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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
almannatryggingar og fleiri lögum, 195 mál

Alþýðusamband íslands hefur fengið tii umsagnar frumvarp til laga 
um breytingar á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega 
aðstoð, lögum um sjúklingatn/ggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, 
lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun aldraðra, 195 mál.
Frumvarpinu virðist í meginatriðum ætiað tvíþætt hlutverk:
1. að breyta lögum vegna tilfærslu málaflokka frá heilbrigðisráðuneyti 

til félagsmálaráðuneytis
2. að koma á fót nýrri stofnun sem heyri undir heilbrigðisráðuneytið 

sem sjái um sjúkra- og slysatryggingar ásamt kaupum á 
heilbrigðisþjónustu.

Alþýðusambandið telur mikilvægt að greina á milli heilbrigðisþjónustu 
annars vegar og lífeyris- og bótaréttar hins vegar. í því Ijósi er 
Alþýðusambandið í meginatriðum ekki ósammála þeirri breytingu á 
verkaskiptingu milli heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytis sem fellst í 
frumvarpinu. Alþýðusambandið vekur þó athygli á því að á vegum 
forsætisráðherra er að störfum framkvæmdanefnd sem falið hefur 
verið það verkefni að endurskoða frá grunni ákvæði laga, reglugerða 
og stjórnvaldsfyrirmæla varðandi nýtt örorkumat og eflingu 
endurhæfingar. Ljóst er af þeim hugmyndum sem unnið hefur verið út 
frá í nefndinni að það muni kalla á frekari uppstokkun verkefna milli 
þessara tveggja ráðuneyta, einkum hvað varðar ákvæði sjúkra- og 
slysatryggingakafla tryggingalaganna er varða bótarétt og 
endurhæfingu.
Varðandi hina nýju stofnun sem hafi það hlutverk að sjá um sjúkra- 
og slysatryggingar ásamt því að sjá um kaup á heilbrigðisþjónustu, þá 
er enn margt óljóst um stöðu hennar og hlutverk, enda boðað í 
greinargerð frumvarpsins sérstakt lagafrumvarp um hana á vorþingi. 
Alþýðusambandið leggst því ekki að svo stöddu gegn því að slíkri 
stofnun sé komið á fót, en vill þó taka fram, varðandi þann þátt sem 
snýr að kaupum á heilbrigðisþjónustu að nauðsynlegt er að tryggja 
eftirfarandi með skýrum hætti:
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1. að allir njóti jafns aðgangs að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og 
félagslegri stöðu.

2.að undir engum kringumstæðum megi setja sjúkrahús undir 
skilmála markaðskerfisins þar sem hagnaðar- og viðskipta- 
sjónarmið eru grundvöllur starfseminnar.
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