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Efni: Frumvarp tii laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu og 
lögum um almannatryggingar, 169. mál, þskj. 170.

Mannréttindaskrifstofa íslands telur rétt að koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum við 8. gr. ofangreinds frumvarps enda þótt ekki hafi sérstaklega 
verið óskað umsagnar skrifstofunnar og skilafrestur umsagna sé liðinn - enda 
telur hún brýnt að benda á nokkur atriði sem þurfa endurskoðunar við.

í 8. gr. frumvarpsins er ráðgert að skylda heilbrigðisstarfsmenn til þess að veita 
Tryggingastofnun ríkisins (hér eftir skammst. TR) aðgang að sjúkraskrám 
landsmanna vegna bótagreiðslna, endurgreiðslu reikninga og "vegna 
eftirlitshlutverks stofnunarinnar" eins og þar segir. Ekki er gert ráð fyrir því í 
frumvarpinu að TR rökstyðji kröfur sínar um aðgang að sjúkraskrám né að 
leitað verði samþykkis heilbrigðisstarfsmanna eða sjúklinga, þ.e. hinna skráðu.

Samkvæmt frumvarpinu er aðgangur TR að sjúkraskrám nánast takmarkalaus og 
stofnunin virðist sjáíf eiga að meta nauðsyn aðgangs hverju sinni. Þar sem 
heimild til aðgangs verður ekki borin undir sjúklinga eiga þeir þess ekki kost að 
koma að sjónarmiðum sínum né að skjóta ákvörðunum TR til æðra stjórnvalds 
eða dómstóla eftir atvikum enda er ekki heldur gert ráð fyrir því að sjúklingum 
verði veittar upplýsingar eftir á  um aðgang TR að sjúkraskýrslum þeirra.

Ekki verður betur séð en að þetta ákvæði frumvarpsins brjóti í bága við 71. gr. 
stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 
um sama efni. Þá skal og á það bent, að skv. 3. mgr. 71. gr. stj.skr. má því aðeins 
takmarka friðhelgi einkalífs að brýna nauðsyn beri til þess vegna réttinda 
annarra - skilyrði sem vandséð er hvemig geti talist uppfyllt í þessu máli.
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Mannréttindaskrifstofa íslands varar við því að Alþingi samþykki lagafrumvarp 
sem svo ljóslega virðist brjóta gegn þeirri mannréttindavernd sem stjórnarskráin 
veitir. Athygii vekur, að í greinargerðinni með frumvarpinu er ekki að því vikið, 
hvað þá vegnar röksemdir með og móti því, að ákvæði 8. gr. kunni hugsanlega 
að brjóta gegn ákvæðum stjórnarkrárinnar um friðhelgi einkalífs. Þar er heldur 
ekki gerð nein tilraun til að rökstyðja nauðsyn aðgangs TR eða sýna fram á hvað 
sé athugavert við þær heimildir sem er að finna í núgildandi lögum, þ.e. að 
hvaða leyti þær séu ófullnægjandi.

Mannréttindaskrifstofa íslands telur að ætíð beri að rökstyðja sérstaklega ákvæði 
í lagafrumvörpum sem telja má á mörkum þess sem stjórnarskráin heimilar - til 
þess að bæði þingmönnum og almenningi megi vera fyllilega ljóst hvað í húfi 
kann að vera.

Mannréttindaskrifstofa íslands leggur því til að 8. gr. verði felld úr frumvarpinu, 
enda telur hún núgildandi heimildir fullnægja þörfum TR að þessu leyti og enga 
ástæðu til að rýmka þær.
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