
Umsögn um Frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
sjúkratryggingar nr. 112/2008 (146. löggjafarþing 2016-17. Þingskjal 
4 -  4. mál). 

Um a-lið þingskjalsins
A-liður þingskjalsins kveður á um að fyrir liggi ályktun Alþingis áður en til 
samningsgerðar ráðherra kemur um rekstur heilbrigðisstofnana eða heilsugæslu og að 
sú ályktun kveði á um magn, tegund og gæði þjónustu, endurgjald til veitanda og 
eftirlit.

Hvað varðar rekstur heilbrigðisþjónustu sem kostuð er af almannafé er vel 
kunnugt, að núverandi sjúkratryggingalög gefa ráðherra á hverjum tíma rúmar 
valdheimildir þegar kemur að samningsgerð við veitendur þjónustunnar, sbr. 40. grein 
laganna. Þannig getur ráðherra á hverjum tíma gengið til samninga með breyttu 
rekstrarformi og skipulagi sem m.a. innleiðir einkarekstur starfseininga eða heilla 
stofnana.

Rétt er að geta þess að a-liður þingskjalsins gerir ekki ráð fyrir að settar verði 
fyrirfram hömlur á breytt rekstrarfyrirkomulag heilbrigðiskerfisins, heldur einungis að 
Alþingi komi að stærri breytingum á rekstrarfyrirkomulagi með samningum við 
rekstraraðila. Færa má ýmis rök fyrir aðkomu Alþingis að slíkri samningagerð.

1. Einkarekstur, einkum sá í hagnaðarskyni, er í ýmsum atriðum ólíkur opinberum 
rekstri. Hagur rekstraraðilans fær að jafnaði meira vægi í einkarekstri í 
hagnaðarskyni en í opinberum rekstri. Hins vegar er heilbrigðisþjónustunni fyrst og 
fremst ætlað lögum samkvæmt að tryggja réttindi sjúklinga (sbr. einnig lög um 
réttindi sjúklinga og lög um heilbrigðisþjónustu).

2. Aukinn einkarekstur heilbrigðisþjónustu getur haft áhrif á aðgengi sjúklinga að 
heilbrigðisþjónustunni. Það getur gerst með þrennum hætti:
a) Samningar við einkaaðila geta heimilað (eða gefið ný færi á) gjaldtöku fyrir þætti 
sem sjúklingur greiddi ekki fyrir eða greiddi lægra verð fyrir áður. Þetta geta verið 
beinir þjónustuþættir (skoðun, rannsóknir, meðferð) eða aðrir þættir (t.d. símtöl, 
tölvunotkun, bílastæði, fæði/hressing o.fl). Vel er þekkt hver áhrif gjaldtöku eru á 
aðgengi að heilbrigðisþjónustunni, t.d. frestun læknaheimsókna (Rúnar Vilhjálmsson, 
2005, 2006).
b) Landfræðileg staðsetning einkaaðila getur einnig hamlað aðgengi vegna 
tilhneigingar einkarekstraraðila til landfræðilegrar samþjöppunar í þéttbýli, ekki síst 
„betri“ hverfum. (Sjá skýrslu sænsku ríkisendurskoðunarinnar „Primárvárdens 
styrning“, frá des. 2014 um hið sænska Várdval í heilsugæslunni). Hérlendis eru 
einkaaðilar í heilbrigðisþjónustu samþjappaðir á Reykjavíkursvæðinu langt umfram 
íbúafjölda á svæðinu sem skapar landsbyggðarfólki ýmsar aðgangshindranir.
c) Samsetning þjónustu getur verið önnur og þrengri hjá einkarekstraraðila en 
opinberum aðila. Þetta er í fræðunum oft kallað rjómafleyting (cream-skimming). 
Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að í einkareknum heilbrigðisstofnunum er oft 
lægra hlutfall heilbrigðisstétta annarra en lækna, sem dregur úr þjónustuframboði 
þeirra stétta. Þá eru heilir þjónustuþættir oft undanskildir eins og sálfræðiþjónusta eða 
sjúkraþjálfun, eða kennsla og þjálfun nema á heilbrigðssviði. Þá beinist þjónusta 
einkaaðila oft að ákveðnum áherslum (t.d. sjúkdómameðferð fremur en forvörnum), 
eða ákveðnum sjúkdómum en ekki öðrum. Þar ráða einkum rekstrar- og 
hagnaðarsjónarmið einkaaðilans.
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3. Fjölgun einkaaðila í heilbrigðisþjónustunni getur gert hana brotakenndari og 
ósamfelldari þegar margir þjónustuaðilar veita afmarkaða þjónustu hver í keppni við 
annan (Rúnar Vilhjálmsson, 2012, 2014). Fyrir liggja upplýsingar hérlendis um að 
samskipti einkaaðila í sérfræðilækningum við heilsugæslustöðvar eru mjög 
takmarkaðar og brotakenndar. Jafnfrarmt liggja fyrir síendurteknir árekstrar í 
samskiptum sjúkrahúsa og einkarekinna sérfræðilæknastofa (sbr. einnig skýrslu 
McKinsey frá síðasta ári um rekstrarhagkvæmni og stöðu Landspítala). Brotakennd 
og ósamfelld þjónusta bitnar einkum á öldruðum, langveikum og fötluðum sem þurfa 
á endurtekinni og samþættri þjónustu að halda yfir lengri tíma.

4. Þó hver einstakur samningur um heilbrigðisþjónustu geri afmarkaðar breytingar á 
skipulagi heilbrigðismála geta endurteknir samningar falið í sér grundvallarbreytingar, 
jafnvel þótt ekki hafi verið lagt upp með svo veigamiklar breytingar í hverjum og 
einum samningi. Hér er því mikil þörf á heildarsýn og breiðri sátt um þau markmið og 
leiðir sem í heild og í reynd eru farnar við þróun heilbrigðisþjónustunnar.

Af framangreindum ástæðum styður undirritaður megin efni a-liðar 
þingskjalsins. Aðkoma alþingis að stefnumörkun vegna samningagerðar 
við framkvæmd heilbrigðisþjónustunnar tryggir breiðari umræðu og 
aðkomu lýðræðislega kjörinna fulltrúa að þróun þjónustunnar, er líklegri 
til að stuðla að heildarsýn og samfellu í stefnumörkuninni og líklegri til að 
ná breiðri sátt um markmið og leiðir.

Um b-lið þingskjalsins
B-liður felur í sér bann við arðgreiðslum  í einkarekinni heilbrigðisþjónustu. 
Undirritaður styður þennan lið frumvarpsins af tveimur ástæðum.
1. A thuganir erlendis frá benda til að reynsla af arðgreiðslum  í 
heilbrigðisfyrirtækjum  geti að ýmsu leyti verið neikvæð fyrir 
heilbrigðisþjónustuna. Nægir að nefna all ítarlegar ú ttek tir í Svíþjóð í kjölfar 
einkarekstrarvæ ðingar í sænska heilbrigðiskerfinu á undanförnum  árum. 
Arðgreiðslur í opinbert fjármögnuðum heilbrigðisfyrirtækjum  virðast fara í 
töluverðum  mæli ú tú r heilbrigðiskerfinu frem ur en til áfram haldandi fjárfestinga 
í heilbrigðisþjónustunni.
2. Þar að auki felur möguleiki á arðgreiðslum  í sér fjárhagslega hvata sem haft 
geta neikvæð áhrif á gæði ve ittrar þjónustu gegnum aðhaldsaðgerðir og 
niðurskurð í starfsm annahaldi og öðrum  rekstrarþáttum . Það síðarnefnda getur 
ekki síst gerst þar sem mjög erfitt er að m eta og hafa eftirlit með gæðum 
heilbrigðisþjónustunnar vegna þess hve sérhæfð og m argþæ tt hún er, en mun 
auðveldara að hafa eftirlit með kostnaði (Dahlgren, 1995; Propper, 2004).

Virðingarfyllst,

Rúnar Vilhjálmsson 
Prófessor í félagsfræði 
H júkrunarfræðideild Háskóla Íslands
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