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Efni: Athugasemdir Sjúkratrygginga Íslands við frumvarp til laga um slysatryggingar 
almannatrygginga, þskj. 578, 402. mál.

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) hafa fengið til umsagnar frumvarp til laga um slysatryggingar 
almannatrygginga. Samkvæmt því sem fram kemur í skýringum með frumvarpinu er ætlunin 
að færa ákvæði laga um slysatryggingar almannatrygginga, sem nú er að finna í IV. kafla laga 
um almannatryggingar nr. 100/2007, í sérlög án þess að nokkrar efnisbreytingar séu gerðar.

SÍ sjá um framkvæmd slysatrygginga almannatrygginga. Í athugasemdum við það frumvarp 
sem nú hefur verið lagt fram segir að við undirbúning þess hafi verið haft samráð við stofnunina.
Í ljósi þess skal tekið fram að samráðið skilaði ekki breytingum sem SÍ telja nauðsynlegar.

Af hálfu SÍ hefur verið farið vandlega yfir frumvarpið. Frumvarpið er sett fram með þeim 
formerkjum að efnisbreytingar því fylgjandi séu engar. Rétt er að ákvæði varðandi bætur 
slysatrygginga eru í frumvarpinu óbreyttar frá því sem er í núgildandi lögum. Í frumvarpið 
vantar hins vegar flest þau ákvæði sem nú er að finna í VI. kafla laga um almannatryggingar 
(sameiginleg ákvæði) auk þess sem ýmislegt er óljóst um breytingu á samspili bóta 
slysatrygginga og lífeyristrygginga almannatrygginga, verði frumvarpið að lögum. Ákvæði um 
erlend málefni (réttindi á milli landa) eru einnig óskýr að hluta.

Hér að neðan er gerð grein fyrir þeim efnisbreytingum sem frumvarpið felur í sér að mati 
stofnunarinnar. Einnig eru gerðar tillögur að breytingum sem gera þarf svo efnisbreytingar 
fylgjandi því að færa IV. kafla laga um almannatryggingar í sérlög verði í raun og veru engar 
og lög um slysatryggingar geti staðið sjálfstætt. Sé ætlunin að gera umræddar efnislegar 
breytingar er rétt að það komi fram í skýringum við frumvarpið. Einnig er þá nauðsynlegt að 
greina áhrif breytinganna og veita SÍ svigrúm til undirbúnings.

SÍ fagna því sem fram kemur í bráðabirgðaákvæði og athugasemdum við frumvarpið, að 
endurskoða skuli ný lög um slysatryggingar almannatrygginga innan tveggja ára og hafa við þá 
vinnu hliðsjón af ábendingum SÍ. Það er mat stofnunarinnar að þörf sé á efnislegri endurskoðun 
löggjafar um slysatryggingar almannatryggingar sem fyrst.
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1. Ákvæði 3. gr. frumvarpsins
Í 2. ml. 3. gr. frumvarpsins segir að Tryggingastofnun ríkisins skuli annast greiðslur 
mánaðarlegra bóta slysatryggingar skv. 11. og 12. gr. Hér virðast hafa orðið mistök við vinnslu 
frumvarpsins og að átt sé við 12. og 13. gr. frumvarpsins (örorkubætur og dánarbætur). Sá 
skilningur er í samræmi við gildandi framkvæmd.

2. Ákvæði 23. gr. frumvarpsins -  lagaskil
Í 2. mgr. 23. gr. frumvarpsins segir að ákvæði laga um sjúkratryggingar gildi eftir því sem við 
á, m.a. um málsmeðferð, ákvarðanir og greiðslur bóta, þagnarskyldu, meðferð 
persónuupplýsinga, stjórnsýslukærur og hækkun bóta. Af tilvísun til laga um sjúkratryggingar 
leiðir að ýmsar efnislegar breytingar verða frá gildandi löggjöf um slysatryggingar 
almannatrygginga, skv. VI. kafla gildandi laga um almannatryggingar (sameiginleg ákvæði).

a. Réttarstaða sambýlisfólks
Núgildandi 49. gr. laga um almannatryggingar kveður á um að sama rétt til bóta samkvæmt 
lögunum og hjón hafi einstaklingar sem eru í óvígðri sambúð, sbr. nánari skilgreiningu. Sama 
gildir um bótarétt þess sem eftir lifir.

Engin ákvæði um rétt einstaklinga í óvígðri sambúð er að finna í frumvarpi til laga um 
slysatryggingar almannatrygginga, né heldur í lögum um sjúkratryggingar. Að óbreyttu fellur 
því niður réttur sambúðarfólks til dánarbóta skv. 13. gr. frumvarpsins, en í ákvæðinu kemur 
fram að rétt til slíkra bóta eigi ekkja eða ekkill sem var í samvistum við hinn látna eða á framfæri 
hans. Lagt er til að við frumvarpið bætist ný grein svohljóðandi, en greinin er samhljóða 10. gr. 
sbr. 7. tl. 2. mgr. 1. gr. frumvarps til laga um almannatryggingar (þskj. 393 -  322. mál):

Réttarstaða sambúðarfólks.
Einstaklingar sem eru í óvígðri sambúð, þ.e. sambúð tveggja einstaklinga, sem skráð er í 
þjóðskrá, enda eigi þeir barn saman eða von á barni saman eða hafi verið í sambúð samfleytt 
lengur en eitt ár, njóta sömu réttinda og bera sömu skyldur og hjón hafa samkvæmt lögum 
þessum. Sameiginlegt lögheimili eða sambúð eftir öðrum ótvíræðum gögnum lengur en eitt ár 
skal lagt að jöfnu við skráningu sambúðar í þjóðskrá.

b. Um greiðslur tilþriðja aðila
Samkvæmt núgildandi 50. gr. laga um almannatryggingar er heimilt að greiða öðrum en 
bótaþega eða framfærslumanni bætur ef ástæða er til að ætla að bæturnar séu notaðar á þann 
hátt að eigi samrýmist tilgangi laganna. Enga sambærilega grein er að finna í frumvarpi til laga 
um slysatryggingar almannatrygginga eða í lögum um sjúkratryggingar. Að óbreyttu fellur 
heimild SÍ til þessarar ráðstöfunar því niður. Lagt er til að við frumvarpið bætist ný grein 
svohljóðandi, en greinin er samhljóða 11. gr. frumvarps til laga um almannatryggingar (þskj.
393 -  322. mál):
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Greiðslur tilþriðja aðila.
Ef talin er hætta á að greiðslur sem ætlaðar eru greiðsluþega eða framfæranda til framfærslu séu 
notaðar á þann hátt að eigi samrýmist tilgangi laga þessara er heimilt, ef sérstakar aðstæður eru 
fyrir hendi, að greiða þær eða hluta þeirra öðrum en greiðsluþega eða framfæranda. Slíkar 
ákvarðanir skulu ávallt vera tímabundnar og teknar í samráði við félagsþjónustu hlutaðeigandi 
sveitarfélags eða barnaverndarnefnd ef um er að ræða greiðslur vegna framfærslu barna.

c. Upphaf og lok bótaréttar — afturvirkni slysalífeyrisgreiðslna
Núgildandi ákvæði slysatrygginga almannatrygginga um upphaf og lok bótaréttar er 53. gr. laga 
um almannatryggingar. Þar segir í 2. mgr. að bætur, aðrar en slysalífeyrir, skuli aldrei 
ákvarðaðar lengra aftur í tímann en tvö ár frá því að umsókn og önnur gögn sem nauðsynleg 
eru til að unnt sé að taka ákvörðun um bótarétt og fjárhæð berast stofnuninni. Ákvæðið hefur 
verið túlkað samkvæmt orðanna hljóðan að engin takmörk séu á greiðslu slysalífeyris skv. 34. 
gr. núgilandi laga um almannatryggingar (12. gr. frumvarpsins) aftur í tímann aðrar en almennar 
fyrningarreglur (10 ár).

Í frumvarpi til laga um slysatryggingar almannatrygginga er ekki að finna ákvæði um upphaf 
og lok bótaréttar og verður því litið svo á að 2. mgr. 35. gr. laga um sjúkratryggingar muni að 
óbreyttu gilda þar um. Samkvæmt þeirri grein skulu bætur aldrei ákvarðaðar lengra aftur í 
tímann en tvö ár frá því að umsókn og/eða gögn sem nauðsynleg eru til að taka ákvörðun um 
bótarétt og fjárhæð bóta berast. Að óbreyttu mun því réttur til afturvirkrar greiðslu örorkubóta 
(slysalífeyrir eða eingreiðsla örorkubóta) í kjölfar slysa takmarkast mikið frá því sem nú er. Því 
er lagt til að við frumvarpið bætist ný grein svohljóðandi:

Ákvörðun bóta.
Allar umsóknir skulu ákvarðaðar svo fljótt sem kostur er á og skulu bætur reiknaðar frá þeim 
degi þegar umsækjandinn hefur uppfyllt skilyrði til bótanna. Mánaðarlegar bætur skv. 12. og 
13. gr. reiknast þó frá fyrsta degi næsta mánaðar eftir að bótaréttur er fyrir hendi og falla niður 
í lok þess mánaðar er bótarétti lýkur.
Bætur vegna sjúkrahjálpar, dagpeninga og dánarbætur skal aldrei ákvarða lengra aftur í tímann 
en tvö ár frá því að umsókn og önnur gögn sem nauðsynleg eru til að unnt sé að taka ákvörðun 
um bótarétt og fjárhæð bóta berast sjúkratryggingastofnuninni. Um greiðslur slysalífeyris aftur 
í tímann fer samkvæmt lögum um fyrningu kröfuréttinda.
Ákvarðaðar bætur falla niður ef þær eru ekki sóttar innan tólf mánaða, en ákvarða má bætur á 
ný ef rökstudd umsókn berst.
Grundvöll bótaréttar má endurskoða hvenær sem er og samræma bætur þeim breytingum sem 
orðið hafa.

d. Fangelsisvist
Samkvæmt núgildandi ákvæði 56. gr. laga um almannatryggingar falla allar bætur 
slysatrygginga almannatrygginga niður eftir fjögurra mánaða samfellda vist einstaklings í
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fangelsi eða annarri stofnun þar sem hann er úrskurðaður til vistar. Enga sambærilega grein er 
að finna í frumvarpi til laga um slysatryggingar almannatrygginga eða í lögum um 
sjúkratryggingar. Að óbreyttu falla því niður áðurnefnd ákvæði um niðurfellingu bóta 
slysatrygginga vegna vistunar í fangelsi/á stofnun. Því er lagt til að við frumvarpið bætist ný 
grein svohljóðandi, en greinin er að mestu samhljóða ákvæði í 16. gr. frumvarps til laga um 
almannatryggingar (þskj. 393 -  322. mál):

Fangelsisvist
Nú afplánar greiðsluþegi refsingu í fangelsi, sætir gæsluvarðhaldi eða er á annan hátt 
úrskurðaður til dvalar á stofnun og skulu þá falla niður allar bætur til hans. Sama á við þegar 
greiðsluþegi kemur sér viljandi undan því að afplána refsingu. Verði greiðsluþegi ekki dæmdur 
til fangelsisvistar í kjölfar gæsluvarðhalds skulu bætur til hans greiddar fyrir það tímabil þegar 
gæsluvarðhaldsvist stóð yfir.

e. Dvöl á sjúkrahúsi
Samkvæmt núgildandi ákvæði 5. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar falla lífeyrisgreiðslur 
og bætur því tengdar niður ef lífeyrisþegi dvelst á sjúkrahúsi um ákveðinn tíma. Getur þá eftir 
atvikum komið til greiðslu vasapeninga (ráðstöfunarfjár) frá Tryggingastofnun ríkisins, skv. 8. 
mgr. sömu greinar. Enga sambærilega grein er að finna í frumvarpi til laga um slysatryggingar 
almannatrygginga eða í lögum um sjúkratryggingar. Þar sem afgreiðsla slysalífeyris og 
greiðslur til viðbótar slysalífeyri verða, skv. 3. gr. og 3. mgr. 23. gr. frumvarpsins, hjá 
Tryggingastofnun ríkisins er lagt til að vísað verði til laga um almannatryggingar hvað þessa 
framkvæmd varðar.

Dvöl á sjúkrahúsi
Um bótarétt þess sem nýtur slysalífeyris samkvæmt lögum þessum og dvelst á sjúkrahúsi fer 
samkvæmt ákvæðum laga um almannatryggingar.

f. Bann við framsali
Samkvæmt núgildandi ákvæði 57. gr. laga um almannatryggingar er óheimilt að framselja eða 
veðsetja bótakröfur á grundvelli slysatrygginga almannatrygginga. Auk þess er óheimilt að 
leggja á þær löghald, gera í þeim fjárnám eða halda bótafé til greiðslu opinberra gjalda. Enga 
sambærilega grein er að finna í frumvarpi til laga um slysatryggingar almannatrygginga eða í 
lögum um sjúkratryggingar. Að óbreyttu fellur því niður ákvæði um bann við framsali og 
veðsetningu bótakrafna vegna slysa. Lagt er til að við frumvarpið bætist ný grein svohljóðandi. 
en greinin er efnislega að mestu samhljóða núgildandi ákvæði 57. gr. almannatryggingalaga:

Bann við framsali, veðsetningu o.fl.
Óheimilt er að framselja eða veðsetja bótakröfur samkvæmt lögum þessum og hvorki má 
kyrrsetja þær né gera í þeim fjárnám né halda bótafé til greiðslu opinberra gjalda, annarra en 
iðgjalda samkvæmt lögum þessum.
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g. Upplýsingaskylda til SI
Samkvæmt núgildandi ákvæði 5. mgr. 52. gr. laga um almannatryggingar er þeim 
heilbrigðisstarfsmönnum sem bera ábyrgð á vörslu sjúkraskráa skylt að veita SÍ þær upplýsingar 
sem stofnuninni eru nauðsynlegar vegna ákvörðunar um greiðslu bóta eða endurgreiðslu 
reikninga og vegna eftirlitshlutverks stofnunarinnar. Enga sambærilega grein er að finna í 
frumvarpi til laga um slysatryggingar almannatrygginga. Ákvæði laga um sjúkratryggingar um 
upplýsingaskyldu heilbrigðisstarfsfólks (46. gr.) einskorðast við skyldu til upplýsingagjafar 
vegna eftirlitshlutverks SÍ og getur því ekki átt við nauðsynlega gagnaöflun vegna umsókna um 
bætur úr slysatryggingum almannatrygginga. Lagt er til að við frumvarpið bætist ný grein 
svohljóðandi, en ákvæðið er að mestu efnislega samhljóða núgildandi ákvæði 5. mgr. 52. gr. 
laga um almannatryggingar:

Upplýsingaskylda heilbrigðisstarfsmanna.
Þeim heilbrigðisstarfsmönnum sem ábyrgð bera á vörslu sjúkraskráa er skylt að veita læknum, 
eða eftir atvikum hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsmönnum sjúkratryggingastofnunarinnar, þær 
upplýsingar og gögn sem stofnuninni eru nauðsynleg vegna ákvörðunar um greiðslu bóta.

3. Samspil bóta
Í núgildandi 48. gr. laga um almannatryggingar er m.a. fjallað um samspil bóta lífeyristrygginga 
almannatrygginga og slysatrygginga almannatrygginga. Í 2. mgr. 48. gr. kemur fram að enginn 
geti notið nema einnar tegundar greiddra bóta samkvæmt lögunum, með þeim undantekningum 
að saman geta farið:

i. dánarbætur til ekkju eða ekkils skv. a-lið 1. mgr. 35. gr. (13. gr. frumvarpsins) og allar 
aðrar bætur slysatrygginga og lífeyristrygginga.

ii. barnalífeyrir skv. 20. gr. laga um almannatryggingar og dagpeningar skv. 33. gr. (11. gr. 
frumvarpsins)

iii. slysadagpeningar skv. 33. gr. (11. gr. frumvarpsins) og ellilífeyrir skv. 17. gr. laga um 
almannatryggingar.

Í 3. mgr. 48. gr. segir ennfremur að eigi maður rétt á fleiri en einni tegund bóta samkvæmt 
lögunum sem ekki geta farið saman megi hann taka hærri eða hæstu bæturnar. Njóti umsækjandi 
um dagpeninga annarra lægri bóta sem veittar eru til langs tíma skulu dagpeningar nema 
mismuninum.

Í 9. gr. frumvarps til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar (þskj. 393 -  322. mál), 
sem lagt er fram samhliða frumvarpi þessu, er gert ráð fyrir eftirfarandi breytingu á 48. gr. laga 
um almannatryggingar:
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a. 1.-4. mgr. orðast svo:
Enginn getur samtímis notið fleiri en einnar tegundar bóta samkvæmt lögum þessum vegna sama atviks og 

fyrir sama tímabil nema annað sé sérstaklega tekið fram.
Þrátt fyrir 1. mgr. getur lífeyrisþegi samhliða lífeyrisgreiðslum notið bóta og styrkja sem er ætlað að mæta 
útlögðum kostnaði vegna sama atviks.
Eigi greiðsluþegi rétt á fleiri tegundum bóta en einni samkvæmt lögum þessum sem ekki geta farið saman 
skal greiða honum hærri eða hæstu bæturnar.
Njóti einstaklingur bóta samkvæmt öðrum lögum fyrir sama tímabil og bætur eru greiddar samkvæmtþessum 
lögum, skulu þær teljast til tekna við útreikning tekjutengdra bóta samkvæmt nánari ákvæðum laga þessara,
sbr. þó bætur til ekkju eða ekkils samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga.

Í skáletruðum texta sem og greinargerð með frumvarpinu (þskj. 393 -  322. mál) kemur skýrlega 
fram að gert sé ráð fyrir óbreyttri meðferð dánarbóta til ekkju eða ekkils, sbr. lið i) hér að ofan, 
þ.e. þær bætur slysatrygginga skulu ekki koma til skerðingar á bótum lífeyristrygginga. Allar 
aðrar bætur samkvæmt öðrum lögum skulu á hinn bóginn teljast til tekna við útreikning 
tekjutengdra bóta lífeyristrygginga, þó að teknu tilliti til 16. gr. laga um almannatryggingar.

Ekki er fjallað um samspil bótaflokka í frumvarpi til laga um slysatryggingar almannatrygginga 
eða lögum um sjúkratryggingar. Verði lagabreytingar samkvæmt því frumvarpi sem hér er til 
umfjöllunar og frumvarpi til laga um almannatryggingar (þskj. 393 -  322. mál) munu ákvæði 
liða ii) og iii) sem raktir eru að ofan því falla úr lögum. Verður því ekki annað séð en að 
dagpeningar vegna slysa skv. 11. gr. frumvarpsins muni geta haft áhrif á greiðslu barnalífeyris 
og ellilífeyris skv. lögum um almannatryggingar.

Afleiðingar þess að ákvæði núgildandi 2. og 3. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar falla 
niður verða að líkindum nokkrar. Ber þar helst að nefna samspil örorkubóta vegna slyss skv. 
12. gr. frumvarpsins1 og lífeyrisgreiðslna samkvæmt 18. gr. laga um almannatryggingar. 
Samkvæmt núgildandi lögum um almannatryggingar er litið svo á að örorkubætur 
slysatrygginga og greiðslur lífeyris samkvæmt 18. gr. laga um almannatryggingar greiðist ekki 
saman. Ef einstaklingur sem fengið hefur eingreiðslu örorkubóta vegna slyss fær rétt til lífeyris 
samkvæmt 18. gr. laga um almannatryggingar kemur eingreiðslan til varanlegrar lækkunar á 
grunnlífeyri. Verði frumvörpin tvö að lögum verður ekki annað séð en að eingreiðsla örorkubóta 
vegna slyss og greiðslur lífeyristrygginga almannatrygginga geti greiðst saman og hafi ekki 
áhrif hvor á aðra.2 Einnig er óljóst hvernig færi um greiðslu slysalífeyris (greitt þegar örorka 
vegna slyss er yfir 50%). Slysalífeyrir sem og barnalífeyrir sem honum getur fylgt skv. 3. mgr.
12. gr. frumvarpsins hafa hingað til ekki verið greiddir samhliða lífeyrisgreiðslum skv. 18. gr. 
laga um almannatryggingar, en það kann að breytast að því leyti sem slíkar greiðslur eru undir 
tekjuviðmiðunarmörkum 16. gr. sömu laga.

1 Örorkubætur vegna slyss eru greiddar í einu lagi sé örorka metin undir 50%. Sé örorka hærri greiðist slysalífeyrir.
2 Rétt er að geta þess að eingreiðsla örorkubóta slysatrygginga mun væntanlega ekki hafa áhrif á útgreiddan lífeyri 
samkvæmt 18. gr. almannatryggingalaga í ljósi 2. mgr. 16. gr. sömu laga. Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. laga um 
tekjuskatt nr. 90/2003 teljast eingreiddar örorkubætur ekki til tekna í skilningi laganna.

6



Sjúkratryggingar 
íslands

Til viðbótar við þetta skal nefnt að verði frumvörpin tvö óbreytt að lögum lítur út fyrir að 
tekjutenging bótagreiðslna sem veittar eru til langs tíma (lífeyrir skv. 18. gr. laga um 
almannatryggingar, eingreiðsla örorkubóta vegna slyss) við greiðslur slysadagpeninga (sjá 
núgildandi 2. ml. 3. mgr. 48. gr. almannatryggingalaga) muni falla niður.

Sjá má að í ofangreindu felast umtalsverðar efnisbreytingar og ekki verður séð að áhrif þeirra 
hafi verið greind sérstaklega. Að mati SÍ liggja áhrifin ekki nægilega ljós fyrir og nauðsynlegt 
að bæta úr því áður en til lagabreytinga kemur.

4. Réttindi erlendis
a. Greiðsla sjúkrakostnaðar erlendis
Í 5. mgr. 10. gr. frumvarpsins kemur fram að einungis skuli greiða úr slysatryggingum 
nauðsynlegan sjúkrakostnað sem fellur til hér á landi nema annað leiði af milliríkjasamningum.
Þó skal greiða óhjákvæmilega sjúkrahjálp sem til fellur erlendis ef slasaði er tryggður 
samkvæmt 2. ml. b-liðar 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins (lengri sendiferðir á vegum vinnuveitanda) 
eða samkvæmt ákvæðum laga um sjúkratryggingar.

Óljóst er hvað átt er við með lokamálslið greinarinnar, að nauðsynlegur kostnaður sem fellur til 
erlendis skuli greiðast úr slysatryggingum almannatrygginga ef slasaði er tryggður samkvæmt 
ákvæðum laga um sjúkratryggingar. Slysatrygging einstaklings samkvæmt lögum um 
almannatryggingar er ekki háð því að viðkomandi sé sjúkratryggður á Íslandi. Sé átt við 
einstaklinga sem sjúkratryggðir eru á Íslandi á grundvelli 1. mgr. 11. gr. laga um 
sjúkratryggingar (útsendir starfsmenn) er lagt til að vísað verði sérstaklega til þeirrar greinar í 
ákvæðinu.

b. 20. gr. frumvarpsins -  réttindi milli landa
Í 20. gr. frumvarpsins er fjallað um réttindi milli landa. Þar segir í 1. mgr. að þegar 
milliríkjasamningar sem Ísland er aðili að kveði á um gagnkvæm réttindi til slysatrygginga 
almannatrygginga skuli þeir sem eiga að falla undir íslenska löggjöf skv. samningnum öðlast 
réttindi skv. lögunum.

Í 1. ml. 2. mgr. segir svo að ákvæðið eigi einnig við um einstaklinga sem eru sjúkratryggðir 
samkvæmt lögum um sjúkratryggingar en starfa erlendis fyrir aðila sem hefur aðsetur og 
starfsemi á Íslandi.

Almennt skilyrði þess að launþegi teljist tryggður samkvæmt slysatryggingum 
almannatrygginga er að hann starfi hér á landi, sbr. a-lið 1. mgr. 29. gr. núgildandi laga um 
almannatryggingar og a-lið 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins. Í því felst að laun og tryggingagjald 
vegna launþegans falli til á Íslandi. Í 1. mgr. 11. gr. laga um sjúkratryggingar, sem fjallar um 
sk. útsenda starfsmenn frá aðilum sem hafa aðsetur og starfsemi á Íslandi, er það skilyrði
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sjúkratryggingar að tryggingagjald vegna launa hins útsenda starfsmanns sé greitt hér á landi af 
launum hans. Í ljósi þessa er lagt til að ákvæði 1. ml. 2. mgr. 20. gr. frumvarpsins verði orðað 
með eftirfarandi hætti:

„Ákvæði 1. mgr. eiga einnig við um einstaklinga sem eru sjúkratryggðir samkvæmt 1. mgr. 11. 
gr. laga um sjúkratryggingar og starfa erlendis fyrir aðila sem hefur aðsetur og starfsemi á 
Íslandi, enda sé tryggingagjald, sbr. lög um tryggingagjald greitt hér á landi af launum hans.“

Í 2. ml. 2. mgr. 20. gr. frumvarpsins segir loks að framangreint gildi ekki um þá sem starfa í 
löndum þar sem milliríkjasamningar sem Ísland er aðili að gilda. Ekki er ljóst hvað átt er við 
með þessu ákvæði og er mikilvægt að ákvæðið verði skýrt.

Virðingarfyllst,

Berglind Ýr Karlsdóttir 
deildarstjóri
Tryggingasvið Sjúkratrygginga Íslands
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