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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á Iögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, raeð 
síðari breytingum, mál 303

Landspítali hefur fengið til umsagnar frxunvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar, mál 303.

Frumvarpið snýr annars vegar að því að ráðherra verði heimilt að setja reglugerð um nánari 
ákvæði við gerð samninga um kaup á heilbrigðisþjónustu sem fram kemur í lögum um 
sjúkratryggingar (112/2008). Hins vegar snýst það um frestun á gildistöku þess ákvæðis 
laganna sem snýr að samningi um kaup á heilbrigðisþjónustu við sveitarfélög og rekstraraðila 
hjúkrunarheimila um tvö ár. í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að ástæða þess 
síðamefiida sé fyrirhugaður flutningur á málefnum aldraðra til sveitarfélaga.

I megindráttum gerir Landspítali ekki athugasemdir við fhimvarpið. Með 1. grein 
frumvarpsins virðist vera sett skýrar fram inntak 4. greinar laga 112/2008 þar sem segir að 
ráðherra fari með yfirstjóm sjúkratrygginga og samningsgerð um heilbrigðisþjónustu.

Með 2.-.4. grein frumvarpsins er gildistöku ákvæðis 2. málsl. 2. mgr. 56. gr. laganna varðandi 
samninga við sveitarfélög og rekstraraðila hjúkrunarheimila frestað um tvö ár frá 1. janúar 
2013 til 1. janúar 2015. Ekki er gerð athugasemd við það í sjálfu sér og talið eðlilegt að 
flutningi á málefnum aldraðra yfir til sveitarfélaga ljúki áður en ákvæði kafla IV um samninga 
um heilbrigðisþjónustu hjúkrunarheimila taka gildi.

Athygli er þó vakin á orðalagi 2. málsl. 2.mgr. 56. gr. sem í nýju frumvarpi sýnir dagsetningu 
gildistöku ákvæða IV kafla eingöngu gagnvart samningi milli sveitarfélaga og annarra er reka 
hjúkrunarheimili. Ekki kemur fram dagsetning gildistöku ákvæða IV kafla laganna gagnvart 
samningum við heilbrigðistofnanir í eigu ríkisins. sem er breyting frá tveimur síðustu 
breytingarfrumvörpum laga 112/2008. Sá hluti setningarinnar hefur verið felldur út. Það er 
því ekki skýrt hvenær ákvæði IV kafla gagnvart ríkisreknum heilbrigðisstofnunum taka/tóku 
gildi.

Bjöm Zoega, forstjóri
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