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Fagleg akademía LÍ?

Viðhorf lækna bar oft á góma í þessari umræðu og
þörfin fyrir að breyta þeim á ýmsan hátt og endaði sú
umræða oftast í vangaveltum um læknadeild Háskóla
Íslands. Þar færi mikilvægasta uppeldið fram og því
afar brýnt að deildin fylgdist vel með tímanum. Var á
mönnum að heyra að nokkur misbrestur væri á því og
þess vegna álitamál hvort ekki væri vænlegast til ár-
angurs að stofna nýja læknadeild sem gæti veitt þeirri
gömlu samkeppni. Spurning væri hvort sameining
spítalanna hefði ekki dregið úr samkeppninni og þar
með áhuga á kennslu læknanema.

En þótt menn væru sammála um að samtök lækna
hefðu skoðun á heilbrigðismálum þá er ekki einsýnt
um það hvernig þeirri skoðun væri best fylgt eftir.
Uppbygging félagsins er á þá leið að kjaramálin eru
ýmist á könnu LÍ, svæða- eða sérgreinafélaganna en
þau síðastnefndu hafa einkum séð um faglega starfið.
Jón Snædal sagði að það yrði án vafa til mikils gagns
að LÍ tæki meiri þátt í faglegri umræðu um heil-
brigðismál en spurningin væri hvernig þeirri umræðu
væri best fyrir komið. Það þyrfti að búa til vettvang
og farveg fyrir hana. 

Sú hugmynd að stofna sérstaka nefnd eða jafnvel
einskonar akademíu innan LÍ sem hefði það hlutverk
að fjalla um og vinna að faglegum málum hlaut tals-
verðan hljómgrunn. Var það von manna að slík stofn-
un gæti styrkt stöðu félagsins og stéttarinnar við
stefnumótun í heilbrigðismálum. Sigurbjörn formað-
ur átti lokaorðin í þessari umræðu þegar hann vitnaði
til Breta sem eiga sér langa lýðræðishefð. Þar í landi
væru læknasamtökin skipt upp í fagfélög og stéttar-
félög en þar væru stéttarfélögin líka fagfélög enda
kölluðu stjórnvöld oft á þau til samráðs. Þar ríkti líka
annað viðhorf til lækna því bresk stjórnvöld sæktust
eftir því að kalla fram sjónarmið lækna þegar stefna
er mótuð í heilbrigðismálum.

Góð þjónusta en kerfið gallað

Í lok umræðunnar voru helstu atriði hennar dregin
saman og þar varð niðurstaðan sú að Læknafélag Ís-
lands eigi að hafa skoðun á og beita sér í heilbrigðis-
málum. Félagið þurfi að fylgjast með tímanum því nú
væru miklir breytingatímar. Það þyrfti að leggja
áherslu á að efla trúverðugleika stéttarinnar og vera
ófeimið að ræða viðkvæm mál á borð við hagsmuna-
tengsl og ásakanir um læknamistök. Félagið þurfi
einnig að huga að stjórnunarhlutverki lækna og bæta
samskipti innan stéttarinnar, þar á meðal milli al-
mennra lækna og lækna í stjórnunarstöðum. Læknar
þyrftu svo sjálfir að taka sér tak hvað varðar agaleysi
og það hvernig þeir láta að stjórn.

Undirbúningshópurinn sagðist myndi beita sér
fyrir því í samráði við stjórn LÍ að koma á fót hópi
sem fengi það hlutverk að fylgja eftir þeim hugmynd-
um sem fram komu á málþinginu, það væri langtíma-

verkefni sem ætti að stuðla að auknum metnaði, gæð-
um og betri líðan jafnt lækna sem sjúklinga í heil-
brigðiskerfinu. Lokaorðin átti Sigurður Björnsson
sem hélt því fram að á Íslandi væri veitt góð heil-
brigðisþjónusta. Hins vegar þyrfti að færa ýmislegt til
betri vegar í íslenska heilbrigðiskerfinu. Það verður
væntanlega verkefni LÍ á næstu misserum ef andinn
frá Eystri-Rangá verður ríkjandi í störfum félagsins.

Formannafundur LÍ

Nýja læknadeild en 
ekkert tilvísanakerfi
FORMANNAFUNDUR Læknafélags Íslands var hald-
inn í húsakynnum félagsins í Kópavogi 11. apríl.
Slíkir fundir eru haldnir á hverju vori og hafa þann
tilgang að taka sólarhæðina á miðju starfsári
stjórnar milli aðalfunda. Þangað mættu að vanda
formenn svæðafélaga og sérgreinafélaga, gáfu
skýrslur um starfsemi félaganna og hlýddu á skýrsl-
ur stjórnar og formanna nefnda.

Oft hefur verið brugðið á það ráð á þessum
vorfundum að efna til málþings um eitthvert það
efni sem brennur á læknum en svo var ekki nú
heldur fór mestur tíminn í að ræða starf félagsins.
Að sjálfsögðu komu þó til umræðu ýmis þau mál
sem uppi eru í tíðinni, svo sem deilan um heilsu-
gæsluna á Suðurnesjum.

Hlýtt á skýrslur á

formannafundi LÍ.

Þröstur
Haraldsson
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Sigurbjörn Sveinsson

formaður LÍ ávarpar

formannafundinn.

sem fyrir er, það væri hægt að byggja hana upp
með allt öðrum hætti. Bent var á að eftir stofnun
háskólasjúkrahússins væri sú tilhneiging áberandi
að reyna að halda öllu þar innan veggja. Það væri
hins vegar í hrópandi ósamræmi við þá þróun sem
orðið hefur í ferliverkum þar sem stór hluti léttari
og smærri aðgerða færi fram utan sjúkrahússins á
stofum lækna. Þetta væri farið að hamla kennslu
læknanema sem ekki fengju að spreyta sig á ferli-
verkum. Fram kom að Læknasetrið í Mjódd hafi
boðið fram aðstoð sína við kennslu læknanema en
að því hefði verið hafnað. Sömu viðtökur hlaut
einnig tilboð frá sjálfstætt starfandi skurðlæknum.

Greinilegt var þó að mörgum þótti það jaðra
við drottinssvik að ganga í berhögg við lærifeð-
urna í deildinni sem fóstrað hefur að heita má alla
íslenska lækna. Samt var eins og menn sæju nauð-
syn þess að hrista upp í námi verðandi lækna ef
læknastéttin vildi standa undir nafni í framtíðinni.

Að loknum fundi bauð formaður fundarmönn-
um heim til sín.

Að umræðu um félagsstarfið slepptri kom þó
tvennt til tals sem fundarmönnum lá allnokkuð á
hjarta. Sigurbjörn Sveinsson formaður fjallaði um
tilvísanakerfi sem skaut upp kollinum í umræðu
um íslensk heilbrigðismál snemma í kosningabar-
áttunni þegar Alþýðusamband Íslands lagði fram
tillögur sínar um endurbætur á velferðarkerfinu.
Einn liður í tillögum ASÍ var ný útgáfa af tilvís-
anakerfi sem nefnd hefur verið valfrjálst stýri-
kerfi.

Sigurbjörn greindi frá fundi sem heimilislæknar
og fleiri héldu á Egilsstöðum í byrjun apríl en þar
voru menn sammála um að miðað við núverandi
ástand í heilsugæslunni væri tómt mál að tala um
tilvísanakerfi, það myndi einfaldlega ekki virka
þegar aðgangur almennings að heimilislæknum er
jafntakmarkaður og raun ber vitni. Undir þetta
tóku fundarmenn og Þórir B. Kolbeinsson for-
maður Félags íslenskra heimilislækna sagði tilvís-
anakerfi eða annað ámóta stýrikerfi alls ekki á
stefnuskrá heimilislækna.

Ýmis önnur rök voru færð gegn tilvísanakerf-
inu, svo sem þau að uppbygging heilbrigðisþjón-
ustunnar væri öðruvísi hér en í öðrum löndum,
ekki síst hvað varðar þjónustu annarra sérfræð-
inga en heimilislækna. Vísað var til erlendra rann-
sókna, meðal annars í Bandaríkjunum, sem hafa
leitt í ljós að tilvísanakerfi eins og um hefur verið
rætt, það er að fólk fari fyrst til heimilislæknis sem
vísar því áfram til sérfræðiþjónustunnar, leiðir
ekki til sparnaðar og er alls ekki ódýrari, hvorki
fyrir sjúklinga né samfélagið.

Það var því á fundarmönnum að heyra að þeir
hefðu engan áhuga á að taka þátt í að koma á
tilvísanakerfi af fjárhagslegum ástæðum. Öðru
máli gegndi um faglegar ástæður enda væri á öll-
um sjúkrahúsum við lýði strangt tilvísanakerfi og
það væri af hinu góða. Landlæknir átti lokaorðið í
þessari umræðu og tók hann undir með mönnum
um að ávinningur af tilvísanakerfi væri í besta falli
mjög óljós. Hins vegar þyrfti að bæta samskipti
heimilislækna og annarra sérfræðinga, ekki síst
hvað varðar upplýsingaflæði um sjúklinga, en þau
væri hægt að laga. Hann sagði lækna eiga næsta
leik í því að koma á umbótum í kerfinu, það stæði
þeim miklu nær en ASÍ.

Hitt málið sem gerði fundarmönnum heitt í
hamsi kom upp í kjölfar frásagnar Ófeigs Þor-
geirssonar af stjórnarfundi LÍ á Hótel Rangá (sjá
frásögn hér að framan). Þar var varpað fram þeirri
spurningu hvort ekki væri athugandi að koma á
fót annarri læknadeild hér á landi sem veitt gæti
þeirri sem fyrir er samkeppni og aðhald.

Flestir þeirra sem tjáðu sig um þetta mál tóku
hugmyndinni vel, það veitti ekki af að skerpa á
læknanáminu. Ný læknadeild þyrfti þó ekki endi-
lega að lúta nákvæmlega sömu lögmálum og sú
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EINS OG FRAM kom í upplýsingabæk-
lingi Orlofsnefndar LÍ voru dregin út
nöfn tveggja lækna sem sóttu um bú-
stað eða aðra orlofskosti með rafræn-
um hætti. Fá þeir heppnu leigugjaldið
fellt niður. 

Nú liggur fyrir hverjir hljóta hnoss-

ið að þessu sinni. Alls sóttu 83 um með
rafrænum hætti en upp úr tölvupottin-
um komu þessi nöfn: Emil L. Sigurðs-
son, Steingerður Sigurbjörnsdóttir.

Á það skal bent að enn er hægt að
sækja um ferðaávísanir og ættu þeir
sem vilja það snúa sér til skrifstofu LÍ.

Ókeypis dvöl í 
sumarbústað lækna




