
SAMBAND ÍSLENSKRA TRY GGING AFELAGA
Association of Icelandic Insurance Companies 

S/277 Alpingi jCyn /.
Erindi nr. Þ 

komudagur 3 1  lO. 3 0 0 1
Sími/Tel.:+354-568 1612 
Bréfsími/Fax: +354-568 9664

Alþingi,
nefndasvið,
heilbrigðis- og trygginganefnd,
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík.

26. október 2001

Efni: Um lagafrumvarp varðandi heilbrigðisþjónustu og almannatryggingar,
169. mál.

Með bréfi heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis, dags. 19. þ.m., var óskað 
umsagnar Sambands íslenskra tryggingafélaga um ofangreint frumvarp. Af þessu 
tilefni skal eftirfarandi atriðum hreyft:

1. Hér er um að ræða frumvarp til breytinga á tvennum lögum, þ.e. annars vegar á 
lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með síðari breytingum og hins vegar á 
lögum um almannatryggingar nr. 117/1993 með síðari breytingum. í 
athugasemdum með frumvarpinu kemur efnislega fram, að brýnt sé að stjórnvöld 
geti stjómað því, hversu mikla þjónustu á heilbrigðissviði þau kaupi, hvers eðlis 
sú þjónusta sé, hvert sé “kaupverð” þjónustunnar og loks hvar þjónustan skuli 
veitt. I hnotskurn virðist markmið þessa frumvarps því vera að styrkja stöðu 
stjórnvalda til:

að marka stefnu um forgangsröðun verkefna í heilbrigðisþjónustu, 
að framfylgja markaðri stefnu um forgangsröðun verkefna, 
að ná fram aukinni hagkvæmni í þjónustu.

Lýst er stuðningi við þessi markmið frumvarpsins, enda virðist tilefnið nokkurt.

2. Höfuðnýmælið skv. frumvarpinu felst í þvi að ráðherra skipi nefnd vegna 
samninga við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn i stað nefndar, sem 
tryggingaráð hefur skipað í þessu skyni. Um greiðslur Tryggingastofnunar til 
þessara heilbrigðisstarfsmanna og eftir atriðum stofnana fari svo skv. þeim 
samningum. Um skipan þessarar nefndar er mælt fyrir í 1. gr. frumvarpsins, og 
sýnist ákvæðið óþarflega óljóst. Þannig verður ekki ráðið af frumvarpinu, hversu
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margir skuli sitja í þessari nefnd, en við yfirlegu og textarýni má ráða, að þeir 
skuli a.m.k. vera fimm hið fæsta. Lagt er til, að tekið verði af skarið í þessum 
efnum, og að nefndarmenn verði flmm, hvorki fleiri né færri, og jafnmargir 
til vara, og að 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins (tölul. 42. 4) verði breytt í þá veru. 
Skuli 1. málsliður hljóða svo: “Ráðherra skipar fimm manna
samninganefnd..... ” o.s.frv. Þá skuli 2. málsliður hljóða svo: “Tveir
nefndarmanna skulu tilnefndir af Tryggingastofnun ríkisins, og skal annar 
þeirra vera varaformaður, einn skal tilnefndur af fjármálaráðherra og tveir, 
þar á meðal formaður, skipaðir af ráðherra án tilnefningar.”

Með vinsemd og virðingu,


