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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um sjúkratryggingar (samningar sjúkratrygginga- 
stofnunar), 303. mál.

Eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarp til Iaga um sjúkratryggingar, 303. mál, var 
það kynnt Sjúkratryggingum íslands, sem töldu mikilvægt að lögin tækju að fullu gildi um 
næstu áramót. Til rökstuðnings þessari afstöðu vísa Sjúkratryggingar íslands til meðfyígjandi 
minnisblaða sem dagsett eru 2. ágúst 2012, 7. september 2012 og 16. nóvember 2012.

Sérstök athygli er vakin á því að þetta er í Ijórða sinn sem lagt er til að fresta fullri gildistöku 
laga um sjúkratryggingar með sérstökum lögum. í þrígang hefur henni verið frestað um eitt 
ár, fyrst með lögum frá 2009, þá lögum frá 2010 og síðast með lögum nr. 155 frá 23. 
desember 2011. Nú er lagt til að fresta óskoraðri gildistöku iaganna um tvö ár.

Á síðasta ári var einnig lögð til frestun um tvö ár, en henni síðan breytt í eitt ár í samræmi við 
tillögu meiri hluta velferðarnefndar. í neíhdaráliti með breytingartillögunni, þingskjal 504 -  
359. mál, sagði orðrétt: „Meiri hlutinn leggur áherslu á að árið verði nýtt til að Ijúka stefnu- 
mörkun vegna sjúkratrygginga og meta reynslu og stöðu Sjúkratrygginga Islands og mun 
fylgja því eftir að það verði gert.“ Sjúkratryggingar íslands telja mikilvægt að við þessi orð 
verði staðið.

Virðingarfyllst,
f.h. Sjúkratrygginga íslands

SteingrímurÖVri Arason, 
forstjóri
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Sjúkratryggingar Islands 2. ágúst 2012

Til stjómar 
Frá forstjóra

Minnisblað

Efni: Framtíðarskipulag Sjúkratrygginga Islands.

Stjóm SÍ hefur undanfarið hugað sérstaklega að framtíðarsýn stofnunarinnar. I tengslum við 
þá vinnu er lögð rík áhersla á mikilvægi þess að ekki verði hvikað frá þeim áformum að lög 
nr. 112/2008 um sjúkratryggingar taki að fullu gildi hinn 1. janúar nk. Fullri gildistöku hefur 
í þrígang verið frestað um eitt ár, fyrst með lögum frá 2009, þá lögum frá 2010 og nú síðast 
með lögum nr. 155 frá 23. desember 2011.

Full gildistaka laganna er í samræmi við þá áherslu velferðarráðuneytisins að unnið skuli að 
framtíðarskipulagi SI á árinu 2012 og þá áherslu velferðarnefndar Alþingis að lokið skuli við 
stefnumörkun vegna sjúkratrygginganna á árinu 2012. Áform ráðuneytisins voru kynnt á 
fundi ráðherra með forstöðumönnum stofiiana velferðarráðuneytisins 13. janúar sl. og áherslu 
velferðamefndar Alþingis má lesa í nefndaráliti meiri hlutans frá 12. des. 2011 vegna frestun- 
arinnar í desember sl.

Æskilegt er að framtíðarskipulag SÍ og stefnumörkun sjúkratrygginga byggi á þeim grunni 
sem lagður var með samþykkt laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, enda hefur stofnunin 
starfað eftir þeim frá 1. október 2008 með góðum árangri. Þrátt fyrir efnahagshrun og þreng- 
ingar hafa SÍ þannig ótvírætt náð að sanna gildi sitt. Eftirsóknarvert er að halda þessu 
uppbyggingarstarfí áfram. Það verður best gert með því að treysta grunnforsendumar með 
fullri gildistöku núgildandi laga. Þegar reynsla er komin á lögin í heild sinni er síðan eðlilegt 
að endurmeta stöðuna og athuga þörf fyrir frekari breytingar.

Aðlögun að nýjum aðstæðum er möguleg án þess að samtímis eigi sér stað beinn tilflutningur 
starfa frá öðrum stofnunum eins og upphaflega stóð til. Skýr markmiðssetning, verkaskipting 
og ábyrgð hefur mesta þýðingu, en ekki hvar einstök verkefni eru unnin. Margir kostir fylgja 
þeirri nálgun að fjölgun starfa hjá stofnuninni komi í kjölfar aukinna verkefna fremur en að 
verkefnin séu aukin með beinum tilflutningi starfa.

Lög um heilbrigðisþjónustu og um sjúkratryggingar gera ráð fyrir að þjónusta heilsugæslu- 
stöðva og sjúkrahúsa sé veitt af ríkinu og fjármögnuð með föstum framlögum á fjárlögum.
Það er því eftirsóknarvert að aðkoma SI að samningum við stofnanir ríkisins verði þróuð með 
skýrum hætti og fyrst og fremst bundin við nýjungar í þjónustuframboði þeirra. Með þeim 
hætti væri heildstætt mat á þörf og kostnaði tryggt áður en breytingar eru innleiddar og jafn- 
framt stuðlað að rekstrar- og þjóðhagslega hagkvæmri þjónustu.

Mikilvægt er að taka skref í átt að bættri stöðu öldrunarstofnana og eftirsóknarvert að koma 
fjárm ögnun  þeirra sem fyrst í viðunandi horf m.t.t. heilbrigðisþjónustunnar sem þær eiga að 
bjóða. Hjá kostnaðargreiningu þjónustunnar verður ekki komist, auk þess sem hún er 
forsenda tilflutnings á málefnum aldraðra til sveitarfélaga. SÍ hafa undirbúið aðkomu sína að 
verkefninu á þeim grunni að tryggja beri jafnan aðgang að þjónustunni og samræmt framboð 
hennar. Kostnaðargreining heilbrigðisþjónustu er hluti af kjamastarfsemi SI og í það minnsta 
til að byrja með á endurgjald fyrir þjónustu öldrunarstofnana að geta verið í sambærilegum 
farvegi og verið hefur.



Til velferðarráðherra 
Frá forstjóra SÍ

7. september 2012

Minnisblað

Efni; Framtíðarskipulag Sjúkratrygginga Islands (SI).

Á fundi forstjóra SÍ með ráðherra 22. ágúst sl. var framtíðarskipulag SÍ til umræðu og þau 
áform ráðuneytisins að fresta enn einu sinni fullri gildistöku laga nr. 112/2008 um 
sjúkratryggingar, sbr. ársframlengingu bráðabirgðaákvæða árin 2009, 2010 og 2011. Fyrir 
fundinn hafði forstjóri SÍ sent ráðherra afrit af minnisblaði sínu til stjómar SI, dags 2. ágúst sl. 
Niðurstaða fundarins var að forstjóra var gefinn kostur á að rökstyðja mikilvægi óskoraðrar 
gildistöku laganna nú í árslok.

Staða heilbrigðisþjónustunnar eftir aðhaldsaðgerðir undanfarinna ára gerir það afar 
eftirsóknarvert að skýrar og samhæfðar reglur verði innleiddar um fjármögnun hennar. Það 
verður best gert með því að efla rekstur SI í samræmi við þau áform sem kynnt voru við 
setningu laga nr. 112/2008.

Evrópusambandið hefur samþykkt tilskipun um heilbrigðisþjónustu yfir landamæri. 
Tilskipunin nr. 2011/24/ESB er frá 9. mars 2011 og gildir fyrir EES. Innleiðingu hennar þarf 
að vera lokið fyrir 25. október 2013. Tilskipunin hefur víðtæka þýðingu fyrir íslenska 
heilbrigðisþjónustu og mikil áhrif á starfsemi SÍ. Skilvirk og árangursrík innleiðing verður 
best tryggð með fullri gildistöku laga nr. 112/2008 um næstu áramót.

Tilskipun ESB er ætlað að tryggja réttindi sjúkratryggðra og gerir þannig ríka kröfu til þess að 
sú heilbrigðisþjónusta sem fellur undir sjúkratryggingamar í hverju landi fyrir sig sé vel 
skilgreind. í stað þess að fyrst og fremst sé horft til þess hver veitir þjónustuna og hvar henni 
er fyrir komið er grundvallaratriði skv. tilskipuninni að horft sé til inntaks þjónustunnar og 
skilyrðanna sem notendur hennar þurfa að uppfylla. Réttindi hinna sjúkratryggðu eru þannig í 
forgrunni og þá bæði með tilliti til þjónustunnar og greiðsluþátttöku hins opinbera.

Tilskipunin gerir kröfu til þess að greiðsluþátttaka hins opinbera vegna heilbrigðisþjónust- 
unnar sé samræmd óháð því hvort þjónustuveitandinn er sjálfstætt starfandi aðili eða opinber 
stofnun og óháð því hvort greitt er fyrir hana á grundvelli fastrar fjárveitingar eða með 
verkgreiðslum. Sæki sjúkratryggður heilbrigðisþjónustu sem hann á rétt á yfír landamæri á 
hann jafnframt rétt á greiðsluþátttöku í samræmi við kostnað hins opinbera við veitingu 
þjónustunnar í heimalandinu. Með öðrum orðum, á næstu misserum þarf að kostnaðargreina 
alla heilbrigðisþjónustu sem greiðsluþátttaka ríkisins nær til með samræmdum hætti. 
Samkvæmt lögum nr. 112/2008 er sú vinna eitt af meginverkefnum SI.

Með hliðsjón af framansögðu er lagt til að við afgreiðslu fjá rlag a  2013 verð SÍ tryggðar 
nauðsynlegar fjárveitingar til að sinna hinum nýju og óhjákvæmilegu verkefnum. Vegna 
stöðu ríkisfjármála er lagt til að fyrir næsta ár verði það gert með tilflutning starfa og 
íjárveitinga til SÍ í samræmi við það sem til stóð þegar lögin um sjúkratryggingar voru 
samþykkt. Samtals er um 10-15 störf að ræða frá TR, velferðarráðuneytinu, heilsugæslu og 
LSH. Með tilflutningi starfanna og markvissri verkáætlun má tryggja nauðsynlegan 
undirbúning fyrir gildistöku ESB-tilskipunarinnar 25. október 2013.



16. nóvember 2012

Til stjómar SÍ 
Frá forstjóra

Minnisblað

Efni: Tilskipun nr. 2011/24/ESB um heilbrigðisþjónustu yfir landamæri.

Tilskipunin gerir kröfti til þess að íslensk heilbrigðisþjónusta sé kostnaðargreind. Verð- 
lagning hennar ákvarðar samtímis rétt manna til endurgreiðslu sæki þeir þjónustuna út fyrir 
landsteinana svo og mögulegan endurkröfurétt SÍ á hendur Öðrum sjúkratryggingum sé þjón- 
ustan veitt EES-borgara hér á landi.

Kostnaðargreining þjónustunnar á íslandi er nauðsynleg til að SÍ geti endurgreitt mönnum 
vegna heilbrigðisþjónustu sem þeir sækja til annarra landa. Þegar heilbrigðisþjónusta er sótt út 
fyrir landsteinana getur veitandinn krafið hirrn sjúkratryggða um greiðslu á grundvelli gjald- 
skrár sem hann hefur sett upp. Samkvæmt tilskipuninni ber SI á hinn bóginn að endurgreiða 
hinum sjúkratryggða í samræmi við kostnað þjónustunnar á Islandi. E f hann er lægri á Islandi 
en hjá erlenda þjónustuveitandanum þarf hirrn sjúkratryggði að bera mismuninn.

Þegar EES-borgari með ríkisfang utan íslands fær þjónustu á heilbrigðisstofnun sem íslenska 
ríkið rekur greiða SÍ stofnuninni íyrir þjónustuna á grundvelli sérstakrar gjaldskrár sem LSH 
hefur tekið saman. SÍ eiga síðan endurkröfurétt gagnvart þeim aðila sem EES-borgarinn er 
sjúkratryggður hjá. Tilskipunin kveður á um að þessi gjaldskrá verði að endurspegla raun- 
kostnað, þ.e. að óheimilt sé að mismuna EES-borgurum eftir ríkisfangi þegar kemur að verð- 
lagningu heilbrigðisþjónustunnar hér á landi.

Með hliðsjón af framansögðu er Ijóst að sama verð þarf að leggja til grundvallar tiltekinni 
þjónustu hvort heldur um er að ræða endurkröfu sjúkratryggðs á hendur SI (vegna þjónustu 
sem hann hefur sótt til útlanda) eða endurkröfu SÍ á hendur öðrum sjúkratryggingum (vegna 
þjónustu við EES-borgara hér landi).

Tilskipun ESB tekur gildi 25. október 2013 og því afar mikilvægt að sem fyrst verði hugað að 
nauðsynlegum mannskap og aðstöðu til að uppfylla megi framangreindar kröfur um 
kostnaðargreiningu þjónusturmar. Þær eru auk þess í fuílu samræmi við markmið laga um SI 
„ að styrkja híutverh ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu og kostnaðargreina 
heilbrigöisþjómistuna. “

1 því sambandi má minna á að þegar iög um SI voru sett árið 2008 kynnti heilbrigðisráðuneyt- 
ið áform um uppbyggingu og breytt fyrirkomulag við rekstur SI ásamt auknum framlögum um 
ríflega 400 m.kr. að þremur árum liðnum. Þessi áætlun er enn í biðstöðu, en í henni var m.a. 
gert ráð fyrir uppbyggingu upplýsingakerfis og að kaupendahlutverk SI yrði eflt með ráðningu 
nýrra starfsmanna samhliða tilflutningi 8-10 starfa frá ráðuneytinu, heilsugæslunni og Land- 
spítalanum.


