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Háttvirtt heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis.
Leyfi mér að senda ykkur tillögu til breytinga á frumvarpi til laga, 
mál.
nr. 169. Lögfræðingar mínir segja mér að þessi viðbót við greinina sé 
eðlileg og til bóta, þar sem hún sé í anda athugasemda heilbrigðis- og 
trygginganefndar, endurspegli vilja hennar og dragi úr líkum á, að mál 
séu
þæfð eða túlkuð með öðrum hætti, ef til álita koma. Það ætti ekkert að 
vera
því til fyrirstöðu fyrir nefndina að koma með þessa viðbót milli 
annarrar
og þriðju umræðu, ef raunverulegur vilji er hjá henni til að koma til 
móts
við athugasemdir lækna og slá á þá tortryggni, sem er í þeirra ranni 
gagnvart þessum málatilbúnaði. Orðalagið er það sama og fram kom 
feitletrað
í athugasemdum 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. 11
Me? vinsemd og vir?ingu, Sigurbjörn Sveinsson, forma?ur Laeknafélags 
íslands.
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Við 42. gr. laganna bætast þrjár nýjar málsgreinar sem orðast svo:
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 hagkvæmni og tryggja gæði 
heilbrigðisþjónustu.
42.4. Ráðherra skipar samninganefnd sem semur við sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfs menn um greiðsluþátttöku almannatrygginga vegna 
heilbrigðisþjónustu og við fyrir tæki og stofnanir vegna sambærilegrar þjónustu 
sem þar er veitt. Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir af Tryggingastofnun ríkisins 
og skal annar þeirra vera varaformaður, einn skal tilnefndur af fjármálaráðherra 
og aðrir, þar á meðal formaður, skipaðir af 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 hagkvæmni og gæða 
þjónustunnar. Samningarnir skulu m.a. kveða á um magn og tegund þjónustu og 
hvar hún skuli veitt. Við mat á hagkvæmni þjónustu sjáifstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmanna, fyrirtækja og stofnana skal taka tillit til alls þess 
kostnaðar sem til fellur vegna þeirra verka, sem samið er um.
42.5. Ráðherra gerir verksamninga og samninga um rekstrarverkefni samkvæmt 
ákvæðum laga um fjárreiður ríkisins. Ríkisstofnunum í A-hluta er heimilt að gera 
samninga um afmörkuð rekstrarverkefni samkvæmt ákvæðum sömu laga.


