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Reykjavík, 27. nóvember 2012.

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

Velferðarnefnd Alþingis hefur óskað umsagnar Samtaka atvinnulífsins um ofangreint mál.

Það vekur athygli að með frumvarpinu er í fjórða sinn lagt til að fresta fullri gildistöku laga um 
sjúkratryggingar.

Markmið laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, er m.a. að kostnaðargreina heilbrigðisþjónustuna. 
Ætlunin var að taka upp blandaða fjármögnun á heilbrigðisstofnunum þar sem fjármagn fylgir 
sjúklingum. Sjúkratryggingum Íslands var ætlað að að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda 
heilbrigðisþjónustu með uppbyggingu þekkingar og faglegrar aðferðafræði við samningagerð um 
kaup á heilbrigðisþjónustu. Þar með átti að skapa svigrúm til fjölbreytilegri rekstrarforma í 
heilbrigðisþjónustu, m.a. með útboðum og þjónustusamningum, en jafnframt að tryggja að allir hafi 
að henni jafnan aðgang, óháð efnahag. A f þessu hefur ekki orðið þrátt fyrir lagaákvæðin.

Vakin er athygli á að tilskipun ESB nr. 2011/24, um heilbrigðisþjónustu yfir landamæri á að taka gildi 
25. október 2013. Tilskipunin gerir m.a. kröfu til þess að greiðsluþátttaka hins opinbera vegna 
heilbrigðisþjónustunnar sé samræmd óháð því hvort þjónustuveitandinn er sjálfstætt starfandi eða 
opinber stofnun og óháð því hvort greitt er fyrir hana á grundvelli fastrar fjárveitingar eða með 
verkgreiðslum.

Ætla verður að ein forsenda tilflutnings á málefnum aldraðra til sveitarfélaga sé kostnaðargreining 
þjónustu sem sveitarfélögum er ætlað að taka yfir. Því þarf á næstu misserum að kostnaðargreina alla 
heilbrigðisþjónustu sem greiðsluþátttaka ríkisins nær til. Samkvæmt lögum um sjúkratryggingar er sú 
vinna verkefni Sjúkratrygginga Íslands.

Samtök atvinnulífsins hafa af því áhyggjur að verði umrætt frumvarp að lögum þá frestist enn um sinn 
að Sjúkratryggingar Íslands geti sinnt því mikilvæga hlutverki sem nefnt var að framan.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka atvinnulífsins.
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