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Samkeppniseftirlitinu barst bréf, dags. 10. nóvember sl., frá heilbrigðis-og 
tryggingarnefnd Alþingis þar sem óskað var eftir að Samkeppniseftirlitið veitti 
umsögn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál, heildarlög. Að ósk 
Samkeppniseftirlitsins var stofnuninni veittur lengri frestur til að koma að umsögn 
sinni en ráð var fyrir gert í upphafi. Samkeppniseftirlitið telur ákvæði 
frumvarpsins gefa tilefni til eftirfarandi athugsemda.

Almennt:
Markmið samkeppnislaga nr. 44/2005 er að efla virka samkeppni í viðskiptum og 
þar með vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. Þessu 
markmiði skal náð með því m.a. að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og 
takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri og auðvelda aðgang nýrra keppinauta að 
markaðnum, sbr. 1. gr. laganna. Lögin taka til hvers konar atvinnustafsemi, svo 
sem framleiðslu, verslunar og þjónustu, án tillits til þess hvort hún sé rekin af 
einstaklingum, félögum, opinberum aðilum eða öðrum, sbr. 2. gr.

í 1. gr. frumvarps til laga um heilbrigðisþjónustu kemur fram að lögin taki til 
skipulags heilbrigðisþjónustu og að markmið þeirra sé að stuðla að gæðum og 
hagkvæmni þjónustunnar, þannig að unnt sé að ná því markmiði laganna að allir 
landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru 
tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði.

Markmið samkeppnislaga og markmið í heilbrigðislöggjaf fara því vel saman þar 
sem kappkostað er að nýta það fé, mannauð og annað sem til ráðstöfunar er á 
sem hagkvæmastan hátt. Með vísan til þess er rökrétt að í löggjöf um 
heilbrigðisþjónustu sé markvisst stuðst við og höfð hliðsjón af markmiði 
samkeppnislaga í stýringu á heilbrigðisþjónustu og reynt að beita
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samkeppnislausnum þannig að fjármunir, reynsla og þekking nýtist á sem bestan 
hátt.

Um 3. gr.:
í frumvarpi til heilbrigðislaga eru gerðar nokkrar breytingar frá gildandi lögum og 
telur Samkeppniseftirlitið ástæðu til að fjalla sérstaklega um 3. og 28. gr. þess. í 
3. gr. er fjallað um stefnumörkunhlutverk heilbrigðisráðherra og heimildir hans til 
að hrinda stefnu sinni í framkvæmd eru styrktar. í 1. mgr. segir að ráðherra 
marki stefnu um heilbrigðisþjónustu innan þess ramma sem lögin setji verði 
frumvarpið að lögum. Ráðherra verði heimilt að grípa til nauðsynlegra ráðstafana 
til að framfylgja þeirri stefnu m.a. um skipulag heilbrigðisþjónustu, forgangsröðun 
verkefna innan hennar, hagkvæmni, gæði og öryggi þjónustunnar og aðgengi að 
henni. Ákvæðið er byggt á 3. mgr. 42. gr. gildandi laga en er víðtækara en sú 
grein en í því felst megin breytingin.

Samkeppnisyfirvöld hafa í nokkrum ákvörðunum og úrskurðum fjallað um 
ráðstafanir við að framfylgja stefnu heibrigðisyfirvalda. í stuttu máli má segja að 
Samkeppniseftirlitið hafi ekki talið sig hafa haft valdheimildir til að grípa til 
bindandi íhlutunar í þeim málum sem fjallað hefur verið um og lúta að 
forgangsröðun stjórnvalda innan hinnar opinberu heilbrigðisþjónustu, enda hafi 
viðkomandi ráðstafanir heilbrigðisyfirvalda byggt á skýrum lagaheimildum. 
Samkeppniseftirlitið hefur þannig ekki lagt efnislegt mat á ákvarðanir sem fela í 
sér að heilbrigðisyfirvöld flytji verkefni í heilbrigðisþjónustu frá einni opinberri 
stofnun til annarrar eða einum hópi opinberra heilbrigðisstarfsmanna til annars. Á 
sama hátt hafa samkeppnisyfirvöld ekki gert við það efnislegar athugasemdir að 
tiltekin verkefni hafi verið flutt frá sjálfstætt starfandi aðilum í heilbrigðisþjónustu 
til opinberra heilbrigðisstofnana eða starfsmanna hafi heilbrigðisyfirvöld talið það 
þjóna betur markmiði um bætta nýtingu fjármuna. í þessu samhengi má nefna 
ákvörðun samkeppnisráðs nr. 1/2005 Erindi Rannsóknastofunnar í  Mjódd vegna 
samnings Heilsugæsiunnar í  Reykjavík og Rannsóknarstofu Landspítaia- 
háskóiasjúkrahúss um rannsóknarþjónustu.

Það hefur á hinn bóginn verið mat samkeppnisyfirvalda að höfð skuli hliðsjón af 
samkeppnislögum og gætt skuli samkeppnissjónarmiða og jafnræðis með 
keppinautum þegar stjórnvöld heilbrigðismála semja við sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmenn eða -stofnanir um að veita tiltekna heilbrigðisþjónustu eða 
um greiðslu fyrir slíka þjónustu. Það sama á við þegar verkefni eru flutt frá 
opinberum heilbrigðisstofnunum eða opinberum heilbrigðisstarfsmönnum til 
einkaaðila. í því samhengi má benda á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 
8/2005 Kvörtun Sálfræðingafélags íslands vegna synjunar heilbrigðisyfirvalda um 
að semja um greiðsluþátttöku í  kostnaði sjúkratryggðra við sáifræðimeðferð. Þá 
má einnig, eftir atvikum vísa til ákvörðunar samkeppnisráðs nr. 2/1997 Kvörtun 
Félags ungra lækna yfir samningi Tryggingastofnunar og Læknafélags Reykjavíkur.
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Samkeppniseftirlitið tekur fyrir sitt leyti undir mikilvægi þess að heilbrigðisyfirvöld 
geti gætt nauðsynlegs kostnaðaraðhalds við heilbrigðisþjónustu og forgangsraðað 
verkefnum innan hennar með tilliti til hagkvæmni, gæða og öryggis, sbr. 3. gr. 
frumvarpsins. Aðgerðir heilbrigðisyfirvalda í framangreindu skyni til þess að draga 
úr kostnaði og tryggja skilvirkni í heilbrigðisþjónustu geta að mati 
Samkeppniseftirlitsins vel samræmst markmiði samkeppnislaga og haft í heiðri 
jafnræði með þeim sem eru á samkeppnismarkaði fyrir heilbrigðisþjónustu. Við 
mótun og framkvæmd aðgerðanna er hins vegar nauðsynlegt að hyggja að 
samkeppnislausnum í anda samkeppnislaga.

Um 28. gr.:
í 28. gr. frumvarpsins er fjallað um samninga um heilbrigðisþjónustu og 
greiðsluþátttöku vegna hennar. Verði frumvarpið óbreytt að lögum munu 
valdheimildir heilbrigðisráðherra til forgangsröðunar og samningsgerðar um margt 
verða víðtækari og skýrari en skv. gildandi lögum. Samkeppniseftirlitið telur 
skýrari heimildir hvað þetta áhrærir að flestu leyti jákvæðar. Hins vegar telur 
Samkeppniseftirlitið mikilvægt að ákvæðið verði gert enn skýrara að því leyti að 
ráðherra verði við framkvæmd ákvæðisins bundinn af því að hafa hliðsjón af 
samkeppnislögum.
Samkeppniseftirlitið gerir í þessu sambandi sérstaka athugasemd við umfjöllun í 
greinargerð með frumvarpinu þar sem í lok umfjöllunar um 28. gr. er áréttað að 
við túlkun og beitingu samningsheimilda ráðherra beri að hafa í huga að 
heilbrigðislög muni hafa stöðu sérlaga gagnvart ákvæðum samkeppnislaga. í því 
felist að ákvæði heilbrigðislaga gangi framar ákvæðum samkeppnislaga þegar 
umrædd ákvæði teljist ósamrýmanleg. Lítur Samkeppniseftirlitið svo á að í 
þessari áréttingu felist nánast hvatning til ráðherra til þess að virða að vettugi 
markmið eða ákvæði samkeppnislaga við beitingu heimildarákvæðis 28. gr. 
heilbrigðislaga. Þetta er að mati Samkeppniseftirlitsins óásættanlegt með hliðsjón 
af rökstuðningi fyrir ofangreindri túlkun á samspili samkeppnislaga og 
heilbrigðislaga.

Samkeppniseftirlitið vekur athygli á því að verði frumvarpið óbreytt að lögum með 
framangreindum skýringum í greinargerð með frumvarpinu, kann það að gefa 
tilefni til þess að ætla að löggjafinn sé að breyta afstöðu sinni til beitingar 
samkeppnislaga í atvinnustarfsemi á sviði heilbrigðisþjónustu. 
Samkeppniseftirlitið vísar í þessu sambandi til nefndarálits heilbrigðis-og 
trygginganefndar frá desember 2001, þskj. 511-169. mál, með frumvarpi til 
núgildandi laga um heilbrigðisþjónustu, en þar segir:

„Engu síður er brýnt að samninganefndin gæti þess f samningum 
annars vegar við sjáifstætt starfandi heiibrigðisstarfsmenn og hins 
vegar við stofnanir ríkisins að jafnræðis og óhlutdrægni sé gæ tt
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þannig að rekstrar-og samkeppnisstaða aðiia sé tryggð. í  þessu 
sambandi er mikilvægt að hafa í  huga að ákvæði frumvarpsins sem 
heimila ráðherra að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að framfyigja 
stefnu um forgangsröðun, aukna hagkvæmni og aukin gæði í  
heilbrigðisþjónustu koma ekki í  veg fyrir beitingu samkeppnislaga í  
atvinnustarfsemi á sviði heiibrigðisþjónustu....Þetta ásamt þeim 
meginreglum sem felast í  samkeppnislögum setja ákvörðunum 
ráðherra í  þessum málaflokki sem og öðrum þann ramma sem 
nauðsynlegur er og til er ætlast í  réttarríki. "

Samkeppniseftirlitið telur að tilvitnað nefndarálit eigi ekki síður erindi í dag en á 
árinu 2001 og telur mikilvægt að þessi skilningur komi fram af hálfu löggjafans 
við meðferð fyrirliggjandi frumvarps. Jafnframt því verði sett ákvæði inn í texta 
28. gr. að ráðherra beri við beitingu valdheimilda sinna að hafa hliðsjón af 
samkeppnislögum, eins og áður segir.

í greinargerðinni með því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar eru þau ummæli, 
að ákvæði heilbrigðislaga gangi framar samkeppnislögum, rökstudd með vísan til 
úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 19/2005 í svokölluðu 
sálfræðingamáli. Eins og áður hefur verið vikið að hafa samkeppnisyfirvöld, þ.m.t. 
áfrýjunarnefnd samkeppnismála, í nokkrum málum flallað um beitingu 
heilbrigðislaga, m.a. samspil samkeppnislaga og laga um heilbrigðisþjónustu. Rétt 
er í þessu sambandi að árétta að þessar ákvarðanir og úrskurðir byggja á þeirri 
meginforsendu að ákvæði samkeppnislaga taki almennt til heilbrigðisþjónustu, 
nema þegar mælt er sérstaklega fyrir um annað. Þessi meginforsenda á einnig við 
um úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 19/2005, þó niðurstaða meirihluta 
áfrýjunarnefndar í því afmarkaða tilviki hafi verið sú að ógilda fyrri ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins. Áfrýjunarnefnd klofnaði í afstöðu sinni og er málið nú til 
umfjöllunar dómstóla. Hér skal og vakin athygli á því dómi Hæstaréttar frá 29. 
október 1998 í máli íslenska ríkisins gegn Árna Ingólfssyni taldi Hæstiréttur að 
heilbrigðisþjónusta félli undir gildissvið samkeppnislaga og vísaði rétturinn í því 
samhengi sérstaklega til þess að samkeppnislög taki til opinberra aðila. Komst 
Hæstiréttur einnig að þeirri niðurstöðu að tilteknar ráðstafanir heilbrigðisyfirvalda 
hefðu falið í sér mismunun og hömlur á samkeppnisstöðu sjálfstæðra 
sérfræðilæknar sem rétturinn taldi skaðlegar í skilningi samkeppnislaga.

Niðurlag:

Markmið heilbrigðislaga og samkeppnislög eru samrýmanleg. Báðir lagabálkarnir 
fela í sér að leitast er við að nýta þá framleiðsluþætti sem til ráðstöfunar eru á 
sem hagfelldastan hátt. Að mati Samkeppniseftirlitsins hefur það verið skýrt að 
við beitingu núgildandi laga um heilbrigðisþjónustu skuli tekið tillit til markmiðs 
samkeppnislaga. Markmið beggja lagabálka fari vel saman. Samkeppniseftirlitið 
telur Ijóst að þegar ráðherra forgangsraðar verkefnum innan opinbera
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heilbrigðiskerfisins þá beiti samkeppnisyfirvöld ekki samkeppnislögum. Þegar 
ráðherra aftur á móti forgangsraðar við mótun heilbrigðisstefnu þar sem í hlut 
eiga m.a. aðilar á markaði, þ.e. sjálfstætt starfandi keppinautar, sé ráðherra 
bundinn af ákvæðum samkeppnislaga. Samkeppniseftirlitið telur því æskilegt að í 
frumvarpi til laga um heilbrigðisþjónustu sé ákvæði þar sem áréttað er að 
samkeppnislög gildi um tilteknar ákvarðanir ráðherra. Slíkt ákvæði er vel til þess 
fallið að lágmarka kostnað og hámarka hagkvæmni í heilbrigðiskerfinu. Jafnframt 
verður með því komið í veg fyrir ómálefnalega samkeppnislega mismunun við 
beitingu forgangsröðunar verkefna við stjórn heilbrigðismála t.d. í útboðum á 
verkefnum og samningagerð um heilbrigðisverkefni og greiðslur fyrir þau.
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