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Efni: Umsögn Landspítala til velferðarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
112/2008, með síðari breytingum, 676. mál.

Landspítali hefur fengið ofangreint frumvarp til umsagnar. Í frumvarpinu er lagt til að tekið verði upp nýtt 
greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustunnar og að ákveðnar verði mánaðarlegar hámarksgreiðslur 
sjúkratryggðra.

Landspítali er sammála nauðsyn þess að endurskoðað verði greiðsluþátttökukerfi sjúklinga. Núverandi 
greiðslukerfi er flókið og ógagnsætt og sjúklingum er að ýmsu leyti mismunað í greiðsluþátttöku eftir því 
hvaða þjónustu þeir þurfa á að halda. Sú mismunun er að enn til staðar, þótt þessi breyting sé skref í rétta 
átt.
Almennt verður að hafa fyrirvara á því að þær breytingar sem í frumvarpinu eru lagðar til geta haft talsverð 
áhrif á sértekjur Landspítalans. Því er nauðsynlegt að áhrif breytinganna verði skoðuð sérstaklega, eftir 
gildistöku þeirra, og fjárheimildir til spítalans leiðréttar í samræmi við það ef þörf krefur.

Nokkrar athugasemdir við frumvarpið:
Athugasemd við 2.gr. -  Sjúklingar þurfa að hafa aðgang að upplýsingum úr miðlægum gagnagrunni 
Sjúkratryggingastofnunar um afsláttarstofn og útreiknaða greiðslu þeirra, áður en þeir taka ákvörðun um að 
sækja sér heilbrigðisþjónustu. Að öðrum kosti getur verið erfitt fyrir sjúklinga að sannreyna hvort verið er 
að innheimta rétta fjárhæð. Reiknireglan varðandi afsláttarstofn virðist vera nokkuð flókin og það verður 
erfiðleikum bundið fyrir starfsmenn spítalans að útskýra hvers vegna tiltekin fjárhæð er innheimt fyrir 
veitta þjónustu.
Athugasemd við 3.gr. -  Það er mat Landspítala að það sé allt of skammur tími til undirbúnings ef gildistími 
laganna verður miðaður við 1. júní n.k. Vegna nýrrar reiknireglu og tenginga við miðlægan gagnagrunn 
mun þurfa að gera talsverðar breytingar á tölvukerfum spítalans. Vinna við þær breytingar getur ekki hafist 
nema að litlu leyti fyrr en lögin hafa verið samþykkt og reglugerð gefin út. Eftir að gagnagrunnur 
Sjúkratrygginga Íslands er tilbúinn þarf að gefast nauðsynlegur tími til tenginga við kerfi spítalans og 
prófunar á réttri virkni. Beinlínutenging og rauntímaupplýsingar um afsláttarstofn viðkomandi einstaklings 
er forsenda þess að staðgreiðsla geti farið fram og tilkostnaður við innheimtu þar með í lágmarki.

Að öðru leyti gerir Landspítali ekki athugasemdir við frumvarpið. Ábendingum um reglugerðardrögin 
verður komið á framfæri við Velferðarráðuneyti.
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