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Efh: Umsögn um lagafrumvarp, 169. mál, lagt fyrir Alþingi á 127. löggjafarþingi 2001-2002.

Stofnuninni hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu og 
almannatryggingar, 169. mál, forgangsröð verkefiia o. fl.

Athygli stoínunarinnar beinist fyrst og fremst að 1. kafla frumvarpsins og þeim breytingum 
sem verða á 42. gr laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með síðari breytingum.

Það er mat stofnunarinnar að um þróun í rétta átt sé að ræða að færa til eins aðila gerð 
samninga við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn um greiðsluþátttöku almannatrygginga 
vegna heilbrigðisþjónustu, þ.e. til einnar samninganefndar. Það sama mun eiga við þá sem 
starfa við fyrirtæki og stofnanir vegna sambærilegrar þjónustu sem þar er veitt. Ljóst má því 
vera að sóst er eftir nauðsynlegri samræmingu og yfirsýn svo markmiðum gr. 42.3 verði náð.

Rík áhersla er lögð á að jafnframt verði unnið að kostnaðargreiningu verkefiia þar sem allir 
þættir sem lúta að hagsmunum sjúklinga verði lagðir á vogarskálar þegar hagkvæmni og gæði 
þjónustunnar eru metin, sbr. gr. 4.2.3. í frumvarpinu.

Leitað var eftir því við læknaráð SHA að ráðið skilaði áliti sínu á frumvarpinu og fylgir það 
með sem fylgiskjal, dags. 04.11.01,

virðingarfyllst,

f. h. stjómar Sjúkrahússins og heilsugæslustöðvarinnar á Akranesi:

fram kvæmdastj óri 
gudjon.bijansson@sha.is
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Læknaráð SHA

Akranesi 4.nóvember 2001

Framkvæmdastjóri SHA 
Guðjón Brjánsson

Stjóm Læknaráðs hefur að beiðni þinni skoðað frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um heilbrigðisþjónustu og almannatryggingar. Læknar stofnunarinnar hafa 
sömuleiðis skoðað frumvarpið og gert sínar athugasemdir.

Efnislegar athugasemdir okkar við frumvarp þetta eru ekki margar og fyrst og fremst 
er það greinargerð með frumvarpinu sem vekur upp spumingar. Greinargerðin, sem 
væntanlega er samin i ráðuneyti heilbrigðismála, inniheldur því miður sleggjudóma 
urn störf lækna og fullyrðingar sem eru beinlínis rangar.

Breytingamar á lögum um heilbrigðisþjónustu, þ.e.a.s. viðbætur við 42. gr. laganna, 
skipta væntanlega stofnun eins og Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðina á Akranesi 
mestu máli. I grein 42.4 er fjallað um samninga þá sem samningane&d heilbrigðis-og 
tryggingamálaráðuneytis á að gera við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn vegna 
heilbrigðisþjónustu og við fyrirtæki og stofnanir vegna sambærilegrar þjónustu. I 
slíkum samningum skal kveða á um magn og tegund þjónustu og hvar hún skuli veitt. 
í grein 42.5 er m.a. ákvæði um heimild ríkisstofnana í A-hluta til að gera samninga 
um afmörkuð rekstrarverkefni.
Erfitt er að sjá fyrir hvað breytingar sem þessar hafa að segja fyrir stofnun eins og 
SHA; hvort þetta þýði til að mynda flutning á afmörkuðum verkþáttum hingað.

Stærsti hluti boðaðra lagabreytinga er hins vegar á lögum um almannatryggingar. 
Læknafélögin hafa gert ítarlegar athugasemdir við þessar breytingar. Væntanlega er 
fátt sem beint snertir SHA í boðuðum breytingum. E f kostnaður við ferliverk á 
stofnunum væri á ný greiddur af Tryggingastofnun ríkisins, eins og áður var, í stað 
beinna íjárveitinga til heilbrigðisstofnana gæti samkeppnisstaða sjúkrahússins breyst 
og þá væntanlega til hins betra.

Læknar hér líta svo á að núverandi greiðslufyrirkomulag hafí reynst illa. Æskilegra 
væri að Tryggingastofnun ríkisins sæi um samninga um sérfræðingsþjónustu á einka- 
reknum stofum sem og á stofnunum þar sem ferliverk eru stunduð.
Læknafélag Reykjavíkur hefur haft stöðugt samráð við TR um starfsemi á sjálf- 
stæðum stofum og getað samið um auknar fjárveitingar til þeirrar starfsemi. I 
samningum Læknafélags Reykjavíkur og Tryggingastofnunar er kveðið á um 
afsláttarkerfi e f ferliverkastarfsemi fer yfir sett mörk. Slíkar endurgreiðslur koma 
mun réttlátar niður heldur en núverandi fyrirkomulag sem kemur illa við stofnun eins 
og SHA því þegar fé er uppurið fæst engin þjónusta. Fyrirfram hefur TR ákveðið hve



mikið fé á að nota til ferliverkastarfsemi og ef farið er fram úr þeim einingafjölda 
eru læknum sendir bakreikningar. Sjúklingamir fá hins vegar sína þjónustu

Enginn slíkur samráðsvettvangur er hins vegar til fyrir stofnanir eins SHA og 
heilbrigðisráðuneytið hefur ekki léð máls á auknum fjárveitingum. Því hefur ekki 
verið hægt að halda uppi ferliverkastarfsemi hér á sjúkrahúsinu síðasta hluta ársins 
sökum fjárskorts. A f þeim sökum hafa Vestlendingar þurft að leita til Reykjavíkur 
eftir þjónustu sem þeir undir eðlilegum kringumstæðum ættu að geta fengið í heima- 
héraði.

Við höfum ákveðið að gera ekki athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 
enda hefur Læknafélag íslands sent frá sér ítarlegt plagg þar af lútandi. E f á heildina 
er litið fela boðaðar lagabreytingar í sér afturhvarf til miðstýringar og ekki er víst að 
sú þróun sé æskileg.

Afrit sent stjóm SHA


