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22. nóvember 2006

Efni: Um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál.

Með bréfí heilbrigðis- og trygginganefndar, dags. 10. þ.m., var ofangreint frumvarp sent 
Sambandi íslenskra tryggingafélaga (SÍT) til umsagnar. Af því tilefni skal eflirfarandi tilfært:

1. Frumvarpi þessu er ætlað að leysa af hólmi núgildandi lög nr. 97/1990 um 
heilbrigðisþjónustu, sem að stofni til munu vera frá árinu 1973. í hnotskum munu 
markmið frumvarpsins vera 1) að mæla skýrar fyrir um skipulag þjónustu hins 
opinbera heilbrigðiskerfis, 2) að setja stjómvöldum og heilbrigðisstofnunum á vegum 
ríkisins ákveðnari ramma til að starfa eftir, 3) að hafa eftirlit með þjónustunni og 
gæðum hennar og 4) að styrkja hlutverk ráðherra við að móta stefnu á sviði 
heilbrigðisþjónustu á hverjum tíma innan marka iaganna, þ.á.m. um skipulag hennar, 
og af hveijum þjónustan skuli veitt. í fljótu bragði sýnist sem þessi markmið 
endurspeglist bærilega í frumvarpinu.

2. í frumvarpinu er að fínna nýmæli, sem beint og óbeint skjóta sterkari stoðum undir 
nýja nálgun á hinum margslungnu viðfangsefnum, sem við er að fást innan 
heilbrigðisþjónustunnar. Þannig er í 3. mgr. 22. gr. frumvarpsins berum orðum gert ráð 
fyrir því, að unnt sé að veita sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnununum, sem ríkið rekur, 
heimild til að skipuleggja þjónustu á einkaréttarlegum grunni fyrir ósjúkratryggða 
einstaklinga, sem koma til landsins í því skyni að gangast undir aðgerð eða meðferð. 
Hér er beinlínis verið að færa útrásar- og hagnaðarhugsun yfír á heilbrigðisgeirann, 
sem vel mætti hugsa sér að gæti síðar orðið að einhverju, sem um muni. Er við því að 
búast, að aðallega útlendingar, sem hafi keypt sér sérstakar sjúkrakostnaðartryggingar 
í heimaríkjum sínum muni notfæra sér þessa þjónustu. Athyglisvert er þó, að ekkert er 
vikið að möguleikum íslendinga, sem sjálfír vildu greiða fyrir sérhæfða þjónustu, 
annað hvort úr eigin vasa eða með tilstyrk vátryggingafélags, og gætu þannig 
hugsanlega stytt biðlista og lagt samtímis heilbrigðiskerfmu til nokkra ljármuni.

3. í frumvarpinu er með afdráttarlausari hætti en í gildandi lögum kerfíð opnað nokkuð 
og það gert sveigjanlegra. Ráðherra verður beinlínis heimilt að bjóða út rekstur 
heilbrigðisþjónustu og kaup á slíkri þjónustu, sbr. 2. mgr. 29. gr. frumvarpsins. Þá er 
sérstaklega kveðið á um, að heilbrigðisstofnanir geti gert samninga við aðrar stofnanir

http://www.sit.is


eða við heilbrigðisstarfsmenn um tiltekna þætti þjónustu, sem þeim annars beri að 
veita, sbr. 30. gr. frumvarpsins. Tekur þessi heimild m.a. til Landspítala og 
Sjúkrahússins á Akureyri. Ástæða er til að ætla, að verði heimildir þessar nýttar, gæti 
það stuðlað að aukinni skilvirkni í heilbrigðisþjónustunni hér á landi.

Af hálfu SÍT eru ekki, a.m.k. að svo stöddu, gerðar beinar tillögur um breytingar á efni 
frumvarpsins til laga um heilbrigðisþjónustu. Af hálfu SÍT er hins vegar lýst stuðningi við 
meginefiii og uppbyggingu frumvarpsins.


