
Alþjóðafélag lækna
Almenn ánægja ar með niðurstöður kosninga
til stjórnar, en það gekk eftir að Norðurlöndin
fengu tvo fulltrúa í stjórn, frá LÍ og norska
læknafélaginu. Töluvert var rætt um hvernig
staðið verði að kosningum til trúnaðarstarfa
innan Alþjóðafélagsins. Upplýst var að
Anders Milton, sem er fráfarandi formaður
stjórnar félagsins, gefi kost á sér sem forseti
samtakanna tímabilið 2002–2003, en um það
verður kosið í haust. Ljóst er að hann hefur
víðtækan stuðning og reyndar voru stjórnir
bæði danska og norska félagsins búnar að
ræða málið og ákveða að styðja hann. Fulltrúi
Íslands lýsti yfir að vafalítið myndi stjórn LÍ
lýsa yfir stuðningi við hann en finnsku
fulltrúarnir greindu hins vegar frá því að
fráfarandi formaður finnska félagsins, Katy
Myllimäki, hygðist gefa kost á sér og kom
þessi yfirlýsing nokkuð á óvart því þetta hafði
ekki verið kynnt áður.

Tillögur fyrir stjórnarfund Alþjóðafélags
lækna: 
a. Tillaga norska félagsins um faglegt sjálf-

stæði lækna (10.130/D). Fram hafa komið
athugasemdir frá danska félaginu sem var
með í þessari vinnu í upphafi. Tillaga
indverska félagsins um kyngreiningu á
fósturstigi (17.280/B). Tillagan var rædd
töluvert efnislega og komu fram breyt-
ingartillögur frá danska læknafélaginu.
Rætt var um nauðsyn þess að þessi tillaga
verði afgreidd í Nýju-Delí í haust til
stuðnings Indverjum.

b. Tillaga nefndar Alþjóðafélags lækna um
upplýsingabanka (10.333/A). Fulltrúi LÍ
(JS) gerði grein fyrir athugasemdum
Siðfræðiráðs LÍ og reifaði almennt nokkrar
aðrar athugasemdir sem eftir eiga að fá
umræðu heima. Fram komu sjónarmið sem
erindi eiga í þessa umfjöllun okkar svo sem
hvernig hægt er að skilja að í yfirlýsingunni
upplýsingar sem eiga að notast í
gæðaeftirliti og þær sem notast í
vísindarannsóknum. Í umræðunni var gerð
grein fyrir viðræðuslitum LÍ og ÍE og lögð
fram gögn, bæði bréf formanns til félaga og
uppkast að samningi við fyrirtækið eins og
hann lá fyrir í desember síðastliðnum.

Norræna læknaráðið
Stjórnarfundur í Stokkhólmi 
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fundur stjórnar Norræna læknaráðsins í
húsakynnum sænska læknafélagsins í miðborg
Stokkhólms. Fyrir hönd LÍ mættu Jón Snædal
varaformaður og Margrét Aðalsteinsdóttir
utanríkisfulltrúi skrifstofu LÍ.
Helstu mál fundarins voru:

Lögfræðileg aðstoð

Öll félögin hafa skilað inn upplýsingum um
hvernig lögfræðilegri aðstoð er háttað gagnvart
læknum annarra Norðulanda sem koma til
skammrar dvalar/vinnu. Fyrir lá stutt samantekt
sem samþykkt var að hvert félag setti á heimasíðu
sína, félögum sínum til upplýsingar. 

Símenntun

Norska félagið hefur unnið að bæklingi með
enskri útgáfu á sameiginlegri stefnu (policy), ekki
síst til nota gagnvart öðrum löndum. Hann er
væntanlegur á næstunni. 

Rætt var um norræna loggbók (nokkurs konar
punktakerfi) en verið er að vinna að símenntunar-
kerfum hér og þar á Norðurlöndunum en sam-
ræmi vantar. Samþykkt var að félögin beini því til
fræðslunefnda sinna að þau vinni að sameiginlegri
norrænni skráningu fyrir símenntun. Það var sam-
eiginlegur skilningur að félögin ættu að hafa frum-
kvæði, annars tækju aðrir það og ekki að vita
hvernig kröfur yrðu uppi.

Læknar í vanda (bad apples)

Mikilvægt er að halda umræðunni aðskilinni frá
umræðu um gæðaeftirlit til að bæta þjónustu,
fækka mistökum og svo framvegis og einnig
aðskilinni frá umræðu um símenntun. Þetta var
rætt á síðasta fundi en ekkert hefur gerst síðan.
Norska félagið heldur áfram að skoða málið og
lofaði að hafa eitthvað tilbúið fyrir fundinn í
september og jafnframt var ákveðið að taka þessi
efni fyrir á almennum læknaráðsfundi í Bergen í
maí 2002, sem opinn verður öllum læknum á
Norðurlöndunum. Í umræðunni var greint frá
umfangsmikilli rannsókn sem danska lækna-
félagið er að gera á mistökum lækna og telja þeir
að niðurstöðurnar verði ekki upplífgandi. Einnig
þarf að skoða hvaða aðferðir væru bestar til að
finna lækna sem greinilega væru ekki hæfir þegar
í náminu og síðan á kandídatsári. 
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Sjúkraþjálfarar 
mótmæla
skerðingu á
sjúkraþjálfun

Læknablaðinu hefur borist afrit af
bréfi sem Félag sjálfstætt starfandi
sjúkraþjálfara (FSSS) sendi
formanni Tryggingaráðs þann 5.
mars síðastliðinn. Í bréfinu kemur
fram að félagið samþykkti á
aðalfundi sínum að mótmæla harð-
lega þeirri skerðingu sem
Tryggingastofnun ríkisins boðaði
með auglýsinu í desemberhefti
Læknablaðsins og í dreifibréfi frá
29. desember 2000. 

Aðalfundurinn mótmælir þeirri
óvirðingu sem Tryggingastofnun
sýnir sjúkraþjálfurum, háskóla-
menntaðri fagstétt, með þessu og
telur slíka framkomu ekki sæma
stofnuninni. Þá segir í bréfinu: ,,Það
vekur furðu að tryggingayfirlæknir
skuli hvetja lækna til að sýna aðgát
í að vísa sjúklingum í sjúkraþjálfun
þar sem útgjöld vegna sjúkra-
þjálfunar hafa aukist. Útgjöld til
sjúkraþjálfunar hafa hins vegar
aukist mun minna en lyfjakostn-
aður, sérfræðikostnaður, iðjuþálfun
o.fl.“. Vísað er til upplýsinga í
fylgiriti þessu til stuðnings og auk
þess bent á að öldruðum hefur
fjölgað og áherslur í heilbrigðis-
kerfinu hafa breyst. 

Fundurinn gagnrýnir einnig að
Tryggingastofnun skuli krefjast
greinargerða frá sjúkraþjálfurum
og leggja þær undir dóm lækna en
ekki telja þær marktækar. 

Það er krafa fundarins að Trygg-
ingaráð endurskoði afstöðu sína til
þess fjölda skipta sem boðið er upp
á í sjúkraþjálfun og treysti faglegri
ábyrgð sjúkraþjálfara. Bent er á að
skerðingin sem boðuð er komi
niður á þeim sem síst skyldi,
fötluðum, öldruðum og öryrkjum,
og skerðingin muni fyrr eða síðar
leiða til aukins kostnaðar annars
staðar. 

aób
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Fréttir frá félögunum
Danmörk: Fulltrúar greindu frá nýjum lögum
um heilbrigðisþjónustu sem gefa yfirvöldum
möguleika á enn nánara eftirliti með læknum
og möguleika á aðgerðum svo sem að
tilkynna opinberlega um lækna sem ekki
þykja standa sig. Þeir greindu einnig frá
athugun sem Vinnueftirlitið danska hefur
verið að gera á vinnuaðstöðu lækna sem í ljós
kom að var víða bágborin. Í kjölfarið hafa
nokkrar heilbrigðisstofnanir fengið tilmæli
um úrbætur.

Svíþjóð: Verið er að ganga frá samningum
og verða þeir meira staðbundnir en áður.
Greint var frá starfi vinnuhóps sem skoðar
starfsaðstæður lækna á kerfisbundinn hátt og
reynir að koma á úrbótum í kjölfarið. Vegna
læknaskorts hefur verið unnið að innflutningi
lækna frá Evrópubandalagslöndunum og
hafa þeir einkum komið frá Spáni og
Þýskalandi, en einnig hefur verið nokkuð um
innflutning frá Póllandi. Verið er að setja á
laggirnar sérstaka endurmenntunarstofnun
(Institut för läkarnas professionella utveck-
ling), en ekki var nánar greint frá hlutverki
hennar.

Finnland: Verið er að undirbúa verkfall
sem að óbreyttu skellur á eftir fimm daga,
þegar þetta er skrifað. Mikill undirbúningur
hefur átt sér stað og verkfallið er skipulagt í

smáatriðum þar sem sjúkrahús, heilsugæslu-
stöðvar og einstakar deildir skiptast á.
Fulltrúar greindu frá því að aðgerðirnar
hefðu töluverðan stuðning í samfélaginu.
Takmarkið er að hækka grunnlaun til
samræmis við það sem gerist í Skandinavíu
en það þýðir hækkun um 20%. Við-
semjendur eru tilbúnir að hækka laun um
5,5% sem er sambærilegt og aðrir hafa verið
að fá nema á finnska þinginu þar sem menn
hækkuðu laun sín um 20%!

Ísland: Sagt var frá nýjum lögum um
sjúklingatryggingar og hvernig þau snerta
lækna. Sagt frá lögum um persónuvernd.
Lesnar voru upp þakkir stjórnar LÍ til
Anders Milton fyrir stuðning hans við
sjónarmið LÍ gagnvart stjórnvöldum í gagna-
grunnsmálinu.

Noregur: Sagt var frá skipulagsmálum
sjúkrahúsanna þar sem þau eru nú að færast
til ríkisins en jafnframt eru þau gerð að
sjálfseignarstofnunum. Margir líta á það sem
upphaf að einkavæðingu. Norska lækna-
félagið styður þessar fyrirætlanir. 

Næsti fundur verður haldinn í Reykjavík
27. og 28. ágúst næstkomandi.

Jón Snædal
Margrét Aðalsteinsdóttir

Fosshótel 

Ódýrar en margur heldur
Í upplýsingabæklingi orlofsnefndar LÍ, sem út kom fyrir skemmstu,
er meðal annars fjallað um samkomulag það sem náðist við Foss-
hótel um möguleg kaup félagsmanna LÍ á gistimiðum.

Rétt er að benda sérstaklega á að uppgefið verð á gistimiða, kr.
6.100 fyrir nóttina með morgunverði, gildir fyrir tvo í tveggja
manna herbergi.

Sá skilningur hefur komið upp að gistinóttin kosti 6.100 kr. fyrir
einstaklinginn, en boðið er sem sagt enn betra!

Sala gistimiða fer fram á aðalskrifstofu Fosshótela að Skipholti
50c, Reykjavík gegn framvísun félagsskírteinis LÍ. Sími á skrif-
stofunni er 562 4000, en sameiginlegt bókunarnúmer fyrir öll
Fosshótelin er 562 3355.

Að öðru leyti vísast til upplýsingabæklings orlofsnefndar.

Norræn samtök um
læknaskop. Opin
öllum íslenskum
læknum

Sá leiði misskilningur mun hafa risið,
að Norræn samtök um læknaskop
(Nordisk Selskap for Medisinsk
Humor, NSMH) séu lokaður félags-
skapur nokkurra sérvitra hláturbelgja
og Noregsvina, sem haldi að þeir séu
fyndnir!

Hið rétta er, að samtökin eru
opin öllum íslenskum læknum án
tillits til kynferðis, aldurs, tungu-
máls, litarháttar, vaxtarlags, fjölda
höfuðhára eða skóstærðar. Kímni-
gáfa hefur ekkert með inntöku-
skilyrði að gera, en hún telst þó ekki
til persónugalla.

Þeir kollegar sem hafa áhuga á
að verða félagar í NSMH og þá um
leið félagar í Fróndeild samtakanna
geta haft samband við undirritaðan.
Þeir hinir sömu ættu ekki að búast
við því að aðild að samtökunum hafi
í för með sér almenn leiðindi.
Árgjald fyrir árið 2001 er 200
krónur (íslenskar, sic!).

Með broskveðju,
Bjarni Jónasson, varaforseti NSMH
og forstöðumaður Fróndeildar.
Sími: 520 1800; netfang:
bjarni.jonasson@hg.is
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Upplýsingabæklingur
orlofsnefndar

Læknafélags Íslands 
árið 2001
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