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Kópavogi, 26. nóvember 2012.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari 
breytingum (samningar sjúkratryggingastofnunar), 303. mál, stjórnarfrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 19. nóvember sl. þar sem óskað er álits Læknafélags 
íslands (LÍ) á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, 
með síðari breytingum (samningar sjúkratryggingastofnunar), 303. mál á 141. löggjafarþingi.

í athugasemdum kemur fram að tilefni frumvarpsins er tvíþætt. Annars vegar að bæta 
reglugerðarheimild við 39. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar þar sem ákvæðið sé of 
opið og kunni að leita til óvissu um framkvæmd. Hins vegar að fresta gildistöku IV. kafla 
laganna til 1. janúar 2015, eða tvö ár í viðbót.

Ekki verður betur séð en að í 40. gr. laga nr. 112/2008 sé reglugerðarheimild sem ætti að vera 
nægileg í þessu efni. Vísast í því sambandi til reglugerðar nr. 510/2010 um samninga um 
heilbrigðisþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofana sem ríkið rekur frá 1. júní 2010 þar 
sem skýr fyrirmæli eru um aðkomu ráðherra að samningum, jafnvel umfram það sem 
löggjafinn ætlaðist til í upphafi. Til viðbótar kemur að í 55. gr. laganna er almennt 
reglugerðarákvæði varðandi framkvæmd laganna. Reglugerðarheimildir ráðherra varðandi 
framkvæmd laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008, þar á meðal IV. kafla þeirra, eru þegar 
miklar og engin ástæða sýnist til þess að setja enn eina reglugerðarheimild inn í 39. gr. þeirra.

Varðandi frestun framkvæmdar IV. kafla laga nr. 112/2008 þá kemur fram í frumvarpinu að 
Sjúkratryggingar leggjast gegn enn frekari frestun. Upphaflega áttu ákvæði kaflans að öðlast 
gildi 1. janúar 2009. LI telur eðlilegt að horft sé til afstöðu þeirrar stofnunar sem framkvæmir 
lögin, þegar kemur að gildistöku þessa kafla laganna.
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