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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjukratryggingar, nr. 112/2008, með síðari 
breytingum (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), 11. mál, þingmannafrumvarp.

Visað er til tölvubréfs Alþingis frá 27. september 2018 þar sem óskað er álits Læknafélags 
íslands (LÍ) á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 
(heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), 11. mál á 149. löggjafarþingi.
Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu hefiir nokkur umræða verið undanfarin 
misseri um heilbrigðisþjónustu og arðgreiðslur og frumvörp sambærilegs efíiis verið lðgð 
fram á Alþingi. LÍ hefiu sent umsagnir um þau frumvörp og lætur fylgja hér með umsögn frá 
5. mai 2017. Þeirri umsögn fylgdi bréf LÍ til heilbrigðisráðherra fíá 9. mars 2016. í bréfinu 
lýsir LÍ sig andsnúið áformum heilbrigðisráðherra um að banna rekstrarfélögum heilsugæslu 
að greiða arð. Þar kemur fram að LI telji að það eigi að vera heimilt að greiða eðlilegan arð af 
rekstri í heilbrigðisþjónustu. Annað gæti hafr neikvæð áhrif á fjárfestingu og rekstur.

Flestir þeirra aðíla sem þegar hafa gefið umsögn um þetta frumvarp sem hér er til umfjöllunar 
taka 1 sama streng og benda á að hagnaður sé eðlilegur hluti rekstrar, að arðsemiskrafa sé 
eðlilegur þáttur í kostnaði við fjárfestingu í sjálfstæðum rekstri f heilbrigðisþjónustu og að 
bann við arðgreiðslum dragi úr hvata sjálfstætt starfandi aðila i heilbrigðisþjónustu til að leita 
nýrra og hagkvæmari leiða við veitingu þjónustu. LÍ telur því að bann af því tagi sem lagt er 
til í frumvarpi þessu muni á endanum snúast í andhverfu sína, þ.e. dýrari þjónustu fyrir 
greiðandann, kaupanda heilbrigðisþjónustu.

LÍ leyfir sér að benda á að eðlilegri nálgun geti verið að SI láti fara fram vandaða 
endurskoðun á kostnaðargreiningu á þjónustuliðum í samvinnu við hagsmunaðila. Ðæði þeirri 
þjónustu sem veitt er á heilbrigðistofhunum í rekstri ríkisins og þeirra sem veita 
heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa og miði samningagerð sína við þær forsendur, fremur en 
að breyta með þessum hætti rekstrarforsendum þjónustuaðilanna sem margir hveijir eru 
einyrkjar í rekstri, s.s sjálfstætt starfandi læknar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, tannlæknar, 
hjúkrunarfræðingar og ljósmæður. LÍ telur að bann við arðgreiðslum fyrirtækja i 
heilbrigðisþjónustu kalli á viðeigandi mótvægisaðgerðir í skattaumhverfi til að mæta þeim 
breyttu rekstraforsendum sem slíkar ákvarðanir valda.

Fulltrúar LI eru að sjálfsögðu reiöubúnir til að koma til fimdar við velferðamefnd Alþingis 
vegna þessa lagafrumvaips, verði eftir því óskað.

Hjálagt: Umsögn LÍ frá 5. maí 2017 ásamt bréfi LÍ til heilbrigðisráðberra frá 9. mars 2016.

Virðingarfyllst,

Reynir Amgrímsson, formaður

Hliðasmára S ■ 200 Kópavogur ■ island ■ Sími: (+354) 564 4100 ■ Fax: (+354) 564 4106 ■ KL 450269-2639. www.Us.is ■ Us&lis.ls

http://www.Us.is


LÆKNAFÉLAG ÍSLANDS
ICIUROIC MCOIUL LUOCIUIOH

NcfTidasvia Alþíngis 
AusturclTEti 8-10 
150 Reykjavlk

KApavogi, 5. m aI2 0 l7.

Efnl: Fmmvarp til laga um bnryttngu á lögum um sjúkratiyggingar, nr. 112/2008, mcð slðnrí 
breytingum (samningar um heilbrígðisþjðnustu), 4. mál, þlngmannofnimvmp.

Vísað er til tttlvubráfs Alþingís fiá 9. febríiar sl. þar sem kallaö er eftir umsOgn Lsknafélogs 
Isiands um fhimvnrp lii laga um brcytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008,. meö 
slðari breytingum (samningar um hellbrígðisþjönustu), 4. mál.

f greinargerð með frumvarplnu kemur fram að þaö var áður higt fram á 145. löggjafarþlngl 
(632. mát) en komst ekki á dagskrá.

1 ftumvarpinu feiast tviþsttar breytlngar á 40. gr. laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008. 
Annars vegar að ráðberra geti ekki gengið til samninga viö einkaaðita um rekstur I 
heilbrigðisþjómislu nema fyrir liggi álykiun Alþlngis þarað lútandl. Hlns vegnr oð 1 samnlngi 
um heilbrígöisþjöflustu skuli kveðlö sérstaklega á um ráðstðfun hagnaðar sem til verði I rekstrí 
þess einkuftlla sem gerður er samningur við. 1 ákveötnu fblst skllyrðislmist bann við 
arígreiðslum þegar gerðir eru samnlngar um heilbrígðlsþjðnustu. Gildandl samningar um 
heilbrígðisþjánustu haldi gildi sinu en við endumýjun þetrra þurfi þelr aö vern i samrœmi vift 
ikvBöi frumvarpsins, veröi það orðiö að tögum.

Verðandi fyrra atríðlð þá bendir Lf á þaö að þaft telur aft Sjúkratryggingar Islands eigl hér eftir 
sem blngað til að hafh milligðngu um samninga af þessu tagi. Varðandt slðara atríðið þá leyfir 
LÍ sér að senda velferðanKfhd Alþmgls btéf sem heilbrigðlsráðherra var sent á sfðosta árí 
vnrftandi einkarekstur hellsugreslustöðva. Bréfift fýlgir þJálagL

Fulltrúar LÍ eru aö sjálfsCgöu reiðubúnir til aö koma til fundar vift ernahags- og viðsklptanefnd 
Alþlngis vegna frumvarps þessa, verði eftlr þvl óskað.

Vlrðingarfyllst, 
f.h.stiómarLœknafélngs fslands,

Þorbjðm Jðnsson, 
fbrmafiur.

HJálaet:
BréfLl til hellbrígðisráðherra dags. 9. mats20l6.
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E fel: Breyllngsr á hsilaigcslu hOiiiaboigareviBðislns.

Stjóm LckrafíUg Islands (Ll) beihr somþykkt eHWkiBndi llyktun vegna breytingnr sem 
kynntor hnfi veríA A heiteu&testu hðllifiboisarevBÖlslni:

LBknidaB Istands styður tltiðgur hdlbri|61srlfi)ietn wn QOIgun hdbugKStuslOfiva og 
bdmlitslckm itl ift ntda bqjniri þöff Ibði hðtbðborgarsvcðijlns fyrír betrí þjónustu. Með 
miOgunum er ið  attkl /yrfrkomiiagl QlnnOgnuMr beilngEsluarar breytt þumig >0 bfln 
endurspeglir betur þJOnustuþOrlina og um Idð er opuað jyrir QOlbreyn rekstrirfimn Iraw 
hdbu|BhimKr. Hvorutvtgsja er I fúllu a n m o i viO (undnlalegu yliriydOBU 
rtkÍsstlOrraricuiir ug lcknaiaiagi I tengslum vlfi kjemsuurinp lckna I byrjun sl&utl lis.

Lcknuldtg (riends telur uO rdutmrfílOgum I bellsugcslu eigl ifi vcm hdmtk ifi pdfla 
eðlliegin ufl af reksrrinum enda er ajmað 1 mflisflgn v(0 þzr rcgiuricm glldi omoflciiðUa t 
smnbzrileBum rekstri. Amfl gcil hall ndkvcfl flhrif t  Qirfcðliogu og rekstur 
hetlsugesluitaflvunni ogtnolg umtfl gegn miikmlfium úrfcfllmna.

Kópivogl, 9. mare 2016.

Vkóbgarfyllst, 
fJt. Lckniifllags blinds.

ÞotbjOm Jónsson, 
foflniður.
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