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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 
(heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni)

Til umsagnar hjá velferðarnefnd Alþingis er frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar nr. 112/2008, með síðari breytingum. Í frumvarpinu eru lagðar til tvær 
breytingar á fyrrgreindum lögum. Í fyrsta lagi gefa ráðherra skýrari heimild til að semja aðeins 
við veitendur heilbrigðisþjónustu sem ekki eru reknir í hagnaðarskyni. Í öðru lagi að leggja til 
að við kostnaðargreiningu á heilbrigðisþjónustu megi ekki reikna inn arð og arðgreiðslur. 
Samtök iðnaðarins vilja koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri vegna frumvarpsins.

Með breytingartillögum frumvarpsins er verið að útiloka eða hið minnsta takmarka verulega 
starfsemi tiltekins hluta af veitendum heilbrigðisþjónustu, þ.e. þeirra fyrirtækja sem rekin eru 
hagnaðarskyni. Hafa ber í huga að þetta gæti þýtt að ákveðin tegund heilbrigðisþjónustu yrði 
jafnvel ekki aðgengileg hluta sjúklinga ef þau fyrirtæki eru útilokuð frá samningum við ráðherra.

Framundan eru margvíslegar áskoranir í velferðarmálum sem snúa meðal annars að öldrun 
þjóða, en dregið hefur úr fæðingartíðni og meðalaldur fer hækkandi. Til að mæta þessum 
samfélagsbreytingum hafa ýmis ríki lagt mikla áherslu á nýsköpun í velferðar-, heilbrigðis- og 
líftækni. Á Íslandi hefur þessi iðnaður vaxið á síðustu árum, en hvatar fyrirtækja á sviði 
heilbrigðis- og líftækni til að stunda rannsóknir, þróun og nýsköpun byggja meðal annars á 
væntingum um framtíðararð. Á grundvelli slíkra rannsókna og nýsköpunar mun iðnaðurinn 
leysa framtíðaráskoranir sem snúa að lýðfræðilegum breytingum. Samtök iðnaðarins hvetja 
nefndarmenn til að hafa þetta í huga við yfirferð frumvarpsins. Þá telja SI einnig mikilvægt að 
hafa í huga að erfitt verður að mæta kröfu um hagræðingu og aukna skilvirkni 
heilbrigðiskerfisins, í þágu notenda heilbrigðisþjónustu og skattgreiðenda, ef ekki er unnt að 
gera þjónustusamninga mikilvægan hluta þjónustuveitenda.

Virðingarfyllst,

lögfræðingur SI sviðsstjóri hugverkasviðs SI
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