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Að afloknum skýrsluflutningi og umræðum um
hann skiptu fundarmenn sér í hópa sem ræddu framkomnar tillögur til ályktana og lagabreytinga. Um
kvöldið var svo farið í heimsókn í Nesstofu þar sem
fundarmenn nutu veitinga í boði félagsins.
Á laugardagsmorgni hófust fundarhöld á málþingi sem nánari grein er gerð fyrir á öðrum stað í
blaðinu. Umræður voru reyndar svo líflegar að málþingið stóð hálfri annarri klukkustund lengur en
áætlað var. Eftir hádegi tóku menn til við að afgreiða
lagabreytingar en undir þeim dagskrárlið voru þrjú
mál á dagskrá. Eitt þeirra snerist um að staðfesta
aðild Læknafélags Vestmannaeyja að LÍ, annað um
breytingu á nafni Orlofsheimilasjóðs í Orlofssjóð LÍ
en sú þriðja um að fella brott ákvæði um Gerðardóm
LÍ en til hans hefur verið hægt að áfrýja niðurstöðum
Siðanefndar LÍ. Einnig voru samþykktar nýjar reglur
um Siðanefnd. Þessi breyting var kynnt á formannaráðstefnu LÍ síðastliðið vor en hún felur í sér að reglur og verklag Siðanefndar er fært til samræmis við
þróun sem orðið hefur á stjórnsýslulöggjöf í landinu.
Voru allar þessar lagabreytingar samþykktar án
mikillar umræðu.
Var þá komið að ályktunum og voru menn hinir
spökustu í umræðum um þær. Það sem sætir kannski
mestum tíðindum er eins og áður segir að endir var
bundinn með formlegum hætti á deilur LÍ og Íslenskrar erfðagreiningar ehf. Það gerðist þannig að
fundurinn samþykkti með samhljóða atkvæðum að
staðfesta samkomulag það sem stjórn félagsins gerði
við Íslenska erfðagreiningu og undirritað var með
fyrirvara 27. ágúst síðastliðinn og birt var í septemberhefti Læknablaðsins (Læknablaðið 2001; 87: 731).
Tveir nýir stjórnarmenn

Loks var gengið til stjórnarkjörs en tveir stjórnarmanna, Eyþór Björgvinsson gjaldkeri og Helgi H.
Sigurðsson meðstjórnandi, óskuðu ekki eftir endurkjöri. Í þeirra stað voru kjörin þau Birna Jónsdóttir
gjaldkeri og Páll H. Möller meðstjórnandi. Stjórn
félagsins er því þannig skipuð starfsárið 2001-2002:
Sigurbjörn Sveinsson formaður
Jón G. Snædal varaformaður
Hulda Hjartardóttir ritari
Birna Jónsdóttir gjaldkeri
Páll Helgi Möller
Sigurður Kr. Pétursson
Þórir Björn Kolbeinsson fulltrúi FÍH
Sigurður Björnsson fulltrúi SÍL
Jón M. Kristjánsson fulltrúi FUL
Endurskoðandi félagsins er eftir sem áður Einar
H. Jónmundsson en til vara Þengill Oddsson.
–ÞH
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Ályktanir aðalfundar
Læknafélags
Íslands 2001
1.

Aðalfundur Læknafélags Íslands, haldinn í Kópavogi
dagana 12. og 13. október 2001, staðfestir sameiginlega yfirlýsingu stjórnar Læknafélags Íslands og Íslenskrar erfðagreiningar um gagnagrunn á heilbrigðissviði, sem formaður Læknafélags Íslands undirritaði f.h. stjórnar LÍ hinn 27. ágúst s.l., með fyrirvara
um staðfestingu aðalfundar félagsins.
3.

Aðalfundur Læknafélags Íslands haldinn 12. og 13.
október 2001 í Kópavogi lýsir áhyggjum sínum yfir
þeim glundroða og ómarkvissu uppbyggingu sem einkennt hefur sameiningarferli sjúkrahúsanna í Reykjavík.
Fundurinn átelur stjórnvöld fyrir að hafa staðið
slælega að sameiningu sjúkrahúsanna. Það er með
öllu óásættanlegt að við sameiningu sjúkrahúsanna
hafi ekki legið fyrir ákvörðun um framtíðarstaðsetningu og að í fjárlögum skuli ekki hafa verið gert ráð
fyrir útgjöldum til að standa straum af umtalsverðum
stofnkostnaði sem óhjákvæmilega hlýst af sameiningunni. Þetta hefur haft í för með sér óvissu hjá starfsfólki og öryggisleysi hjá sjúklingum og stórlega grafið
undan virðingu starfsmanna fyrir vinnustaðnum.
Aðalfundurinn lýsir yfir óánægju sinni með hve
yfirstjórn Landspítala háskólasjúkrahúss hefur haft
forystumenn lækna á sjúkrahúsinu takmarkað með í
ráðum varðandi grundvallarstefnumótun og framkvæmd sameiningarinnar. Aðalfundurinn hvetur forystumenn lækna til að styrkja innra stjórnskipulag
sviða og skora og auka áhrif lækna í allri ákvarðanatöku varðandi sameininguna. Ennfremur hvetur
aðalfundurinn lækna til að taka meiri þátt í uppbyggingu hins sameinaða sjúkrahúss og axla þá ábyrgð
sem hver og einn hlýtur að bera í þessu þýðingarmikla máli.
4.

Á aðalfundi Læknafélags Íslands sem haldinn var í
Kópavogi dagana 12. og 13. október 2001 skýrði heilbrigðisráðherra frá stjórnarfrumvarpi um breytingar
á lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um almannatryggingar.
Fundurinn krefst þess að fullt samráð verði haft
við samtök lækna áður en þetta veigamikla mál
verður afgreitt frá Alþingi.
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5.

Aðalfundur Læknafélags Íslands haldinn dagana 12.
og 13. október 2001 í Kópavogi heimilar áframhaldandi fjárstuðning til Læknafélags Akureyrar við uppbyggingu lækningaminjasafns í Gudmanns minde á
Akureyri allt að kr. 1.000.000 árið 2002 enda komi
sama upphæð á móti til verkefnisins með frjálsum
framlögum frá öðrum. Þó er það skilyrði sett að þessi
fjárveiting leiði ekki til hækkunar árgjalda félagsmanna. Greiðslan verði innt af hendi í árslok, þegar
uppgjör ársins liggur fyrir.
Aðalfundurinn skorar á Akureyrarbæ að gera
nauðsynlegar ráðstafanir til að hægt verði að endurbyggja húsið ásamt viðbyggingu í upprunanlegri
mynd.

inn í Reykjavík 12.-13. október 2001 hvetur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið til samvinnu við
lækna um frekari stefnumótun á þessu sviði heilbrigðiskerfisins áður en kemur til fyrirhugaðra breytinga á lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um
almannatryggingar.
10.

Aðalfundur Læknafélags Íslands haldinn í Kópavogi
dagana 12.-13. október 2001 samþykkir að árgjöld
unglækna í Læknafélagi Íslands verði frá og með áramótum 2001/2002 25% árgjalds eins og það er ákveðið á aðalfundi hverju sinni á útskriftarári læknis, 50%
næsta árið á eftir og 50% þar næsta árið. Eftir það
skal árgjald greitt að fullu.

6.

11.

Mikill skortur er á heimilislæknum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Grípa þarf til róttækra úrræða til að
bæta starfskjör þeirra. Aðalfundur Læknafélags Íslands haldinn í Kópavogi 12.-13. október 2001 skorar
á heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið að gera
vandaða athugun á þörf fyrir sérfræðinga í heimilislækningum á þessu svæði og jafnframt að gera þjónustuna fjölbreyttari með því að veita einkareknum
læknastofum brautargengi.

Aðalfundur Læknafélags Íslands haldinn í Kópavogi
12. og 13. október 2001, skorar á fjármálaráðherra að
koma til móts við kröfur sjúkraliða um kjör, þannig
að ljúka megi samningagerð og frekari truflun verði
ekki á starfsemi heilbrigðisþjónustunnar.

7.
Aðalfundur Læknafélags Íslands haldinn í Hlíðasmára 8, Kópavogi dagana 12. og 13. október 2001
samþykkir að greiða málflutningskostnað allt að kr.
1.200.000 vegna málareksturs Félags íslenskra heimilislækna gegn Tryggingastofnun ríkisins fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur um rétt sérfræðinga í heimilislækningum um samningsgerð sambærilega öðrum
hliðstæðum samningum sem Tryggingastofnun ríkisins hefur gert við sérfræðinga í lækningum á grundvelli b-liðar, 1. mgr. 36. gr laga nr. 117/1993 um almannatryggingar.

■

Samningur við
Fosshótel gildir út árið
Stjórn orlofsnefndar vill benda félagsmönnum LÍ á að
samkomulagið við Fosshótel, sem kynnt var í upplýsingabæklingi orlofsnefndar síðastliðið vor, stendur út
árið. Tilboðið var afar hagstætt, eða kr. 6.100 fyrir nóttina í tveggja manna herbergi.

8.

Aðalfundur Læknafélags Íslands haldinn dagana 12.
og 13. október 2001 að Hlíðasmára 8 í Kópavogi felur
stjórn Læknafélags Íslands að skipa starfshóp sem
geri tillögu um það hvernig símenntun lækna skuli
skráð, fjármögnuð og framkvæmd. Hliðsjón skal
höfð af þeirri þróun sem á sér stað annars staðar. Tillögur starfshópsins verði kynntar félagsmönnum
ekki síðar en á næsta aðalfundi.

Eftirtalin Fosshótel eru opin allt árið:
Fosshótel Borgarbraut 8, Stykkishólmi
Fosshótel Valaskjálf, Egilsstöðum
Fosshótel Búðareyri 6, Reyðarfirði
Fosshótel Lind Rauðarárstíg 18,
Reykjavík

9.

Hægt er að bóka gistingu á hverju hóteli fyrir sig en
sameiginlegt símanúmer fyrir bókanir er 562 3355;
netfang: bokun@fosshotel.is

Starfsemi sérfræðinga á einkareknum læknastofum
hefur vaxið og dafnað á undanförnum árum í takti
við breytingar á meðferðarúrræðum utan spítala.
Þessi starfsemi er nú einn af hornsteinum heilbrigðisþjónustunnar. Aðalfundur Læknafélags Íslands hald-

sími 435 0005
sími 471 1000
sími 474 1600
sími 562 3335

Orlofsnefnd LÍ
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