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Efni: Umsögn talsmanns neytenda um 272. mál, frumvarp til laga um 
heilbrigðisþjónustu, heildarlög (133. loggjafarþing)

Vísað er til bréfs yðar, dags. 10. nóvember sl., um ofangreint þingmál. Ég hef 
áður gefið umsögn, dags. 24. febrúar sl., um drög, dags. 3. febrúar sl., að 
frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu og er hún hiálöeð í afriti. Virðist ekki 
ástæða til annars en að árétta þau atriði sem koma fram í fyrri umsögn.

Þar er m.a. vikið að þörf á jafnræðisákvæði sem í fyrsta lagi þurfi að tryggja 
jafnan rétt neytenda til heilbrigðisþjónustu óháð þjóðfélagsstöðu o.fl. í öðru 
lagi er bent á að skoða þurfi þörf á jafnræði m.t.t. meðhöndlunar sjúkdóma. í 
þriðja lagi er vakin athygli á álitaefni varðandi valfrelsi m.t.t. meðferðarleiða.

í umsögn minni um drög að frumvarpinu er einnig bent á nauðsyn þess að 
tryggja með hæfisreglum rétt neytenda til óháðrar ráðgjafar varðandi frekari 
þjónustu.

Loks er í fyrri umsögn talið nauðsynlegt að afinarka kostnaðarþætti til 
grundvallar gjaldskrá, sbr. m.a. réttindaákvæði stjómarskrár.

Um leið og þessi atriði eru sérstaklega áréttuð vísa ég að öðru leyti til fyrri 
umsagnar.

Virðingarfyllst,
talsmaðurneytenda,

ryggvason. -------------

talsmaöur neytenda

• stendur vörð um hagsmuni 
og réttindi neytenda

• stuðlar að aukinni neytendavemd

• gefur út rökstuddar álitsgerðir

• gerirtillögurum úrbætur

•  kynnir reglur um neytendamál

•  leiöbeinir um meðferð ágreiningsmála

• bregstvið brotum gegn réttindum 
og hagsmunum neytenda

• er óháðurfyrirmælum frá öðrum
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Efhi: Umsðgn talsmanns neytenda um drög 03.02.06 að frumvarpi til laga 
um heilbrigðisþjónustu

Vísað er til bréfs yðar, dags. 3. febrúar sl., um ofangreint mál.

Almennt um frumvarpsdrögin

Meðal hlútverka embættis talsmanns neytenda er skv. d-lið 2. mgr. 6. gr. 
nr. 62/2005 að gera úrbótatillögur um reglur „er varða neýtendur sérstaklega“. 
Með hliðsjón af þeim lagaramma og þeim sjónarmiðum sem ég miða við til 
forgangsröðunar takmarka ég umsögn mína við það sem lýtur sérstaklega að 
neytendum eins og þeir eru almennt skilgreindir í lögum.

Vil ég fagnaþví að frumvarpsdrögin eru komin fram og séu til umsagnar.

Jafnrœði

Ég tel ástæðu til þess að í slflcu frumvarþi -  t.d. 1. gr. -  sé að finna 
jafhræðisákvæði sem útfæri frekar kröfur 1. mgr. 65. gr. stjómarskrárinnar 
(stjskr.) og eftir atvikum 11. gr. stjómsýslulaga nr. 37/1993 um jafiiræði 
borgaranna enda er augljóslega með frumvarpinu staðfest sú staða og stefiia að 
fleiri en opinberir aðilar veiti heilbrigðisþjónustu, sbr. og 1. mgr. 75. gr. stjskr.

Tel ég í fyrsta lagi nauðsynlegt að slíkt jafnræðisákvæði vísi sérstaklega til þess 
að sjúklingar, neytendur heilbrigðisþjónustu, séu jafhir -  bæði að lögum og í 
raun -  a.m.k. hvað varðar heilbrigðisþjónustu sem kostuð er að einhverju leyti 
af almannafé. Hef ég þar í huga þau atriði sem talin eru upp í 1. mgr. 65. gr. 
stjskr. og 2. mgr. 11. gr. stjómsýslulaga. Sem dæmi má nefna að
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þjóðfélagsstaða eða önnur atriði sem þar eru talin upp á ekki að geta haft áhrif 
á val milli sjúklinga á biðlista eftir sömu aðgerð.

í öðru lagi tel ég rétt að tekið sé til skoðunar hvort stefiiumarkandi ákvæði um 
jafhræði milli sambærilegra sjúkdóma þurfi að setja í írumvarpið til þess að 
stuðla að því að við ákvörðun um forgangsröðun, sem ráðherra verður falin 
verði frumvarpið að lögum, sé gætt málefnalegra sjónarmiða við ráðstöfun 
almannafjár og aðrar opinberar aðgerðir.

Loks tel ég í þriðja Iagi athugunarefhi hvort sjúklingar eigi sem neytendur 
heilbrigðisþjónustu að njóta lögvarins valfrelsis um þá þjónustu sem þeir njóta 
með stuðningi af almannafé þegar val er á milli jafhgildra eða sambærilegra 
meðferðarleiða sem viðurkenndar heilbrigðisstéttir láta í té. Lít ég í því 
sambandi m.a. til 27. gr. frumvarpsdraganna.

Tímanleg heilbrigðisþjönusta

Þá tel ég æskilegt að við markmiðsákvæði 2. málsliðar 1. gr. frumvarpsins 
verði bætt reglu um að heilbrigðisþjónusta sé veitt með tímanlegum hætti.

Hœfisreglur

Með vísan í upphafsumfj öllun i jafnræðiskafla hér að ofan tel ég nauðsynlegt 
að sett verði í lög ákvæði sem tryggja að neytendur njóti óháðrar ráðgjafar eða 
ákvörðunar heilbrigðisstarfsmanna um það hvort og af hveijum þeim sé veitt 
frekari heilbrigðisþjónusta í kjölfar heilbrigðisþjónustu sem veitt er af 
opinberum aðilum. í 12. tl. 4. gr. frumvarpsdraganna eru starfsstofur sjálfstætt 
starfandi heilbrigðisstarfsmanna skilgreindar og í 7. og 18. gr. 
frumvaipsdraganna kemur fram að þar sé veitt sérhæfö heilbrigðisþjónusta, sbr. 
enn fremur heimild 6. gr. og 2. mgr. 29. gr. frumvarpsdraganna um að fela 
„öðrum“ rekstur einstakra þátta almennrar heilbrigðisþjónustu. Ég tel að í 
frumvarpið vanti ákvæði til vemdar neytendum að þessu leyti -  t.d. um að 
aðgreining þurfi að vera á milli starfa heilbrigðisstarfsmanna í 
almannaþjónustu og sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna.

Sjálfstœttfaglegt mat

Þá tel ég ekki rétt að heilbrigðisþjónusta „sem ríkið hyggst reka" sé undanskilið 
faglegu mati landlæknis á því hvort skilyrði laga og faglegar kröfur séu 
uppfylltar eins og ráðgert er í 3. mgr. 25. gr. frumvarpsdraganna. Tel ég 
hugsanlega koma til greina að kveðið sé á um að skipaður sé setulandlæknir ad 
hoc til meðferðar slíkra mála.



talsmaður neytenda

Umdœmissamningar
Að því er varðar heimild í 2. mgr. 29. gr. frumvarpsdraganna til þess að 
heilbrigðisstofnanir umdæma feli með leyfi ráðherra öðrum að sinna 
„ákveðnum þáttum þeirrar almennu heilbrigðisþjónustu sem henni ber að veita 
í umdæminu“ tel ég að þurfi að setja fram sjónarmið í frumvarpinu eða 
greinargerð sem eru tíl þess fallin að afmarka umfang þeirrar heimildar. í því 
sambandi vlsa ég m.a. til réttar sjúklinga skv. 2. mgr. 5. gr. frumvarpsdraganna 
og jafhræðisumfjölhmar hér að framan.

Gjaldtaka
Hvað varðar heimild ráðherra til þess að setja gjaldskrá gagnvart 
sjúkratryggðum skv. 1. mgr. 31. gr. frumvarpsdraganna tel ég nauðsynlegt að í 
lögum verði afmarkað hvaða kostnaðarþættir koma þar til álita. Einnig tel ég 
æskilegt að í frumvarpið verði sett ákvæði um lögbundið hámark á 
þarumrædda gjaldtöku sem taki mið af réttindaákvæði 1. mgr. 76. gr. stjskr., 
sbr. einnig sjónarmið að baki 77. gr. stjskr.

Hvað varðar gjalddtöku gagnvart öðrum skv. 2. og 3. mgr. 31. gr. 
frumvarpsdraganna tel ég æskilegt að í lögum verði sömuleiðis afinarkað 
hvaða kostnaðarþættir koma til álita í þvi sambandi.

Lokaorð

Með vísan til inngangsorða tek ég ekki almenna afstöðu til frumvarpsdraganna 
að öðru leyti en fram er komið.

Virðingarfyllst, 
taismá&ir neVte


