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I. Inngangur

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra hefur lagt fram frumvarp á Alþingi, sem 
kveður á um:

að ráðherra marki stefiiu um forgangsröðun verkefna í heilbrigðisþjónustu og fái 
heimildir í lögum til að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að framfylgja þeirri 
stefnu, stuðla að aukinni hagkvæmni og tryggja gæði þjónustunnar. Virðist 
frumvarpið eiga að fela ráðherra mat m.a. á hvenær sérhæfð heilbrigðisþjónusta er 
þess eðlis, að heppilegra sé að hún fari fram á sjúkrahúsum, hagkvæmara sé að 
hún sé á einum stað og hvaða svokölluð ferliverk sé eðlilegt, að séu unnin á 
sjúkrahúsum en ekki annars staðar.
að ráðherra skipi samninganefhd til að gera samninga við sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmenn um greiðsluþátttöku almannatrygginga vegna 
heilbrigðisþjónustu og við fyrirtæki og stofhanir vegna sambærilegrar þjónustu, 
sem þar er veitt, í stað þess að Tryggingastofnun ríkisins annist þessa samninga.

Kópavogi, 12. nóvember 2001
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Sainnmgamir skuli taka mið af skilgreindum markmiðum um forgangsröðun og 
kveða á um magn og tegund þjónustu og hvar hún skuli veitt.

Hér er um tillöguflutning að ræða um veigamikið málefni, sem þarfnast ítarlegrar 
meðferðar Alþingis. Gefur hann tilefni til að ætla að ráðherra skuli falið víðtækara og 
nánast ótakmarkað vald til að ákvarða magn heilbrigðisþjónustu og stýra því, hvar hún 
sé veitt. I firumvarpinu er fjallað um umfangsmikla sjálfstæða starfsemi lækna í 
heilbrigðisþjónustunni, sem er hágæðaþjónusta í nútíma læknisfræði, að fullu 
kostnaðargreind og skýr,- sem stjómlitla og ósamhæfða afgangsstærð í aukahlutverki.

II. Sjálfstæð starfsemi sérfræðinga.

Séríræðiþjónusta lækna, sem boðin er í atvinnurekstri þeirra sjálfra, .hefur verið 
mikilvægur hluti heilbrigðisþjónustunnar alla síðustu öld, fyrst í smáum stíl, þegar 
læknar voru fáir og og úrræði þeirra takmörkuð. Sjálfstæð starfsemi sérgreinalækna 
hefur fylgt framförum í læknisfræði. Á okkar dögum vinnur meiri hluti starfandi 
lækna að einhverju eða öllu leyti á eigin stofum og/eða sem verktakar að þjónustu, 
sem boðin er sjúklingum á sjúkrahúsum, sem ekki þarfnast innlagnar. Þess eru 
jafnframt dæmi að inniliggjandi sjúklingar séu sendir á læknastofur til rannsókna og 
aðgerða.

Þrátt fyrir þetta hefur lagaumhverfi sjálfstæðrar atvinnustarfsemi lækna, og eru þá 
heimilislæknar meðtaldir, verið fábrotið. Hvorki er vikið að henni í almennri 
stefnumótun stjómvalda t.d. í heilbrigðisáætlunum eða í heilbrigðislöggjöf. 
Læknafélag Reykjavíkur hefur fengið ítarlegt lögfræðiálit Hákonar Amasonar, hrl. og 
Ólafs Jóhannesar Einarssonar, hdl., um heilbrigðislöggjöfina að þessu leyti. Buðu 
formenn LR og LÍ fyrrverandi heilbrigðisráðherra til samræðna og samstarfs um 
lagabætur í þessu efni, en af því hefur því miður ekki orðið.

Þáttur sjálfstætt starfandi sérfræðilækna í heilbrigðisþjónustu er mjög stór og líklegt er 
að hann fari vaxandi án þess, að honum hafi verið fundinn staður í lögum um 
heilbrigðisþjónustu eins og áður segir. Telja verður æskilegt að endurskoða lög um 
heilbrigðisþjónustu með það fyrir augum að taka tillit til þessa aukna hlutverks, sem 
sjálfstætt starfandi sérfræðilæknar gegna í heilbrigðisþjónustunni. Þar verði skilgreint 
hvaða hlutverki þessi þjónusta gegnir. Með ákvæðum í lögum um heilbrigðisþjónustu 
um hlutverk sérfræðilæknisþjónustu og læknisrannsókna utan heilsugæslustöðva og 
sjúkrahúsa væri hægt að skilgreina nánar hlutverk sjálfstætt starfandi sérfræðilækna 
innan heilbrigðisþjónustunnar. Hröð þróun og aukin sérhæfing innan 
læknisfræðinnar hefur stóraukið möguleika og verkefhi heilbrigðisþjónustunnar. Þörf 
er á að endurskoða skipulag heilbrigðisþjónustu reglulega í því skyni að tryggja að 
allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á, sbr. l.mgr. 
1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990. Með því má ætla, að markmiðum laga 
um heilbrigðisþjónustu verði frekar náð m.t.t. hagkvæmni og nýtingar á þeirri 
þekkingu og tækni, sem fyrir hendi er. Það væri jafnframt í samræmi við þau 
markmið sem mælt er fyrir um í 1. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, en þar segir, að 
markmið laganna sé að efla virka samkeppni í viðskiptum og þar með vinna að 
hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. Gæði heilbrigðisþjónustu markast 
að verulegu leyti af því að hún sé persónuleg og að fleiri en einn valkostur séu fyrir 
hendi. Samkeppni stuðlar að þvi að auka gæði og hagkvæmni þjónustunnar.
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Það frumvarp, sem hér liggur fyrir til umsagnar, verður að skoðast í ljósi þeirra 
annmarka á íslenskri löggjöf, sem raktir hafa verið hér að framan. Mikilvægt er því að 
lita til hefða og þróunar hvað varðar sjálfstæðan atvinnurekstur almennt og hefða og 
þróunar í heilbrigðiskerfmu sérstaklega og svara þeirri spumingu, hvort líklegt sé, að 
það markmið að bæta heilbrigðisþjónustuna náist með þessu frumvarpi.

Sú þróun síðustu ára, að opinber rekstur víki fyrir sambærilegum rekstri i höndum 
einkaaðila, ætti að vera öllum kunn. Þetta er á stefnuskrá þeirrar ríkisstjómar, sem við 
völd situr. Það er einnig á stefnuskrá þessarar ríkisstjómar, að einkavæða fyrirtæki í 
eigu rikisins, sérstaklega ef samkeppni er orðin viðunandi i viðkomandi atvinnugrein.

Þessi sjónarmið eiga sér stuðning langt út fyrir raðir fylgismanna ríkisstjómarinnar.

í stefnuyfirlýsingu ríkissjómar,Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks segir orðrétt: 
“Að tryggja öllum landsmönnum greiðan aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu. 
Skoðaðir verði möguleikar á breyttu rekstrarformi einstakra þjónustuþátta eða 
stofnana heilbrigðisþjónustunnar til að tryggja landsmönnum góða þjónustu en auka 
jafnframt ábyrgð stjómenda á rekstrinum. Kannaðir verði möguleikar á auknu 
samstarfi og verkaskiptingu sjúkrastofhana þannig að nýjungar og fjölbreytni í 
þjónustu fái notið sin og faglegur metnaður aukist. Skilja þarf á milli hlutverks 
ríkisins sem kaupanda þjónustu annars vegar og veitanda hennar hins vegar i því skyni 
að auka ráðdeild. Mikilvægt er að virkja áfram hugvit og þekkingu starfsfólks í 
greininni þannig að aukinni ábyrgð fylgi ódýrari og betri þjónusta.”

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins ályktaði á dögunum, að ríkinu bæri “að draga sig í 
áföngum út úr atvinnurekstri á sviði heilbrigðismála, eins og öðrum atvinnurekstri og 
láta hann eftir einkaaðilum” og einnig “að í heilbrigðisþjónustu, jafht sem öðrum 
atvinnugreinum,” væri “þörf fyrir framtak einstaklinganna og minnkandi opinber 
afskipti.”

Margvisleg starfsemi lækna utan sjúkrahúsa hefur blómstrað í skjóli þeirra viðhorfa, 
sem áður er lýst, og er þjónusta þeirra vel metin af sjúklingum. Biðlistar em stuttir. 
Fengist er við sífellt flóknari viðfangsefni með vaxandi öryggi og koma margir læknar 
í senn að úrlausnum sumra þeirra. Hagkvæmni er gætt enda um fyrirtæki að ræða þar 
sem læknamir sjálfir bera fjárhagslega ábyrgð á rekstrinum. Fellur þessi rekstur 
alfarið að þeim lögmálum, sem gilda um annan sjálfstæðan atvinnurekstur. Að auki 
eru læknamir undir aga trúnaðar og aðhalds sjúklinga sinna, undir efitirliti landlæknis, 
aga siðareglna og aðgátar starfssystkina.

Kostnaður ríkisins af sjálfstæðri starfsemi lækna er tæplega 10 % þeirrar upphæðar, 
sem lögð er til Landspítala-háskólasjúkrahúss. Það kemur því vemlega á óvart, að lagt 
skuli fram frumvarp, sem samkvæmt orðanna hljóðan er ætlað að ná þeim pólitísku 
markmiðum, sem að ofan er lýst. Skv. greinargerð með firumvarpinu, er þessum 
lagabreytingum ekki eingöngu ætlað að koma á laggimar einni samninganefnd vegna 
sérfræðilæknisþjónustu við utanspítalasjúklinga, samninganefnd
heilbrigðisráðuneytisins skipaðri af heilbrigðisráðherra. Þessum breytingum er 
beinlínis ætlað að rétta ráðherranum verkfæri til að ákvarða magn þjónustu og hvar 
hún er veitt og auka þátt sjúkrahúsa í þessari starfsemi til að nýta starfsmenn í fullu 
starfi betur. Þannig á að koma í veg fyrir “að læknar geti flutt sig á milli samninga” 
eins og það er orðað svo skemmtilega.
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Við framlagnmgu frumvarpsins á Alþingi kom fram í andsvörum heilbrigðisráðherra, 
að lagabreytingamar gerðu ekki upp á milli rekstrarforma i heilbrigðisþjónustu. Þessi 
fullyrðing fær þvi miður ekki staðist i ljósi þess, sem lýst er í greinargerðinni á þann 
veg, að lögin skuli veita ráðherranum heimildir til að beita áhrifum sínum til að 
ákveða magn læknisverka og flytja þau inn á sjúkrahúsin. Þetta verður ekki skilið með 
öðrum hætti en að læknisverk verði flutt með beinni stýringu frá einu rekstrarformi til 
annars.

Læknafélögin vara við því, að ráðstafanir sem orðaðar eru í greinargerð með 
frumvarpinu vegna þjónustu við sjúklinga utan sjúkrahúsa munu leiða til lengri 
biðlista, en áður hafa þekkst hér á landi. Ekkert bendir til, að þær leiðir, sem notaðar 
em til að fjármagna sjúkrahúsin, að göngudeildarþjónusta þeirra eða núverandi 
fyrirkomulag umbunar starfsmanna ráði við þær lækningar, sem hugur stendur til að 
flytja inn á sjúkrahúsin og þar með leggja af á stofum lækna.

Læknar telja að sjálfsagt sé, að þegnar landsins njóti jafnræðis i heilbrigðisþjónustu. 
Læknar vara við því að allar takmarkanir á þjónustu þeirri, sem sjálfstætt starfandi 
sérfræðingar hafa veitt og aukin bið eftir þjónustu af sama tagi, muni óhjákvæmilega 
vekja að nýju háværar raddir um einkatryggingar, sem kaupi einkarekna 
heilbrigðisþjónustu fyrir skjólstæðinga sina. Ef sú yrði raunin, virðist svo sem 
markmið heilbrigðisráðherrans muni snúast upp í andhverfu sina, þjónustan muni 
versna en ekki batna og einkatryggingar verða hinum efhameiri til vemdar.

III. Um aukningu ferliverka og annarrar dagþjónustu á sjúkrahúsum.

Vikja ber sérstaklega að þeirri ráðagerð heilbrigðisráðuneytisins, sem virðist liggja til 
gmndvallar frumvarpinu, að fjölga ferliverkum og auka umsvif annarrar dagþjónustu 
á sjúkrahúsum, einkum þó Landspítala-háskólasjúkrahúsi (LSH). Eru þau rök færð 
fyrir þeirri hugmynd, að það muni leiða til meiri hagkvæmni og aukinna gæða í 
heilbrigðisþj ónustu.

Fyrst er á það að lita, að LSH hefur ekki byggt upp aðstöðu fýrir göngudeildar- eða 
ferliverkastarfsemi í því húsnæði, sem spítalinn hefur yfir að ráða og skurðstofur, 
vöknun og önnur aðstaða, sem nauðsynleg er til þessarar starfsemi, er nú þegar 
fullnýtt. Því þyrfti nauðsynlega vegna þessa ætlunarverks að ráðast í uppbyggingu á 
LSH, sem taka mundi tíma og kosta verulega fjármuni. Læknar hafa á undanfömum 
ámm byggt upp aðstöðu til þessarar starfsemi í eigin fýrirtækjum m.a. vegna þess að 
spítalinn hefur ekki boðið upp á hana. Samkv'æmt áætlunum um uppbyggingu LSH er 
kostnaður á fermeter nýbygginga kr. 350.000,- Kostnaður við húsnæði sjálfstætt 
starfandi lækna er nú aðeins helmingur af þessari upphæð og er unnt að styðja þessar 
tölur gögnum.

Hvað snertir þá ályktun ráðuneytisins að þessi breyting muni auka hagkvæmni skal á 
það bent, að ekki liggur ennþá fýrir kostnaðargreining á starfsemi spítalans, sem unnt 
væri að leggja til gmndvallar í samningsgerð um ferliverk. Vitað er að ýmis 
ferliverkastarfsemi, sem unnin er á spítalanum, iþyngir fjárhagslegum rekstri hans. 
Starfsemi sjálfstætt starfandi lækna er kostnaðargreind að fullu og hefur skilað 
þolanlegri afkomu í flestum tilfellum þó svo að læknar greiði að jafnaði lægra 
aðstöðugjald i eigin stofum en þeim stendur til boða á spítalanum. Það er því mat
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læknafélaganna að tilfærsla af þessu tagi myndi leiða til enn meiri kostnaðar í 
heilbrigðiskerfínu. Benda má á, að margvísleg læknisfræðileg myndgreining, sem 
rekin hefur verið utan sjúkrahúsa undanfarin ár, hefur stytt til muna bið eftir 
rannsóknum og auðveldað aðgengi starfandi lækna að utanspítalarannsóknum. Hefur 
þessi þjónusta í fjölmörgum tilvikum sparað fjármuni vegna skjótra greininga og 
forðað innlögnum á sjúkrahús. Sjálfstætt starfandi sérfræðingar í myndgreiningu hafa 
verið í fararbroddi í nýtingu tækninýjunga, sem leitt hafa til lækkunar 
rannsóknakostnaðar. Nefna má það dæmi, að einföld tölvusneiðmyndarannsókn 
framkvæmd á þeirra vettvangi, kostaði rúmar jjórtán þúsund krónur á árinu 1993, en 
sama rannsókn kostar í dag innan við tiu þúsund krónur.

Það sjónarmið er ekki raunhæft, að nauðsynlegt sé að færa tiltekna starfsemi inná 
sjúkrahúsin til að tryggja gæði. Þróun heilbrigðisþjónustu utan spítala er í samræmi 
við faglega þróun í læknisfræði og því er mögulegt í stöðugt vaxandi mæli að 
framkvæma vandasama læknismeðferð án þess að til innlagnar sjúklings þurfí að 
koma. Fagleg rök eiga að ráða því, hvar aðgerðir eru gerðar. Eðlilegt er, að læknar 
beri þá ábyrgð áfram og óskynsamlegt, að ráðherra fari með slíkt vald. '

Sjálfstætt starfandi læknar utan sjúkrahúsa leitast við að veita þjónustu í háum 
gæðaflokki, þar sem sjúklingar fá samfellda, milliliðalausa sérfræðiþjónustu hjá þeim 
lækni, sem þeir kjósa að leita til. Hér má nefna, að svæfmgalæknar hafa unnið 
gæðastaðla fyrir svæfingar og deyfingar á einkastofrun, þar sem fjallað er um 
nauðsynlegan tækjabúnað, lyf, viðbrögð við bráðatilvikum og lágmarksmönnun 
skurðstofa. Þessir gæðastaðlar eru nú til umsagnar hjá Skurðlæknafélagi íslands. 
Samkvæmt heilbrigðisskýrslu um kvartanir og kærur frá sjúklingum, sem útgefin var 
af Landlæknisembættinu i júní 1998, eru kvartanir vegna meðferðar á læknastofum 
fátíðar. Læknafélögin telja, að þessi staðreynd styðji, að meðferð á læknastofum sé 
faglega viðunandi.

Mikilvægi Landspitala - háskólasjúkrahúss er óumdeilt hvað snertir kennslu- og 
fræðahlutverk. Læknanemar og ungir læknar þurfa kennslu í þeim læknisverkum, 
sem unnin eru án innlagnar sjúklings. Slík kennsla getur farið fram bæði á göngu- og 
dagdeildum sjúkrahúsa og á læknastofum og þyrfti að semja um það sérstaklega við 
sjálfstætt starfandi lækna.

Það er að sjálfsögðu ákvörðunaratriði stjómvalda með hvaða hætti þau haga 
samningum sínum við lækna. Það er þó ljóst, að með þeirri skipan, sem frumvarp 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins leggur til, er ekki verið að stíga skref í átt 
ttf þess að aðskilja kaup og sölu þjónustunnar heldur í gagnstæða átt. Þannig mun sú 
samninganefhd, sem þar er ráðgerð, semja bæði við ríkisfýrirtækið LSH og sjálfstætt 
starfandi lækna um sömu eða sambærileg læknisverk. Draga verður í efa að 
samninganefhdin muni geta gætt fýllsta hlutleysis við þær aðstæður.
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IV. Athugasemdir við rökstuðning heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins 
fyrir frumvarpinu.

1) I almennum athugasemdum í í'rumvarpinu er því kastað fram, að þegar kemur að 
sérfræðilæknisþjónustu, sem ýmist er veitt af læknum á eigin stofu eða á 
göngudeild sjúkrahúss, sé stjóm hennar enn „dreifð og ósamhæfð“.

Sérfræðiþjónusta á stofum lækna er með ágætum. Stöðug samskipti og öruggt 
upplýsingastreymi er á milli forsvarsmanna Tryggingarstofnunar ríkisins og 
samráðsnefndar Læknafélags Reykjavíkur og fulltrúa einstakra sérfræðifélaga um 
rekstur sjálfstætt starfandi lækna. Tryggingastofriun ríkisins hefur góða yfirsýn yfir 
sjálfstæða starfssemi lækna. Sú breyting var gerð á árinu 1998 fyrir tilstuðlan 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins að íjármagn vegna ferliverka, sem áður 
var greitt, af Tryggingastofnun ríkisins, var flutt til sjúkrahúsanna. Eftir það hefur 
heildaryfirsýn yfir ferliverkin glatast, þar sem samningar um þau em mismunandi eftir 
sjúkrahúsum. Um það má vísa til skýrslu um úttekt Ríkisendurskoðunar á ferliverkum 
á sjúkrahúsum 1999-2000. Hafa læknar ítrekað lagt til að fjárveiting ferliverka verði 
færð aftur til Tryggingarstofnunar ríkisins.

2) Þá er fullyrt á sama stað, að möguleikar heilbrigðisyfirvalda á stýringu þessarar 
þjónustu séu að ýmsu leyti takmarkaðir. Magn þjónustunnar og tegund hafi því oft 
ráðist af öðm en markmiðum heilbrigðisyfirvalda, jafnvel þegar um er að ræða 
þjónustu, sem að verulegu leyti er greidd af ríkinu.

Heilbrigðisyfirvöld hafa á grundvelli núverandi laga alla möguleika til stýringar á 
heilbrigðisþjónustunni. Vandinn hefur falist i óljósum markmiðum 
heilbrigðisyfirvalda, framtaksleysi og á stundum handahófskenndum ákvörðunum 
heilbrigðisráðuneytisins. Einhliða ákvörðun heilbrigðisráðuneytisins á árinu 1998 um 
flutning ferliverka, sem framkvæmd em á sjúkrastofnunum, úr umsjá 
Tryggingastofnunar ríkisins til stofnanaxma sjálfra, er skýrt dæmi um það. 
Læknafélögin vömðu við þessari ákvörðun enda hefur komið á daginn að við þetta 
tapaðist yfirsýn yfir málaflokkinn. ,

3) Enn er fullyrt í frumvarpinu að fyrirkomulag sérfræðiþjónustu utan stofnana hafi 
að talsverðu leyti ráðist af fjölda sérfræðinga á viðkomandi sviðum og því hvort 
þeir kjósa að veita þjónustuna innan eða utan stofnana. Erfitt hafí því reynst að 
framfýlgja markmiðum heilbrigðisyfirvalda varðandi forgangsröðun.

Ráðuneyti heilbrigðismála hefur ítrekað sniðgengið óskir læknasamtakanna um 
samráð um fyrirkomulag á sérfræðilæknisþjónustu utan sjúkrahúsa sem og ferliverka 
á sjúkrastofhunum. A það verður ekki fallist, að fýrirkomulag síðustu ára hafi gengið 
gegn ”markmiðum” heilbrigðisyfirvalda enda er ekki hægt að fmna rök fýrir þessari 
fullyrðingu. Hafi það verið einlægur vilji heilbrigðisyfirvalda að halda 
sérfræðiþjónustu innan vébanda sjúkrastolhana hefði það verið þeim í lófa lagið. 
Minna má á að þegar Landakoti, stærstu göngudeild landsins í skurðgreinum, var 
lokað, var engin aðstaða sköpuð í hennar stað á sjúkrahúsunum. Læknar áttu þá ekki 
annan kost en að flytja þessa starfsemi út fyrir sjúkrahúsin til að sinna þörfum 
sjúklinga sinna.
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4) í greinargerð með 1. gr. frumvarpsins segir, að nauðsynlegt sé að tryggja að 
heilbrigðisyfirvöld geti stýrt því hve mikla heilbrigðisþjónustu af tiltekinni tegund 
þau vilja kaupa, fyrir hvaða verð og hvar slík heilbrigðisþjónusta skuli veitt.

Heilbrigðisyfirvöld hafa á grundvelli núverandi laga meira en fullnægjandi möguleika 
til stýringar í þessu efni. Samningar Læknafélags Reykjavíkur og Tryggingastofnunar 
ríkisins um sérfræðilæknisþjónustu hafa að leiðarljósi, að skapa góða og ódýra 
þjónustu, sem tryggir aðgengi sjúklinga að læknisþjónustu og hag kaupanda 
þjónustunnar. Samkvæmt þeim samningum eru nú gerðar á bilinu 15-17.000 
skurðaðgerðir á læknastöðvum. Komur sjúklinga til klíniskra lækna voru árið 2000 
344 þúsund og komur til rannsókna- og röntgenlækna um 88 þúsund eða tæplega 432 
þúsund alls. ( Vísast hér í Hagsýslu Tryggingastofnunar ríkisins 7. árg. 2001). Sú 
vinna, sem farið hefur fram hjá Tryggingastofhun ríkisins við greiningu á einstökum 
verkefnum og kostnaði einstakra verka, er vönduð og til fyrirmyndar og í 'samræmi 
við stefnu læknafélaganna í þessu efni. Læknafélögin telja að færa eigi yfirumsjón 
með ferliverkum aftur til Tryggingastofhunar ríkisins, sem síðan semji við einstaka 
lækna, læknastöðvar eða sjúkrastofrianir um framkvæmd þessara verka. Þannig geti 
heilbrigðisráðuneyti markað stefnu skv. lögum og stofriunin framfylgt henni. Með því 
fæst nauðsynleg yfirsýn yfir málaflokkinn og hagur sjúklinga er tryggður.

5) Þá segir í inngangi að greinargerð með frumvarpinu, að eins og nú háttar geri 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra samninga við sjúkrahús um ferliverk, 
samninganefhd Tryggingastofnunar við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn 
um vinnu á stofum og samninganefnd ríkisins um laun heilbrigðisstarfsmanna á 
sjúkrahúsum. Ekki hafi verið nægilegt samræmi í þessum samningum. Læknar 
hafi því t.d. getað flutt sig á milli samninga eftir því hvar þeir fái best greitt fyrir 
vinnu sína. Þetta hafi m.a. leitt til þess að erfitt hafi reynst að halda utan um 
útgjöld vegna samninga við lækna.

Ferliverk eru skilgreind á fábrotin hátt í reglugerð nr. 340/1992. Stuðst er við 
samninga Læknafélags Reykjavíkur og Tryggingastofnunar ríkisins um 
sérfræðilæknisþjónustu varðandi skilgreiningar á ferliverkum. í þeim samningum er 
skilgreind gjaldskrá fyrir viðkomandi verk, sem byggist á greiningu á kostnaði við 
húsnæði, áhöld og tæki annars vegar og hinsvegar á launum þeirra starfsmanna sem 
að framkvæmd verksins koma. Laun starfsmanna eru miðuð við þá kjarasamninga 
sem í gildi eru á hverjum tíma fyrir hvexja starfsstétt. Gjaldskrá fyrir ferliverk er sú 
sama hvort heldur verkið er framkvæmt á læknastöð í eigu lækna eða á sjúkrastofhun í 
eigu opinberra aðila. I ofangreindri fullyrðingu er staðhæft, að læknar flakki á milli 
samninga. Þetta sýnir m.a., að þessi fullyrðing á ekki við rök að styðjast. 
Læknafélögin mótmæla slíkum málatilbúnaði, sem ekki er til þess fallinn að skýra það 
umhverfi sem ferliverk eru unnin í. Læknafélögin telja að núverandi kerfi tryggi góða 
framleiðni fyrir takmarkað ijármagn og að aðgengi sjúkra að nauðsynlegri 
læknisþjónustu sé þannig tryggt.
Með frumvarpi þessu er ráðgert, að ein samninganefhd skipuð af ráðherra semji um 
greiðslur fýrir ferliverk og vinnu á stofum. Einnig sé nauðsynlegt að náið samráð sé 
hafit við samninganefnd ríkisins þegar um er að ræða samninga við aðila, sem vinna 
samkvæmt báðum samningunum. Læknafélögin benda á þartn grundvallareðlismun, 
sem er á milli kjarasamninga stéttarfélaga annars vegar og samninga lækna um 
ferliverk hins vegar. Læknafélögin munu ekki undir neinum kringumstæðum stuðla að
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eða taka þátt í samvinnu, samningum eða nefndarstörfum þar sem blandað er saman 
samningum um verktakagreiðslur og samningum stéttafélaga um launakjör.
Þá segir í greinargerðinni, að þegar læknar eru í fullu starfi á sjúkrahúsi telji 
heilbrigðisyfirvöld æskilegra að þeim sé sköpuð aðstaða til að sinna ferliverkum inni á 
stofnuninni fremur en að þeir séu jafnframt með stofurekstur. Því þurfi sjúkrahúsin að 
geta byggt upp göngu- og dagdeildarþjónustu, þar sem hægt sé að sinna þeim ferli- 
verkum sem heilbrigðisyflrvöld telja eðlilegt að séu unnin á sjúkrahúsum.
Mikilvægt er að læknar og sjúklingar hafi fleiri en einn valkost varðandi þjónustu án 
innlagnar. I sumum tilvikum kann það að henta vel að byggja upp sjálfstæða 
læknisþjónustu um ferliverk i tengslum við sjúkrahús. í öðrum tilvikum hentar það 
betur að sinna slíkum störfum á einkarekinni lækningastofu/stöð. Það getur ekki talist 
óeðlilegt, að sú starfsemi, sem getur farið fram utan sjúkrahúsa, fari þar fram. Margir 
læknar vinna bæði utan og innan sjúkrahúsa og eiga auðvelt með að átta sig á, hvar 
hagkvæmast er að vinna læknisverkin. Með því myndast aukið svigrúm til að vinna 
önnur verk á sjúkrahúsunum og taka upp og þróa enn nýjar aðferðir.

Miðstýring eins og hér er lýst mun stofha þeirri uppbyggirígu í hættu, sem orðið hefur 
í sjálfstæðum atvinnurekstri lækna hér á landi á undanfömum áratugum. Að leggja 
ráðherra heilbrigðismála slíkt vald í hendur væri_stórt skref aftur á bak.

6) í greinargerð segir að mikilvægt sé, að fagleg rök og hagkvæmni ráði því hvar 
þjónusta er veitt en ekki ákvarðanir einstakra heilbrigðisstarfsmanna eða hópa. 
Sama gildi í þeim tilvikum þar sem sérhæfð starfsemi er þess eðlis að heppilegra 
sé að hún fari fram á sjúkrahúsum eða hagkvæmara að hún sé á einum stað.

Þróun i læknisfræði ræður mestu um hvar hagkvæmast er að veita þjónustuna hverju 
sinni. Heilbrigðisstarfsmenn gegna lögboðnu lykilhlutverki við að sjá til þess að slíkri 
þróun sé fylgt vegna hagsmuna sjúklinga og greiðanda þjónustunnar. Læknafélögin 
harma mjög þann tón sem kveður við i ofangreindri málsgrein þar sem gefið er í skyn, 
að fagleg rök ráði ekki ferðinni í heilbrigðisþjónustunni i dag. Það er víðs fjarri 
sannleikanum. Hér kveður við tón miðstýringar þar sem heilbrigðisstarfsmönnum og 
dómgreind þeirra er gefið langt nef. Læknafélögin mótmæla því, að það sé sjúklingum 
eða greiðanda heilbrigðisþjónustunnar til framdráttar að færa ákvarðanatöku um 
skipulag þjónustunnar frá þeim sem best þekkja til. Þróun heilbrigðisþjónustunnar er 
allsstaðar i þá átt að draga úr innlögnum á sjúkrastofnanir eins og frekast er kostur. 
Hlutverk sjúkrastofnana er þvi æ meira í þá átt að sinna erfiðari og þyngri 
læknisverkum, sem ekki er hægt að sinna annars staðar og stuðla þannig að 
hagræðingu í þjónustu. Læknafélögin styðja eindregið þá þróun.

íslensk læknisfræði nýtur sérstöðu á alþjóðlega vísu, þegar til framhaldsmenntunar 
lækna er litið. Islenskir læknar sækja að miklu leyti framhaldsmenntun erlendis, bæði 
austan hafs og vestan. Hefur það í mörgum tilfellum vegið upp þau neikvæðu áhrif, 
sem fámennið á Islandi, óhagræði smæðarinnar og fágæt sjúkdómstilfelli hafa haft í 
einstökum sérgreinum. Til skamms tíma var einnig um að ræða vísi að samkeppni 
milli tveggja vinnustaða lækna, sem vom skilgreindir sem heilbrigðisstofnanir, sem 
veittu hátækniþjónustu. Hafði það í för með sér örvandi áhrif á lækna hvað varðar 
fagleg sjónarmið og gaf einnig kost á vali um vinnustað í mörgum tilvikum. Þessar 
aðstæður em ekki lengur fyrir hendi vegna sameiningar stóm sjúkrahúsanna tveggja, 
en fyrir þeirri sameiningu vom fyrst og fremst fjárhagsleg rök. Með stuðningi 
Læknafélags íslands og Læknafélags Reykjavikur við þessa ráðstöfun fylgdu
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vamaðarorð um, að vinna þyrfti um leið markvisst gegn neikvæðum áhrifum þessarar 
ráðstöfunar á faglega þróun. Fjölbreytt starfsemi sérfræðinga utan sjúkrahúsa, þar sem 
þeir ráða ferðinni um þróun og nýjungar, er til mikilla bóta. í þeirri vaxandi 
alþjóðlegu samkeppni, sem íslendingar eiga í um sérhæft vinnuafl og vaxandi 
alþjóðahyggju ungs fólks verður að gæta þess, að ungum íslenskum læknum þyki jafn 
fýsilegt og áður að koma heim til starfa eftir sémám. Fmmvarp 
heilbrigðismálaráðherra mun ekki stuðla að því, verði það að lögum.

V. Nánar um einstök ákvæði frumvarpsins
- útboð heilbrigðisþjónustu -  jafnræði viðsemjenda við kaup og sölu 

heilbrigðisþjónustu.

Hér að framan hafa verið færð fram rök gegn því frumvarpi sem hér er til umsagnar 
og þeim alhæfingum, sem fram koma í inngangi að greinargerð með því. Jafnframt 
hefur hér veri'ð bent á að þörf sé á að endurskoða lög um heilbrigðisþjónustu þannig 
að starfsemi sjálfstætt starfandi sérfræðilækna verði þar skilgreind, þvi ætla má að 
með því verði markmiðum laganna betur náð m.t.t. hagkvæmni og nýtingar á þeirri 
þekkingu og tækni sem fyrir hendi er.
Nauðsyn ber til að alþingismenn kynni sér það sem að framan er rakið. Vísast til 
þeirra athugasemda og verða þær ekki endurteknar hér.

1. mgr. 1. gr. frumvarpsins (42.3)

“Ráðherra markar stefnu um forgangsröðun verkefna í heilbrigðisþjónustu. Ráðherra er heimilt að 
grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að framfylgja stefnu um forgangs röðun, stuðla að aukinni 
hagkvœmni og tryggja gœði heilbrigðisþjónustu. ”

Virðist eiga að fela heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra nýjar og meiri 
valdheimildir en hann þegar hefur að lögum. Heimildir til að grípa til nauðsynlegra 
ráðstafana til að framfylgja stefnu um forgangsröðun, stuðla að aukinni hagkvæmni 
og tryggja gæði þjónustunnar. I frumvarpinu em ekki tilgreind dæmi um í hveiju hinar 
nauðsynlegu ráðstáfanir ráðherra gætu verið fólgnar. I lýðræðisþjóðfélagi verða 
ráðherra ekki veittar opnar og ótakmarkaðar heimildir “ til að grípa til nauðsynlegra 
aðgerða” eins og frumvarpsákvæðið segir til um. Árétta verður að á ráðherra hvíla 
ákveðnar skyldur samkvæmt meginreglum stjómsýsluréttar. Ráðherra hefur heimild 
til að ákveða hvemig því fé, sem ætlað er til ákveðinna verkefna sé skipt, að því 
tilskildu að slíkt sé gert þannig að ekki fari í bága við lög, s.s. samkeppnislög og að 
það sé í samræmi við grundvallarreglur stjómsýsluréttar. Akvarðanir eins og um 
forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu þarf að byggja á lögum, jafnræðisreglum og 
málefnalegum sjónarmiðum.

Samkvæmt frumvarpsákvæðinu er ráðherra ætlað að marka stefhu um forgangsröðun 
verkefna i heilbrigðisþjónustu. Við athugun verður ekki séð að í lögum sé að finna 
nokkrar leiðbeiningar um hvað felst i “stefiiu um forgangsröðun verkefna”. Verði það 
niðurstaðan, að í lög um heilbrigðisþjónustu verði sett ákvæði um, að ráðherra marki 
stefhu um forgangsröðun verkefha í heilbrigðisþjónustu er nauðsynlegt að merking 
þeirra orða verði skilgreind í þeim sömu lögum.
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Aðgerðir ráðherra í skjóli lagafrumvarpsins eiga að tryggja gæði heilbrigðisþj ónustu^ 
án þess að mögulegar aðgerðir í því efni séu frekar skilgreindar. Vísast hér til þess, 
sem áður hefur verið sagt hér að framan um gæði heilbrigðisþjónustu m.a. til IV. kafla 
6).

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu skulu allir landsmenn eiga kost 
á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem tök eru á að veita á hveijum tíma til vemdar 
andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði.

I 3. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 er ákvæði sem heitir gæði 
heilbrigðisþjónustu og segir þar:

„Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita. 
Sjúklingur á rétt á þjónustu sem miðast við ástand hans(og horfur á hverjum tíma og bestu 
þekkingu sem völ er á. Heilbrigðisstarfsmaður skal leitast við að koma á traustu sambandi 
milli sin og sjúklings.
Sjúklingur á rétt á samfelldri þjónustu og að samstarf ríki milli allra heilbrigðisstarfsmanna og 
stofnana sem hana veita.”

I skýringum við nefnt ákvæði segir, að ítrekuð séu ákvæði laga um heilbrigðisþjónustu um að 
sjúklingur eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tima sé kostur á að veita. Tilvísun 
eldra frumvarps til íjárhagsramma sé felld brott enda talið óþarft að taka fram að heilbrigðisþjónusta, 
eins og önnur þjónusta sem veitt sé af hinu opinbera, skuli ávallt miðast við þann fjárhagsramma sem 
þjónustunni sé sniðinn i fjárlögum. Samkvæmt þessu má álykta að tilvísun frumvarpsins visi til 
framangreindra markmiðsákvæða laga um heilbrigðisþjónustu og laga um réttindi sjúklinga.

Af þessu má álykta, að við samningsgerð þar sem tryggja á gæði heilbrigðisþjónustu 
beri að gæta að því, að sú heilbrigðisþjónusta sem í boði er sé fjölbreytt og að tryggt 
sé að nýjungar í heilbrigðisþjónustu komi fram, og fleiri atvikum, svo vísað sé til þess 
sem haldið er fram hér að framan í umsögn þessari.

Læknafélögin leggja áherslu á, að i lögum eins og hér er mælst til að verði sett, komi 
skilgreiningar fram á þeim hugtökum og markmiðum sem lögin skulu taka til. Til 
dæmis beri að tengja „gæði þjónustunnar” skýrlega við áðumefnd ákvæði laga um 
heilbrigðisþjónustu og ákvæði laga um réttindi sjúklinga. Jafnframt að við mat ái 
hagkvæmni væri í samningum um heilbrigðisþjónustu heimilt að taka tillit til fleiri 
atriða en verðs.

í frumvarpsákvæðinu skal ráðherra marka stefnu til að stuðla að aukinni hagkvæmni í 
rekstri heilbrigðisþjónustu. Fjallað hefur verið um hagkvæmni sjálstæðrar starfsemi 
lækna hér að framan. í greinargerð með 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins um 
samninganefhdina segir, að í frumvarpinu sé áréttað að samninganefhdin skuli við 
ákvarðanir leggja áherslu á gæði þjónustunnar og hagkvæmni og að gert sé ráð fýrir 
að þjónustan verði boðin út samkvæmt lögum um opinber innkaup.

Samkvæmt 1. gr. laga um opinber innkaup, er tilgangur þeirra laga, að tryggja 
jafhræði bjóðenda við opinber innkaup og stuðla að virkri samkeppni og hagkvæmni í 
opinbemm rekstri. I 26. gr. laga um opinber innkaup er fjallað um forsendur fyrir vali 
tilboðs og segir í 2. mgr. greinarinnar, að hyggist kaupandi meta hagkvæmni tilboðs á 
gmndvelli fleiri forsendna en verðs skuli tiltekið hveijar þessar forsendur séu og þeim 
raðað eftir mikilvægi nema slíkt sé útilokað. í skýringum við tilvitnað ákvæði laga um 
opinber innkaup segir m.a.:
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„Samkvæmt 2. mgr. greinarinnar getur kaupandi annað hvort metið hagkvæmni boðs eingöngu 
á grundvelli verðs eða einnig litið til annarra atriða, sem þá verður að tilgreina sérstaklega í 
útboðsgögnum. Kjósi kaupandi að líta til annarra atriða en verðs verður almennt að gera þá 
kröfu að unnt sé að meta þessi atriði á grundvelli hlutrænna sjónarmiða. Hér gæti til dæmis 
verið um að ræða endingu þess sem óskað er kaupa á, afhendingardag, rekstrarkostnað, 
rekstrarhagkvæmni eða tiltekna tæknilega eiginleika. Almennt væri kaupanda skylt að meta 
þessi atriði með vísan til gagna, sem bjóðendum bæri að leggja fram, eða annarra 
fyrirliggjandi upplýsinga. Atriði sem gefa kaupanda ótakmarkað svigrúm til mats eru hins 
vegar ekki viðhlítandi forsendur við val á tilboðum.”

Virðist því mega ráða að við opinber innkaup sé hagkvæmni fýrst og fremst miðuð 
við það verð sem í boði er og sennilega er hægt að fullyrða að markmiðum um 
hagkvæmni teljist náð sé kaupverð þjónustunnar lágt.

í 2. mgr. 42. gr. laga um heilbrigðisþjónustu segir, að ráðherra sé heimilt að leita 
útboða í heilbrigðisþjónusu samkvæmt lögunum.

Akvæði þetta kom inn í lögin með 25. gí. laga nr. 1/1992, um ráðstafanir i rikisíjármálum, og í 
skýringum við nefnt ákvæði segir einungis, að um nýmæli sé að ræða vegna ráðagerða um að leita í 
ríkari mæli útboða um rekstur heilbrigðisþjónustu. Til álita komi að bjóða út t.d. ýmsar rekstrarvörur og 
lyf. I greinargerð með 1. gr. frumvarpsins sem hér er til skoðunar segir, að gert sé að ráð fyrir því að 
þjónustan verði boðin út samkvæmt lögum um opinber innkaup þegar það eigi við. I 12. gr. laga nr. 
94/2001, um opinber innkaup er að fínna ákvæði um útboðsskyldu og kemur þar fram, að kaup á 
þjónustu séu útboðsskyld þegar ijárhæð þeirra fari yfír 10 milljónir. I I. viðauka B. við lögin, sem 
byggir á 9. gr. tilskipunar 92/50/EBE er að finna upptalningu á þjónustu sem undanþeginn er 
útboðsskyldu og er i 25. tölul. nefns viðauka tilgreind heilbrigðis- og félagsmálaþjónustu. Rétt er hins 
vegar að vekja athygli á athugasemdum sem fylgdu 12. gr. frumvarps þess sem varð að lögum um 
opinber innkaup, en þar segir, að þótt ekki sé skylt að bjóða þessa samninga út verði eftir sem áður að 
gæta að jafnræðisreglu frumvarpsins og haga tæknilegum kröfum til þess sem óskað sé kaupa á í 
samræmi við 24. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt þessu er ljóst, að heilbrigðisþjónusta er ekki útboðsskyld en í þeim 
tilvikum þegar um útboð væri að ræða bæri að fylgja reglum laga um opinber 
innkaup. Af framanröktum lögskýringargögnum er litlar leiðbeiningar að finna um 
hvenær til greina gæti komið að bjóða út heilbrigðisþjónustu.

2. mgr. 1. gr. frumvarpsins ( 42.4). sbr. 1. mgr. 6. gr.

“Ráðherra skipar samninganefnd sem semur við sjálfstœtt starfandi heilbrigðisstarfsmenn um 
greiðsluþátttöku almannatrygginga vegna heilbrigðisþjónustu og við fyrirtæki og  stofnanir vegna 
sambœrilegrar þjónustu sem þar er veitt. Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir a f  Tryggingastofnun 
ríkisins og skal annar þeirra vera varaformaður, einn skal tilnefndur a f  jjármálaráðherra og aðrir, þar 
á meðal formaður, skipaðir a f  ráðherra án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. 
Samningar nefnd arinnar skulu gerðir í samræmi við skilgreind markmið, sbr. 3. mgr. 42. gr., og með 
tilliti til hagkvœmni og gæða þjónustunnar. Samningarnir skulu m.a. kveða á um magn og tegund 
þjónustu og hvar hún skuli veitt. ”

Kveðið er á um breytta tilhögun samninganefndar, sem semur við sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmenn og að því er virðist tilhögun samninga hennar. Vísað skal í það, 
sem áður hefur komið fram um um þessa breytingatillögu, m.a. um að læknafélögin 
leggja áherslu á að Tryggingastofhun ríkisins verði áfram viðsemjandi sjálfstætt 
starfandi lækna um sjúkratryggingar. Var bent á skýra kostnaðargreiningu að baki
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þeim samningum og að yfírsýn yfír samninga um ferliverk hafí glatast við það að þau 
voru flutt úr umsjá stoíhunarinnar.

Skipan samninganefiidar skv. frumvarpinu þyrfti að fastsetja. Gangi þessi breyting 
fram, er eðlilegt að fj öldi nefndarmanna væri fastákveðinn og jafnframt að ákveðnar 
sérfræðikröfur væru gerðar til a.m.k. einhvers hluta nefndarmanna. Eins og 
frumvarpið er úr garði gert er fjöldi nefhdarmanna ekki takmarkaður, sem væri mjög 
óvenjulegt fyrirkomulag. Viðsemjendur slíkrar nefridar hljóta að eiga rétt á því að 
þeim sé að fullu kunnugt um hveijir skipi nefndina. Hafí nefndin þörf fyrir 
sérfræðiaðstoð er hægt að afla hennar frá starfsmönnum Tryggingastofnunar eins og 
frumvarpið sjálft gerir ráð fyrir eða frá utanaðkomandi sérfræðingum á grundvelli 
reglna stjómsýsluréttar um fijálsa álitsumleitan.

Eins og áður segir, skal samninganefndin við ákvarðanir, þ.e. við samningsgerð við 
sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn um greiðsluþátttöku almannatrygginga 
vegna heilbrigðisþjónustu, leggja áherslu á gæði þjónustunnar og hagkvæmni. 
Málefnaleg sjónarmið og jafnræði í samningum era gmndvallaratriði við 
samningsgerð um heilbrigðisþjónustu sem aðraþjónustu.

Að því er varðar jafnræði sagði heilbrigðismálaráðherra við 1. umræðu frumvarpsins á 
Alþingi:
„Það er megintilgangur frv. og þess að setja þetta samningsumboð á eina hönd að jafnræði sé á milli 
aðila. Frv. er í sjálfu sér hlutlaust hvað varðar rekstrarform. Það á eingöngu að ríkja jaínræði milli aðila 
hvort sem þessi verk eru unnin inni á sjúkrahúsum eða utan þeirra, það er megintilgangurimi með frv. 
og megintilgangurinn með því að sameina þetta samningsumboð. Þær iafnræðisreglur sem eru í gildi í 
samfélaginu eiga auðvitað að tryggja að þama sé aðilum ekki mismunað fvrir sams konar störf. Þama 
er eingöngu verið að samræma samningsumboðið en ég held að o f mikið sé gert úr áhyggjum af því að 
læknastéttinni verði mismunað.” ( Undirstrikun er læknafélaganna).

Læknafélögin telja að nauðsyn beri til að eftirfarandi ákvæði verði bætt inn í 
frumvarpið:
„Við mat á hagkvæmni þjónustu skal þess gætt, að tryggt sé að tekið sé tillit til 
alls þess kostnaðar sem til fellur vegna verka sem unnin eru á ríkisstofnunum.”

Visast hér m.a. til III. kafla hér að framan og umfjöllunar um nauðsyn aðskilnaðar á 
milli hlutverks ríkisins, sem kaupanda þjónustu annars vegar og veitanda þjónustu 
hins vegar. Tilgangur þess, að slíkt ákvæði kæmi inn í lögin, er að tryggja jafnræði 
viðsemjenda nefndarinnar. I greinargerð ber að ijalla nánar um þann tilgang og 
jafhframt að vísa til þeirra lagasjónarmiða, sem 14. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 um 
fjárhagslegan aðskilnað by£gir á, en þar segir:

“ Þegar um er að ræða opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar að einhverju leyti í skjóli opinbers 
einkaleyfís eða vemdar er
samkeppnisráði heimilt að mæla fyrir um íjárhagslegan aðskilnað, annars vegar á milli þess hluta 
rekstrar fyrirtækisins sem nýtur
einkaleyfís eða vemdar og hins vegar þess hluta rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila. Skal 
þess gætt að
samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af einkaleyfis- eða vemdaðri starfsemi.”
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Lokaákvæði 1. gr. (42.5)

“Ráðherra gerir verksamninga og samninga um rekstrarverkefni samkvœmt ákvæðum laga um 
fjárreiður ríkisins. Ríkisstofnunum í A-hluta er heimilt að gera samninga um afmörkuð rekstrarverkefni 
samkvœmt ákvæðum sömu laga. ”

Það ákvæði fjárreiðulaga sem hér skiptir máli er 30. gr. þeirra, en þar segir.

„Einstökum ráðherrum er heimilt, með samþykki tjármálaráðherra, að gera verksamninga 
og samninga um rekstrarverkefni, sem undir ráðuneytið heyra, til lengri tima en eins árs við þá 
ríkisstofnun sem sinnt hefur verkefninu, aðrar ríkisstofiianir, sveitarfélög eða einkaaðila, enda 
sé áætlað fyrir verkefninu i íjárlögum. Með rekstrarverkefni er átt við afmarkaða rekstrarþætti 
eða rekstur ríkisstofnunar í heild sinni vegna viðfangsefna eða þjónustu sem ýmist er kveðið á 
um í lögum að ríkið skuli veita og standa undir kostnaði af eða eru liðir í því að ríkisaðili geti 
rækt hlutverk sitt.”

Samkvæmt tilvitnuðu orðalagi er Ijóst, að þetta ákvæði frumvarpsins hefur enga 
þýðingu, þar sem eingöngu er um að ræða heimildir, sem ráðherra og stofiianir hafa 
allt að einu samkvæmt almennum ákvæðum ijárreiðulaga.

Um 4. gr. frumvarpsins.

Lögð er til sú breyting á a. lið 36. gr. laga um almannatryggingar, að í stað reglugerðar 
heilbrigðisráðherra er getið um gjaldskrá ráðherra.

Sú breyting að ráðherra setji gjaldskrá í stað þess að ákveða gjald með reglugerð er 
engin efnisbreyting, gjaldskráin hefur stöðu stjómvaldsfyrirmæla líkt og reglugerð. Af 
þessu verður ekki ráðið að fela eigi ráðherra víðtækari heimildir en áður giltu. Tilefhi 
er bó til að beina beirri fvrirspum sérstaklesa til ráðherra hvort í þessari brevtingu 
felist efhisbrevting að mati ráðunevtisins og hver tilgangur þessarar brevtingar sé.

Um 8. gr. frumvarpsins.

“Heilbrigðisstarfsmönnum er skylt að veita Tryggingastofnun ríkisins allar nauðsynlegar upplýsingar, 
þ.m.t. upplýsingar úr sjúkraskrám, vegna ákvörðunar um greiðslu bóta, endurgreiðslur reikninga og 
vegna eftirlitshlutverks stofnunarinnar. Upplýsingar úr sjúkraskrám skulu einungis veittar læknum 
stofnunarinnar eða tannlæknum þegar það á við. Þá er lœknum Tryggingastofnunar, eða tannlæknum 
þegar það á við, heimilt að skoða sjúkraskrár sem reikningsgerð á hendur stofnuninni er byggð á. ”

í lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 er að finna almennt ákvæði um aðgang að 
sjúkraskrám og segir þar í 15. gr.:

„Þess skal gætt við aðgang að sjúkraskrám að þær hafa að geyma viðkvæmar 
persónuupplýsingar og að upplýsingar í þeim eru trúnaðarmál, sbr. 12. gr.
Sjúkraskrár skulu geymdar á tryggum stað og þess gætt að einungis þeir starfsmenn sem 
nauðsynlega þurfa hafl aðgang að þeim.
Persónuvemd er heimilt samkvæmt lögum um skráningu og meðferð persónuupplýsinga að 
veita aðgang að upplýsingum úr sjúkraskrám, þar með töldum lífsýnum, vegna 
vísindarannsókna, enda uppfylli rannsókn skilyrði vísindarannsóknar, sbr. 4. mgr. 2. gr. laga 
þessara. Unnt er að binda slíkt leyfi þeim skilyrðum sem metin eru nauðsynleg hverju sinni.”
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Samkvæmt þessu er aðgangur að sjúkraskrám óheimill, nema þeim 
heilbrigðisstarfsmönnum, sem þurfa að nota skrámar vegna starfa sinna og þeim, sem 
Persónuvemd hefur veitt leyfí til vísindarannsókna, samkvæmt 3. mgr. tilvitnaðs 
ákvæðis.

I þessu samhengi er nauðsynlegt að líta til þess, að samkvæmt c-lið 8. tölul. 2. gr. 
laga um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, teljast upplýsingar um 
heilsuhagi, þar á meðal um erfðaeiginleika, lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun til 
viðkvæmra persónuupplýsinga. í 9. gr. persónuvemdarlaga er fjallað um sérstök 
skilyrði til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga og segir, að vinnsla viðkvæmra 
persónuupplýsinga sé óheimil nema uppfyllt sé eitthvert af skilyrðum 1. mgr. 8. gr. og 
enn fremur eitthvert af eftirfarandi skilyrðum, sem talin em upp í 9. tölulið. Sá 
töluliður sem hefur mesta þýðingu vegna þessa álitaefnis er 2. tölul. “að sérstök 
heimild standi til vinnslunnar samkvæmt öðmm lögum”. Er hér athyglisvert að skoða 
athugasemdir við 2. gr. þess frumvarps, sem varð að persónuvemdarlögum:

„Skýring slíks lagáákvæðis ræðst þá m.a. af því hvort löggjafmn hafí í raun tekið tillit til þeirra 
almennu persónuvemdarsjónarmiða sem á reynir við meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga. Verður 
skilyrði 2. tölul. tæplega talið uppfyllt nema fyrir liggi að löggjafínn hafí skoðað slík sjónarmið en engu 
að síður talið vinnsluna nauðsynlega vegna almannahagsmuna.”

Ef litið er til athugasemda við 8. gr. lagafrumvarps heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytisins er enga umfjöllun að fínna um að litið hafí verið til 
persónuvemdarsjónarmiða við gerð þess og em athugasemdir gerðar við 
frumvarpsgreinina á þeim gmndvelli.

Eðlilegt er að lagaákvæðinu verði sniðinn þrengri stakkur, en gæti eftir sem áður 
tekið tillit til eftirlitshagsmuna Tryggingastofhunar ríkisins. Skilningur er fyrir því hjá 
læknum, að til staðar þurfi að vera bæði rekstrarlegt og faglegt eftirlit. Hefur 
samninganefnd Læknafélags Reykjavíkur í góðri samvinnu við Tryggingastofhun 
ríkisins unnið að faglegu eftirliti með rekstri læknastofa. Ber löggjafanum að virða 
ákvæði 15. gr. læknalaga nr. 53/1988 um trúnað og þagnarskyldu lækna við sjúklinga, 
sem og ákvæði laga um réttindi sjúklinga. Ber að orða ákvæði frumvarpsins með 
vísan til þeirra skuldbindinga, verði það að lögum, auk þeirra ákvæða annarra laga 
sem hér hefur verið vitnað til.

Rétt er að vekja athygli á H. 1989. 28, en í þeim dómi reyndi á heimildir 
Ríkisendurskoðunar til aðgangs að sjúkraskrám samkvæmt þágildandi lögum um 
ríkisendurskoðun. Var niðurstaða Hæstaréttar sú, að fallast á, að stofnunin hefði slíkan 
aðgang og var m.a. talið að slíkt bryti ekki í bága við þágildandi ákvæði 66. gr. 
stjómarskrárinnar um friðhelgi einkalífs. Óvist er að niðurstaðan yrði hin sama í dag í 
ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á stjómarskrárákvæðinu um friðhelgi einkalifs og 
í ljósi framanrakinna sjónarmiða persónuvemdarlaga.

Hér er á ferðinni sérstaklega víðfemt efni, þar sem m.a. koma til álita sjónarmið um 
persónuvemd og eftirlitshagsmuni ríkisins og þarfhast þau nánari athugunar við 
meðferð málsins á Alþingi.
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VI. Lokaorð

Tilgangur þessa frumvarps, sem hér er til umsagnar, er að sögn að gera 
heilbrigðisráðherra kleift að forgangsraða heilbrigðisþjónustunni, auka skilvirkni, nýta 
betur opinbert fé og tryggja gæði. Þessum markmiðum á m.a. að ná með því að færa 
samninga við sjálfstætt starfandi sérfræðilækna frá Tryggingastofnun ríkisins til 
heilbrigðisráðherra, þ.e. til samninganefndar ráðherra, sem einnig er ætlað semja við 
sjúkrastofhanir um þjónustu við sjúklinga, sem ekki eru vistaðir á sjúkrahúsum. 
Markmiðið er að fjölga ferliverkum á sjúkrahúsunum og auka dagdeildarþjónustu 
þeirra.

Læknafélögin lýsa sig mótfallin frumvarpinu. Lögfræðingar hafa tjáð félögunum, að 
engar nýjar valdheimildir sé þar í raun að finna ráðherra til handa. Ljóst er, að 
tilgangurinn með flutningi frumvarpsins er ekki lagabqstur heldur sá, að Alþingi 
samþykki þau pólitísku markmið, sem þar eru sett fram. Lagabætur gætu hins vegar 
falist í heildarendurskoðun á lögum um heilbrigðisþjónustu eins og fram kemur hér að 
framan. Læknafélögin telja að margvisleg rök styðji þá skoðun, að komist stefna 
heilbrigðisráðherra í framkvæmd, geti hún leitt til minni skilvirkni, lakari þjónustu, 
lengri biðlista og þar með lakari nýtingar opinbers fjár en nú. Læknafélögin leggja 
áherslu á:

-að aukin ríkisafskipti, hvort sem er í heilbrigðisþjónustu eða á öðrum 
vettvangi eru ekki í takt við okkar tíma.
-að sjálfstætt starfandi sérfræðilæknar hafa byggt upp góða þjónustu hvað 
varðar rannsóknir, læknisaðgerðir og aðrar lækningar.
-að þjónusta þessi stendur sjúkrahúsþjónustu fyllilega á sporði, hvað varðar 
faglegar kröfur og þar með gæði.
-að þjónusta sérfræðilækna er vel kostnaðargreind og að Tryggingastofhun 
ríkisins hefur góða yfirsýn yfir læknisverk þeirra.
-að kostnaður sjúkrahúsa vegna ferliverka er dulinn og óvíst hvemig þeir 
íjármunir, sem til þeirra em ætlaðir, nýtast.
-að nauðsynlegt sé að efla Tryggingastofhun ríkisins til að veita landsmönnum 
tryggingavemd fremur en að veikja hana sífellt og taka frá henni verkefhi.
-að fmna þurfi hinum ýmsu rekstrarformum í heilbrigðisþjónustunni 
jafnræðisgrandvöll i viðskiptum við ríkið fremur en að efla miðstjómarvald 
ríkisins til samninga við sjálft sig.
-að auka þurfí fjölbreytni í heilbrigðisþjónustu, fremur en að draga úr henni 
m.a. til að tryggja áframhaldandi áhuga ungra lækna á að hverfa heim að nýju 
eftir nám erlendis.

Orðalag fmmvarpsins um alræðisvald ráðherra til að ákveða forgangsröðun með 
óskilgreindum nauðsynlegum ráðstöfunum gengur gegn markmiðum samkeppnislaga, 
stangast á við stefnuyfirlýsingu ríkisstjómarinnar og ákvæði og markmið EES 
samningsins um frjáls viðskipti. Oljóst er með hvaða hætti hagkvæmnis- eða 
gæðasjónarmið eiga að ráða við ákvarðanatöku um forgangsröðun verkefna i 
heilbrigðisþj ónustu.

Fulltrúar lækna eru reiðubúnir til að koma á fund heilbrigðis- og 
tryggingamálanefiidar til frekari umfjöllunar um mál þetta verði þess óskað, áður en 
frumvarpið verður afgreitt frá Alþingi.
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Virðingarfyllst

F.h. stjómar 
Læknafélags Islands

Sjgurbjöm Sveinsson

F.h. stjómar 
felags Reykjavíkur /  ]

Ólafur Þór Ævansson

& L

F.h. stjómar 
Sérfræðingafélags ísl. lækna

F.h. stjómar 
Félags isl. heimilislækna
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