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Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Kópavogi, 5. maí 2017.

E fni: Frum varp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari 
breytingum  (sam ningar um heilbrigðisþjónustu), 4. mál, þingm annafrum varp.

Vísað er til tölvubréfs A lþingis frá 9. febrúar sl. þar sem kallað er eftir um sögn Læknafélags 
íslands um frum varp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008,. með 
síðari breytingum (sam ningar um heilbrigðisþjónustu), 4. mál.

í greinargerð m eð frum varpinu kem ur fram að það var áður lagt fram á 145. löggjafarþingi 
(632. mál) en kom st ekki á dagskrá.

í frum varpinu felast tvíþættar breytingar á 40. gr. laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008. 
Annars vegar að ráðherra geti ekki gengið til sam ninga við einkaaðila um rekstur í 
heilbrigðisþjónustu nem a fyrir liggi ályktun A lþingis þar að lútandi. Hins vegar að í samningi 
um heilbrigðisþjónustu skuli kveðið sérstaklega á  um ráðstöfun hagnaðar sem til verði í rekstri 
þess einkaaðila sem gerður er sam ningur við. í ákvæðinu felst skilyrðislaust bann við 
arðgreiðslum  þegar gerðir eru sam ningar um heilbrigðisþjónustu. GÍIdandi sam ningar um 
heilbrigðisþjónustu haldi gildi sínu en við endum ýjun þeirra þurfi þeir að  vera í sam ræm i við 
ákvæði frum varpsins, verði það orðið að lögum.

Varðandi fyrra atriðið þá bendir LÍ á það að það telur að  Sjúkratryggingar íslands eigi hér eftir 
sem hingað til að  hafa m illigöngu um sam ninga a f  þessu tagi. Varðandi síðara atriðið þá leyfir 
LÍ sér að  senda velferðam efnd A lþingis b ré f sem heilbrigðisráðherra var sent á síðasta ári 
varðandi einkarekstur heilsugæslustöðva. Bréfið fylgir hjálagt.

Fulltrúar LÍ eru að sjálfsögðu reiðubúnir til að koma til fundar við efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis vegna frumvarps þessa, verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjóm ar Læknafélags íslands,

Þorbjöm  Jónsson, 
formaður.

Hjálagt:
B réf LÍ til heilbrigðisráðherra dags. 9. mars 2016.
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HeilbrlgðisráðheiTa 
Krislján Þ. Júlíusson 
Velferðarráðuneytinu 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 
101 Reykjavík

Efni: Breytingar á heilsugæslu hðfuðborgarsvæðisins.

Stjóm Læknafélag íslands (LÍ) hefur samþykkt eftírfarandi ályktun vegna breytingar sem 
kynntar hafa verið á heiisugæslu höfuðborgarsvæöisins:

Læknafélag íslands styður tillögur heilbrigðisráðherra um fjölgun heilsugsslustöðva og 
heimilislækna til oö mæta brýnni þörf fbúa höfuðborgarsvæðisins fyrir betri þjónustu. Með 
tillögunum cr aö auki fyrirkomulagi fjármögnunar heilsugæslunnar breytt þannig að hún 
endurspeglar betur þjónustuþðrfina og um leið er opnað fyrir fjölbreytt rekstrarform innan 
heilsugæslunnar. Hvorutveggjo er f fullu samræmi viö sameiginlega yfirlýsingu 
rfklsstjómarinnar og læknafélaga I tengsium við kjarasamninga lækna I byijun sfðasta árs.

Læknafélag fslands telur að rckstrarfélögum f heilsugæslu eigi að vera heimilt að greiða 
eölilegan arð af rekstrinum enda er annaö f mótsögn við þær reglur sem gilda um aöra aðila f 
sambærilegum rekstri. Annað gæli haft neikvæö áhrif á fjárfeslingu og rekstur 
heilsugæslustððvanna og þannig unnið gegn markmiðum úrbótanna.

Kópavogi, 9. mars 2016.

Virðingarfyllst, 
f.h. Læknafélags íslands,

Þorbjöm Jónsson, 
formaður.

Pósiáritun/Addrcjí Hltóasmira 8
1S-200 Kópsvogl
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