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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál, heildarlög

Öryrkjabandalagi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um 
heilbrigðisþjónustu, mál nr. 272.

Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er skilgreint markmið laganna að allir landsmenn eigi 
kost á fulikomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tima er tök á að veita til verndar 
andlegri, llkamlegri og félagslegri heilbrigði í samræmi við ákvæði laga þessara, lög um 
almannatryggingar, lög um réttindi sjúklinga og önnurlög eftirþvi sem við á.
ÖBÍ fagnar því að markmið laganna skuli vera svo afdráttarlaust og að inntak þess réttar 
sem fram kemur í markmiðslýsingu sé í samræmi við m.a. lög um réttindi sjúklinga.
í 12. gr. frumvarpsins er kveðið á um skipan framkvæmdastjórnar heilbrigðisstofnana. 
Nánar segir: „Áður en forstjóri tekur mikilvægar ákvarðanir er varða þjónustu og rekstur 
stofnunar skal hann taka mál upp á vettvangi framkvæmdastjórnar og leita ráðgjafar og 
álits stjórnarmanna. Framkvæmdastjórn skal boða til upplýsinga- og samráðsfunda með 
starfsmönnum stofnunarinnar eftirþörfum og eigi sjaldnar en einu sinni á ári“.
ÖBÍ leggur áherslu á að ákvarðanataka varðandi þjónustu heilbrigðistofnana fari fram í 
samráði við notendur þjónustunnar. Er því lögð rík áhersla á að í lögunum verði tryggt 
slíkt samráð að sama skapi og gert er ráð fyrir samráði við starfsmenn 
heilbrigðisstofnana. Að mati ÖBÍ er forsenda aðgengis að góðri heilbrigðisþjónustu að 
heildarsamtök notenda komi að stefnumörkun og skipulagi þjónustunnar með beinum og 
formlegum hætti. Skipulag þjónustunnar þarf að miðast við „notandann í fyrirrúmi" sem 
fullgildan þátttakanda, þar sem sérfræðileg læknismeðferð er studd alhliða umönnun, 
þverfaglegu samstarfi og myndi þannig órofa heild samfelldrar þjónustu innan sem utan 
sjúkrahúsa. Er í þessu sambandi vísað til skýrslu ÖBÍ, LEB og LÞ 1 „ Eitt samfélag fyrir 
alla -  hugmynd að betra samfélagi“.
í VII kafla frumvarpsins, samningar um heilbrigðisþjónustu, leggur ÖBÍ áherslu á að 
réttindi notenda heilbrigðisþjónustu verði tryggð með mjög skýrum hætti hvað við kemur 
þjónustu sem veitt er af einkaaðilum, félagasamtökum, sjálfseignastofnunum eða öðrum 
lögaðilum sem heilbrigðisráðherra gerir samning við um framkvæmd heilbrigðisþjónustu.

1 Skammstafanir, LEB, Landssamband eldri borgara, LÞ Landssamtökin Þroskahjálp



í þeim samningum verður að tryggja rétt notenda á þann hátt að um ákvarðanir sem 
teknar eru af slíkum lögaðilum, og snúa að notendum, gildi ákvæði stjórnsýslulaga og 
upplýsingalaga. Þannig verði notendum tryggt það réttaröryggi sem stjómsýslulögum er 
ætlað að uppfylla. Einnig þarf að tryggja að notendur hafi sömu möguleika til málskots 
vegna ákvarðanna slíkra stofnanna eins og um ákvörðun stjórnvalds væri að ræða.
í 33. gr. frumvarpsins er kveðið á um gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustu.
ÖBÍ mótmælir því alfarið að í frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu sé kveðið á um 
gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustu. í núgildandi lögum nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu 
er ekki að finna lagaákvæði sem taka á gjaldtöku fyrir þjónustuna. Er ekki vitað til þess 
að það hafi valdið réttaróvissu þeirra sem lög um heilbrigðisþjónustu ná til. Lög um 
heilbrigðisþjónustu fjalla um markmið og skipulag þjónustunnar en lög um 
almannatryggingar um réttarstöðu sjúklinga hvað varðar sjúkratryggingar. ÖBÍ leggur 
ríka áherslu á að 33. gr. frumvarpsins verði felld út. Breytingar á lagagrundvelli 
gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu verða ekki gerðar án samhengis við breytingar á almanna- 
tryggingalögum. Ef ætlunin er að tíunda I lögum um heilbrigðisþjónustu hvaða svið 
hennar heimilt er að krefja um þjónustugjöld fyrir er nauðsynlegt að taka einnig fram til 
dæmis í 1. gr. þá meginreglu að þjónustuna skuli veita án endurgjalds. Verði þessi leið 
farin er einnig nauðsynlegt að sumir af töluliðum 33. gr. frumvarpsdraganna sem eru afar 
víðfeðmir og veita ráðherra óhæfilega mikið svigrúm til gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu verði 
takmarkaðir.
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