð framkvæmdastjóra hjúkrunar er viðamikil og telur hjúkrunarráð mikilvægt að
staða framkvæmdastjóra hjúkrunar sé tryggð í lögum. Framkvæmdastjóri hjúkrunar á
Landspítala ber ábyrgð á að hjúkrun á stofnuninni standist alþjóðlegar kröfur og sé þróuð og
mótuð í samráði við aðra stjórnendur. Hjúkrun er umfangsmikið fag og hafa gæði hjúkrunar
veruleg áhrif á það hvernig sjúklingum farnast. Nauðsynlegt er að leiðtogar hjúkrunar séu
sýnilegir og að hlutverk þeirra sé skýrt. Hjúkrunarráð telur að styrkja þurfi hlutverk
framkvæmdastjóra hjúkrunar enn frekar með því að fela viðkomandi aukin formleg völd.
Þannig er hægt að tryggja gæði hjúkrunar og þar með tryggja að sjúklingurinn fái bestu
mögulegu þjónustu.
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12. gr.
11. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Fagráð
Á heilbrigðisstofnunum sem reknar eru af ríkinu skal vera starfandi sérstakt fagráð. Fagráð mynda fulltrúar allra
heilbrigðisstétta sem starfa á stofnuninni og er það forstjóra heilbrigðisstofnunar til ráðuneytis um málefni hennar.
Forstjóra bera að leita álits fagráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu stofnunarinnar. Fagráð
skulu setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af forstjóra.

Hjúkrunarráð beitir sér fyrir eflingu hjúkrunar með það að markmiði að stuðla að öryggi
sjúklinga. Hjúkrunarráð 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.
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. Hjúkrunarráð leggur til að við umbætur á frumvarpinu verði haft
samráð við helstu hagsmunaaðila.
Fyrir hönd stjórnar hjúkrunarráðs Landspítala

Marta Jónsdóttir
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