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Efni: Umsögn Sjúkratrygginga íslands við frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar, nr. 112/2008, og lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum (EES- 
reglur), 228. mál.

Sjúkratryggingar íslands (SÍ) hafa fengið til umsagnar frumvarp til laga um  breytingu á lögum 
um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, og lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum (EES- 
reglur).

Helsta breytingin með frumvarpinu er innleiðing á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
(2011/24/ESB) um  réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, sbr. 3. gr. og 
munu SÍ ekki gera athugasemdir við önnur ákvæði frumvarpsins.

Tengiliður -  upplvsinaagiöf. réttindaákvörðun oe endurgreiðsla

í athugasemdum við ofangreint frumvarp kemur fram að markmið tilskipunarinnar sé að greiða 
fyrir aðgengi að öruggri hágæða heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, tryggja frjálst flæði 
sjúklinga innan sambandsins og stuðla að samvinnu um heilbrigðisþjónustu á milli aðildarríkja, 
að teknu tilliti til valdheimilda aðildarríkjanna til að skipuleggja og veita sína eigin 
heilbrigðisþj ónustu.

í tilskipuninni er kveðið á um að hvert aðildarríki skuli tilnefna einn eða fleiri innlenda tengiliði 
fyrir heilbrigðisþjónustu yfir landamæri. Tengiliðurinn skal m.a. veita sjúklingum upplýsingar 
um rétt sinn og réttindi er varðar skilmála og skilyrði fyrir endurgreiðslu kostnaðar vegna 
meðferðar í öðrum löndum. Upplýsa þarf um kostnað í meðferðarlandinu og auk þess þarf að 
liggja fyrir að sambærileg þjónusta sé veitt í tryggingalandinu og hvað hún kostar þar.

Þá veitir tengiliðurinn einnig upplýsingar um veitta meðferð í viðkomandi landi. Þannig segir 
í tilskipuninni að til að gera sjúklingum kleift að nýta réttindi sín í tengslum við 
heilbrigðisþjónustu yfir landamæri skulu innlendir tengiliðir í meðferðaraðildarríkinu m.a. gefa 
þeim upplýsingar um aðila sem veita heilbrigðisþjónustu, upplýsingar um  rétt tiltekins aðila til 
að veita þjónustu eða um takmarkanir á starfsemi hans, auk upplýsinga um  réttindi sjúklinga, 
kvörtunarleiðir og fyrirkomulag sem gerir sjúklingum kleift að nýta sér lagaúrræði samkvæmt 
löggjöf þess aðildarríkis, og um lagalega og stjómsýslulega möguleika á lausn deilumála, þ.m.t. 
e f þeir bíða tjón sem leiðir a f heilbrigðisþjónustu yfir landamæri.
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Til þess að auðvelda sjúklingum að taka upplýsta ákvörðun, þegar þeir vilja nýta sér 
heilbrigðisþjónustu í öðru aðildarríki en tryggingaraðildarríkinu, skal meðferðaraðildarríkið sjá 
til þess að sjúklingar frá öðrum aðildarríkjum fái, samkvæmt beiðni, viðeigandi upplýsingar um 
öryggis- og gæðastaðla sem framfylgt er á yfirráðasvæði þess og einnig um hvaða aðilar, sem 
veita heilbrigðisþjónustu, heyra undir þessa staðla.

Gengið hefur verið út frá því að SÍ verði þessi tengiliður. SÍ telja sig í stakk búnar til að taka 
við því hlutverki sem kveðið er á um í frumvarpinu að því tilskildu að nægjanlegt ijármagn 
verði tryggt til rekstursins.

Kostnaðargreining

Endurgreiðsluréttur íslendinga sem sækja heilbrigðisþjónustu til annarra EES-ríkja og EES- 
borgara sem sækja heilbrigðisþjónustu til íslands ræðst a f  verðlagningu og kostnaði 
þjónustunnar hér á landi. Afar mikilvægt er að hún sé kostnaðargreind með samræmdum hætti, 
sbr. 43. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, og að viðmið séu skýr m.t.t. tilskipunarinnar 
þegar kostnaður á íslandi er mismunandi eftir þjónustuveitendum.

Ljóst er að mikil skipulags- og undirbúningsvinna er framundan vegna þessa. Til frambúðar 
þarf að skipuleggja nauðsynlega upplýsingasöfnun og tryggja eftirlit, uppfærslu gagna og 
verðendurskoðun m.t.t. nýjunga og annarra breytinga.

Umfang umsvslunnar

Vandaður undirbúningur getur dregið verulega úr kostnaði við innleiðingu tilskipunarinnar. 
Við mat á kostnaði tekur stofnunin mið a f  því að í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að sækja 
þurfi um fyrirfram samþykki áður en þjónusta er sótt til annarra landa.

Óljóst er hversu margir muni nýta sér heimild til að sækja læknismeðferð erlendis. A það skal 
þó bent að tæplega 19.000 evrópskir ríkisborgarar búa nú hér á landi og er ekki ólíklegt að 
töluverður fjöldi þeirra muni nýta sér heimildina. Auk þess búa mjög margir íslendingar í 
öðrum Evrópulöndum eða hafa búið þar vegna vinnu eða náms. Þeir eða ættingjar þeirra gætu 
kosið að sækja þjónustu utan íslands (ekki síst e f biðlistar eru eftir meðferð hér á landi). Þá eru 
einnig fjölmargir íslendingar búsettir í Evrópu og er líklegt að einhverjir þeirra sæki 
læknisþjónustu hingað til lands. Allt mun þetta kalla á töluverða vinnu hjá SI.

I flestum tilvikum er gert ráð fyrir að erindi berist frá þeim sem hyggjast leita sér læknisþjónustu 
erlendis og því til viðbótar m á gera ráð fyrir að tilskipunin virki sem hvatning fyrir menn að 
kanna og kortleggja þá valmöguleika sem þeir hafa.

Til viðbótar við ofangreint má fastlega gera ráð fyrir að þegar tilskipunin hefur verið innleidd 
og sett hefur verið innlend reglugerð um heimildir sjúkratryggðra einstaklinga til að sækja sér 
læknisþjónustu erlendis, muni umsóknum fjölga sem snúa að greiðsluþátttöku skv. reglugerð 
EB 883/2004, sem innleidd var með reglugerð nr. 442/2012 hér á landi, og varðar heimild til 
að sækja sér læknisþjónustu erlendis þegar um langan biðtíma eftir meðferð er að ræða. N ú 
þegar hafa nokkur mál verið afgreidd á grundvelli reglugerðarinnar en ljóst er að tilskipunin 
mun renna traustari stoðum undir hana, auk þess sem biðlistar hafa verið að lengjast.
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í frumvarpinu er tiltekið að í öðrum EES-ríkjum þar sem ákveðið var að kreíjast almennt ekki 
fyrirfram samþykkis fyrir því að sækja heilbrigðisþjónustu til annars EES-ríkis í kjölfar 
gildistöku reglugerðar EB 883/2004 hafi innleiðing tilskipunar nr. 2011/24/ESB verið einfold. 
Því var ekki að skipta hér og verður innleiðing tilskipunarinnar því kostnaðarsamari fyrir vikið.

Sérstök athygli er vakin á því að áður en tilskipunin er innleidd verður að skoða magnsamninga 
ríkisins við þjónustuveitendur eins og t.d. við tilteknar augnlæknastofur um augasteinsaðgerðir. 
í þeim tilvikum hefur ríkið ákveðið að greiða einungis fyrir tiltekinn fjölda aðgerða á ári og er 
biðlisti eftir aðgerð orðinn mjög langur. Læknarnir geta hins vegar gert fleiri aðgerðir. Það 
yrði mjög sérstakt e f  sjúklingar gætu leitað til útlanda og fengið endurgreiðslu á kostnaðinum 
en ekki e f  þeir leituðu til lækna hér á landi.

Tekið er fram í tilskipuninni að auðvelt skuli vera að nálgast upplýsingam ar og þær skuli vera 
tiltækar á rafrænu formi og með þeirri framsetningu sem, eftir því sem við á, er aðgengileg 
fötluðu fólki. Því verður að gera ráð fyrir uppbyggingu á nauðsynlegum upplýsinga- og 
tölvukerfum.

Með vísan til framangreinds hafa SÍ gert áætlun yfir kostnað vegna innleiðingar 
tilskipunarinnar, sjá fylgiskjal.

Virðingarfyllst,

F.h. Sjúkratrygginga Islands

/

Ingibjöfg K. 'Þorstéinsdóttir,
sviðsstjóri Tryggingasviðs.
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Kostnaðarmat 

Heilbrigðisþjónusta yfir landamæri

Kostnaður vegna nvrra starfsmanna

SI þurfa nú þegar að auglýsa eftir starfsmönnum til að undirbúa framkvæmdina. Miðað er við 
að fyrstu starfsmenn yrðu ráðnir í ársbyrjun 2016 en fleirum bætt við þegar tilskipunin tekur 
gildi um  m itt ár.

SI meta það þannig að bein viðbótarmannaflaþörf vegna þessa verkefnis, sbr. umsögn við 
framvarp til laga vegna tilskipunar 2011/24/ESB, verði 5,5 ársverk þegar starfsemin er komin 
í fullan rekstur. Til að byrja með er nauðsynlegt að ráða 3 starfsmenn í 2,5 stöðugildum til að 
undirbúa og hrinda verkefninu úr vör. Hér er um að ræða verkefnisstjóra og starfsmann til 
kostnaðargreiningar og lækni í '/2  starfi. Við gildistöku tilskipunarinnar um mitt ár 2016 yrði 
bætt við tveimur starfsmönnum til viðbótar þegar SÍ hefja formlega starfssemi sína sem 
tengistofnun. Á árinu 2017 gera SÍ svo ráð fyrir að umfang verkefnis hafi þróast þannig að 
nauðsynlegt verði að bæta við einum starfsmanni til viðbótar.

Kostnaður við hönnun. forritun. aðlögun og rekstur tölvukerfa

SI reka ekki eigin tölvudeild. Því er allur kostnaður við hönnun, þróun og rekstur tölvukerfa 
aðkeyptur. Þetta fyrirkomulag er mjög hagkvæmt en kallar um leið á viðbótarútgjöld strax við 
undirbúning nýrra viðfangsefna. Kostnaður vegna nýrra tölvukerfa skiptist í grófum dráttum í 
fjögur þrep:

•  Hönnun og grunnforritun, þ.e. kostnaður fram að rekstri tölvukerfa.
•  Aðlaganir og upphafsþróun, eftir að kerfi eru komin í rekstur þá kom a fram viðbótar- 

þarfir um virkni og ýmsar aðlaganir. Þetta er ferli sem oft tekur nokkur ár.
•  Þegar tölvukerfi eru komin í rekstur kreijast þau almenns viðhalds (að virkni og við- 

eigandi tæknistigi sé viðhaldið).
•  Ný kerfi í rekstri kalla svo á aukið umfang í hýsingu og almennri gagnagrunns- 

þjónustu.

Yegna annarra rekstrarbátta

Nýjum verkefnum og auknu mannahaldi fylgir bæði aukinn kostnaðar vegna stoðstarfsemi 
sem og almennur kostnaður í rekstri. Auk þessa kalla sum verkefni á ýmsa sértæka kostn- 
aðarliði s.s. kynningarfundir og ferðalög.

•  Kostnaður vegna funda og ferðalaga til að kynna samninga og nýja framkvæmd.
•  Stoðstarfsemi mannauðsmála, reikningshalds, launavinnslu, notendaþjónustu, upplýs- 

ingatækni og lögfræðiþjónusta.
•  Starfsmannatengdur kostnaður. Hér er t.d. um að ræða kostnað vegna fræðslu og 

endurmenntunarmála, starfsmannafélags og mötuneytis.
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• Almennur rekstarkostnaður. Hér er um að ræða ýmsan rekstarkostnað sem tekur breyt- 
ingum m.v. starfsmannafjölda. Hér er t.d. um að ræða símagjöld, hugbúnaðarkostnað, 
aðkeypta notendaþjónustu, kostnað sem tengist rekstri, húsnæði, rekstarvörum, skrif- 
stofuáhöldum og húsgögnum og tölvubúnaði.

Kostnaðarmat

Eftirfarandi er kostnaðarmat Sjúkratrygginga íslands á rekstri og innleiðingu verkefnis um 
heilbrigðisþjónustu yfir landamæri. Það tekur til beins kostnaðar sem leiðir a f nýjum verk- 
efnum og þjónustu við sjúkratryggða, sbr. umsögn við frumvarp, og óbeins kostnaðar vegna 
tölvumála og almenns reksturs. Kostnaður er áætlaður frá árinu 2016 til og með ársins 2019.
Á árinu 2019 er gert ráð fyrir því að reksturinn sé orðinn stöðugur þannig að sú fjárhæð sem 
þar er tilgreind væri varanlegur rekstrarkostnaður hjá SI. Matið tekur til viðbótarkostnaðar við 
núverandi starfsemi.

Fjárhæðir í milljónum króna

2016 2017 2018 2019
Undirbúningur, innri kostnaðurSÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
Undirbúningur aðkeypt þjónusta 2,00 1,00 0
Grunnforritun kerfis 8,00 0
Aðlaganir og upphafsþróun 3,00 3,00 0
Árlegt viðhald og grunnrekstur 0,00 1,60 2,20 2,80
Leyfagjöld og hýsingarkostnaður 0,00 0,50 1,00 1,00
Auglýsinga og kynningarkostnaður 1,00 1,00 1,00 1,00
Mannafli fagsvið 35,00 55,00 55,00 55,00
Stoðstarfsemi 7,00 11,00 11,00 11,00
Starfsmanntengdur kostnaður 1,68 2,64 2,64 2,64
Almennur rekstrarkostnaður 4,20 6,60 6,60 6,60
Samtals 58,88 82,34 82,44 80,04


