
SAMTOK FYRIRTÆKJA 
í VELFERÐARÞJÓNUSTU

Alþingi
nefndarsvid@althingi. is 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 18. október2018

Málefni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 
112/2008, með síðari breytingum (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), 11. mál.
Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis dagsettur 27. september sl. þar sem Samtökum 
fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) er gefmn kostur á umsögn um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um sjúkratryggingar.

SFV vilja benda á mikilvægi þess að fjölbreyttni sé í rekstri á sviði heilbrigðisþjónustunnar 
hérlendis, líkt og þekkist á öðrum Norðurlöndunum. Telja samtökin að ekki sé skynsamlegt að 
þrengja að þeirri fjölbreytni líkt og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi.

Þá telja SFV að 1. gr. frumvarpsins sé of óljós og víðtæk, en hvergi í frumvarpinu er að fmna 
nákvæma skilgreiningu á rekstri „í hagnaðarskyni“. Erfitt verður í framkvæmd að gera 
greinarmun á t.d. þjónustu sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna, sem samkvæmt 
greinargerðinni virðist ekki falla undir skilgreininguna rekin „í hagnaðarskyni“ og þeirrar 
starfsemi sem á að teljast rekin „í hagnaðarskynt1.

Að endingu vilja SFV benda á ákveðna málsgrein í greinargerð frumvarpsins sem rétt þótti að 
gera athugasemd við. í greinargerðinni kemur fram að „á „markaði“ sem þessum  [s.s. 
heilbrigðiskerfinu] er verulegur markaðsbrestur, þ. e. staða seljenda og kaupenda þjónustu er 
ójafn, seljendum í hag.u Þessi upplifun á ójafnvægi virðist vera á báða bóga. Sjálfstæðir 
veitendur heilbrigðisþjónustu á íslandi telja sig einmitt upplifa mikið ójafnvægi í 
heilbrigðisþjónustunni, en þá „kaupandanum“ í hag. íslenska ríkið er eini „kaupandi“ 
heilbrigðisþjónustu (og jafnvel eini vinnuveitandinn á þessu sviði) og ákvarðar fjármögnun 
hennar einhliða með fjárlögum. Ríkið (þó yfirleitt ekki sami hluti þess og ákvarðar fjármagnið) 
setur svo fram ýmsar kröfur sem ríkið gerir til þjónustunnar. Því miður er oft ekki til staðar 
fullnægjandi kostnaðargreining hjá ríkinu á umbeðinni þjónustu og því ekki samhengi á milli 
þeirrar þjónustu sem ríkið vill fá og þeirra fjármuna sem ríkið er tilbúið að greiða fyrir 
þjónustuna. Þjónustuveitandinn getur hins vegar ekki „selt“ þjónustu sínu annað. 
Þjónustuveitandinn upplifir sig í þeirri stöðu að þurfa að sætta sig við einhliða ákvarðanir 
ríkisins um fjármagn og kröfur, eða gera einhverjar meiriháttar breytingar hjá sér og fara í önnur 
verkefni. Jafnvel á allt öðru sviði en þekking og reynsla gefur tilefni til.
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