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Efni: Umsögn Tannlæknafélags íslands um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um almannatryggingar.

Vísað er til bréfs yðar frá 19. október sl. þar sem ofangreint írumvarp var sent 
Tannlæknafélagi íslands til umsagnar. Tannlæknafélagið hefur falið undirrituðum að 
senda yður eftirfarandi umsögn. Eingöngu er fjallað um þær greinar fhimvarpsins 
sem félagið telur að hafi þýðingu fyrir sína félagsmenn.

1. kafli frumvarpsins fjallar um brevtingar á lögum um heilbrigðisbiónustu:

Um 1. gr. frv.. sem brevtir 3. mgr. 43. gr. laganna: Ráðherra er hér framselt vald frá 
löggjafnum í viðtækara mæli en æskilegt getur talist. Ekki verður séð að 
valdframsalinu sé afmarkaður nægjanlega skýr rammi, sem er varasamt. í þeim 
tilgangi að afmarka valdframsalið telur TFÍ nauðsynlegt að lögin skilgreini til hvaða 
“nauðsynlegu ráðstafana” ráðherra geti gripið til þess að framfylgja stefnu um 
forgangsröðun. Það er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að lögin virðast setja það í 
hendur ráðherra að marka þá stefnu, sbr. ummæli í athugasemdum sem fylgja 
frumvarpinu. Ef þetta er rétt þá virðist ráðherra hafa algjörlega frjálsar hendur um að 
marka stefhuna og grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til þess að framfylgja henni. 
Slíkt samrýmist ekki meginreglum um réttarríki og þrískiptingu ríkisvaldsins, sem 
stjómskipan landsins byggist á.

Um 1. gr. frv„ sem brevta 4. mgr. 43. gr. laganna: Ljóst er að nefndin þarf að hafa 
burði til þess að taka þátt í faglegri umræðu og hafa skilning á störfum tannlækna. Að 
mati TFÍ er því nauðsynlegt að meirihluti þeirra nefhdarmanna sem ráðherra mun 
skipa til þess að semja við sjálfstætt starfandi tannlækna verði menntaðir tannlæknar.

2. kafli frumvarpsins fiallar um brevtingar á lögum um almannatryggingar:

Um 4. gr. frv. sem breytir 2. mgr. 36. gr. laganna: Skilja má lagagreinina þannig að 
hún veiti ráðherra heimild til þess að setja gjaldskrá um störf tannlækna. Samvæmt 
samtali við fulltrúa heilbrigðisráðuneytisins var það þó ekki ætlunin. Að mati TFI 
þarf lagagreinin að vera alveg skýr að þessu leyti enda er öllum slikum áformum
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harðlega mótmælt. Gjaldskrá tannlækna hefur verið frjáls undanfarin 3 ár og stuðlar 
það að virkri verðsamkeppni á milli tannlækna. Núgildandi heimildir ráðherra til þess 
að setja gjaldskrár lúta eingöngu að þvi að ákvarða kostnaðarþátttöku ríkisins i 
tannlæknakostnaði, sbr. 1. mgr. 37. gr. 1. n. 117/1993. Að mati TFÍ þurfa sjálfstætt 
starfandi atvinnurekendur ekki að hlíta þvi að starfa efitir opinberri gjaldskrá. Slíkt 
væri í andstöðu við stjómarskrárvemdað atvinnufrelsi þeirra og í andstöðu við 
samkeppnislög nr. 8/1993, sbr. ákvörðun Samkeppnisstofhunarinnar i máli nr. 
22/1994, sbr. einnig ákvörðun Samkeppnisstofnunar í máli nr. 2/1994 og úrskurður 
Áfrýjunamefndar samkeppnismála í máli nr. 16/1997.

Ákvæðið í frumvarpinu um að ráðherra geti ákveðið hámark á greiðslum 
sjúkratryggðra tekur ekki til tannlæknaþjónustu, sem er talin upp í g. lið 1. mgr. 36. 
gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar. Athugasemdir með frumvarpinu eru 
hins vegar ekki í samræmi við frumvarpið að þessu leyti. Af þeim má ráða að það 
hafi, a.m.k. á einhveijum timapunkti við samningu frumvarpsins, verið ætlunin að láta 
umrædda heimild ráðherra ná einnig til tannlækninga. í samtali við fulltrúa 
ráðuneytisins kom fram að mistök hafi verið gerð við samningu athugasemdanna. Á 
þessu stigi telur TFÍ ekki ástæðu til þess að hafa fleiri orð um þetta ákvæði en áskilinn 
er réttur til þess að gera ítarlegri athugasemdir við þessa grein frumvarpsins ef henni 
verður breytt. Ef framangreindar breytingar verða gerðar á frumvarpinu er óskað eftir 
því að það verði kynnt TFÍ.

Um 8. gr. frv. sem breytir 47. gr. laganna:
Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 hafa að geyma ákvæði um meðferð upplýsinga 
úr sjúkraskrám, sbr. 4. kafli laganna. 1 15. gr. laganna er áréttað að þær hafi að geyma 
viðkvæmar persónuupplýsingar og að með upplýsingar úr þeim skuli fara sem 
trúnaðarmál skv. 12 gr. laganna. Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. laganna hafa einungis þeir 
starfsmenn, sem nauðsynlega þurfa, aðgang að sjúkraskrám. 12. gr. laganna leggur 
trúnaðar- og þagnarskyldu á alla heilbrigðisstarfsmenn, sem einnig hvilir á 
tannlæknum skv. 15. gr. læknalaga nr. 53/1988 og 10. gr. laga nr. 38/1985 um 
tannlækningar. Trúnaðar- og þagnarskyldan verður ekki rofin nema í algjörum 
undantekningartilvikum og skv. 13. gr. 1. nr. 74/1997 þarf lögbundin 
tilkynningaskylda að koma til eða samþykki sjúklings.

Þessar lagareglur hafa verið túlkaðar þannig að tannlæknum er hvorki skylt né heimilt 
að afhenda upplýsingar úr sjúkraskrám til Tryggingastoftiunar ríkisins, sbr. t.d. álit 
Tölvunefndar frá 4. febrúar 2000.

Frumvarpsgreininni er ætlað að breyta þessu ástandi og gefa Tryggingastofnun 
lagaheimild til aðgangs að sjúkraskrám í þeim tilgangi að sinna eftirlitshlutverki sinu. 
í ljósi þess að hér er ráðgerð breyting á grundvallarmannréttindum og 
trúnaðarskyldum lækna er rökstuðningur með frumvarpsgreininni algjörlega 
ófullnægjandi. Einungis er bent á hagkvæmisrök, sem eru að mati TFI alls ekki 
nægjanleg fyrir tannlækna til þess að víkja frá trúnaðar- og þagnarskyldum sínum. 
Bent er á að 13. gr. 1. nr. 74/1997 nefnir aðeins tilkynningaskyldu skv. 
bamavemdarlögum, sem dæmi um að leysi lækna og aðra heilbrigðisstarfsmenn frá 
þagnarskyldum sínum. Eftirlitshlutverk Tryggingastofnunar og þau hagkvæmisrök, 
sem liggja þar að baki, eru alls ekki sambærileg tilvik. Hér verður að gæta meðalhófs 
og leita annara leiða fyrir Tryggingastofnun að rækja eftirlitshlutverk sitt.
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Frumvarpsgreinin virðist þannig ekki vera í samræmi við framangreind lagaákvæði 
um meðferð sjúkraskráa og þagnarskyldu lækna og getur TFÍ því ekki fallist á hana 
óbreytta.

Einnig er bent á að um efitirlitshlutverk Tryggingastofnunar Ríkisins gagnvart 
tannlæknum gilda engar reglur og hefur undanfarin ár staðið mikill styrr og deilur um 
aðferðir Tryggingastofnunar við það eftirlit. Að mati TFÍ hefur eftirlitsvaldinu 
itrekað verið misbeitt og ef Tryggingastofnun verður gefinn aðgangur að sjúkraskrám 
landsmanna er brýn nauðsyn að setja ítarlegar reglur um hvemig farið verður með það 
vald.

Verði frumvarpsgreinin samþykkt óbreytt áskilja félagsmenn TFÍ sér rétt til þess að 
krefja um þóknun fyrir þá vinnu að afhenda Tryggingastofnun umbeðnar upplýsingar 
úr sjúkraskrám. Ekki verður séð að löggjafinn geti þvingað félagsmenn TFÍ til þeirrar 
vinnu launalaust og er því æskilegt að frumvarpsgreinin hefði að geyma 
heimildarákvæði þess efnis að tannlæknar, sem og aðrir heilbrigðsstarfsmenn, geti 
áskilið sér rétt til þóknunar fyrir að aðstoða Tryggingastofhun við eftirlitshlutverk sitt.


