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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar,
nr. 1X2/2008, með síðari breytinguin.

Samkvæmt lögum um sjúkratryggingar skal sjúkratryggingastofnun, Sjúkratryggingar íslands 
(SÍ), annast alla samningsgerð um kaup á heilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir það var ráðherra 
ætlað til ársloka 2010 að ákveða með reglugerð daggjöld vegna heilbrigðisþjónustu sem veitt 
er í hjúkrunarrýmum sjúkrahúsa og hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana og hjúkrunarheimila.

Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi á að fresta til 1. janúar 2014 að SÍ annist samningsgerð 
um kaup á heilbrigðisþjónustu af framangreindum stofnunum en ráðherra þess í stað ætlað 
áfram að ákvarða þau kaup með daggjöldum skv. reglugerð.

í greinargerð er látið að því liggja að enn vanti talsvert upp á að SÍ séu í stakk búnar að semja 
við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins, svo og sveitarfélög og aðra er reka hjúkrunarheimili. 
Stofiiunin hafi ekki fengið þær fjárveitingar sem nauðsynlegar eru til að hún geti sinnt að fullu 
því hlutverki sem henni er ætlað samkvæmt IV. kafla laga um sjúkratryggingar og ekki er 
fyrirsjáanlegt að breyting geti orðið þar á á næstu misserum. Ennfremur er tilgreint að orðið 
hafi ákveðinn forsendubrestur að því er varðar hugmyndafræði þá sem liggur að baki lögum 
um sjúkratryggingar. í engu er þó getið í hverju sá forsendubrestur er fólginn.

í greinargerð með frumvarpi til laga um sjúkratryggingar og umsögn fjármálaráðuneytis með 
frumvarpinu kemur fram að framkvæma þurfi fjárhagslega uppskiptingu milli 
Tryggingastofnunar ríkisins (TR) og SÍ. Ennfremur að gert sé ráð fyrir flutningi starfsmanna 
og fjárveitinga frá aðalskrifstofu heilbrigðisráðuneytisins, heilsugæslunni og Landsspítalanum 
til SÍ vegna samningamála. Það vekur upp spurningar um hvort ástæðan fyrir því að SÍ er ekki 
í stakk búin að semja við umræddar heilbrigðisstofnanir sé sú að framkvæmd þessara þátta 
hafi ekki gengið eftir sem skyldi.

Samtök atvinnulífsins leggja áherslu á að gætt sé hagkvæmni í rekstri heilbrigðiskerfisins. í 
úttekt OECD á heilbrigðiskerfmu á íslandi árið 2008 kemst stofnunin að þeirri niðurstöðu að 
aukin hagkvæmni geti skilað umtalsverðri Iækkun kostnaðar og í samanburði við önnur lönd 
sé heilbrigðiskerfið á íslandi yfirmannað og hlutur einkaaðila of lítill.

Samtökin telja að samkeppnin sé heppilegasta aðferðin til þess að veita aðhald og hvetja til 
framþróunar og útbóta. Því er mikilvægt að fjölbreyttur hópur sérfræðinga veiti 
heilbrigðisþjónustu en ekki einungis einn aðili, þ.e. hið opinbera. Hlutverk kaupenda og 
seljenda heilbrigðisþjónustu þarf að vera vel skilgreint. Æskilegast er að fjármagna alla 
hlutdeild ríkisins í heilbrigðisþjónustu með samningum í gegnum sjúkratryggingar og þar hafa 
Sjúkratryggingar íslands mikilsverðu hlutverki að gegna. Þjónustusamningar kreíjast þess að 
þjónustan sé skilgreind m.t.t. hagsmuna sjúkratryggðra og kostnaðargreind. Það eykur líkur á 
rekstrarlegri hagkvæmni heilbrigðisþjónustu og auknum gæðum.
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Samtök atvinnulífísins telja að frestun um þrjú ár að SÍ geti sinnt sínu mikilvæga lögbundna 
híutverki vera of langan tíma. Lagt er til að annað hvort verði sá tími styttur í eitt ár eða að í 
stað þess að skilyrða 1. málshluta ákvæðis til bráðabirgða IV verði ráðherra heimilt að ákveða 
daggjöld með reglugerð.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins
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