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Efni: Umsögn Sjúkratrygginga íslands um frumvarp til laga um kynrænt sjálfræöi, 752. mál.

Sjúkratryggingar íslands (SÍ) fengu sent, þann 3. apríl, til umsagnar frumvarp til laga um kynrænt 
sjálfræði, 752. mál. Hér fylgir umsögn SÍ.

Ákvæði til bráðabirgða -  II. Skipun starfshóps um lagabreytingar:

SÍ bjóða fram starfsmann til þátttöku í starfshópi sem ráðgert er að ráðherra muni skipa um 
nauðsynlegar breytingar á öðrum lögum, vegna frumvarps um ákvörðun eigin kyns. 
Lagabreytingarnar eru til að tryggja réttindi þeirra einstaklinga sem vilja nýta rétt sinn samkvæmt 
frumvarpinu til að ákvarða eigið kyn.

Afar mikilvægt er fyrir SÍ að koma að þessari vinnu og eru ástæður þess að tryggja réttindi einstaklinga 
út frá lögum um sjúkratryggingar og reglugerðum þeim sem stofnunin vinnur eftir. Mikilvægt er að 
réttarstaða einstaklings breytist ekki eða skerðist við ákvörðun hans um að nýta rétt sinn til að ákveða 
eigið kyn hvort sem um er að ræða breytingu á kyni eða að velja að vera kynlaus. Tryggja þarf 
heilbrigðisþjónustu þessa hóps sem og að hópurinn lendi ekki í þjónusturofi tengt ákvörðun sinni um 
kynleiðréttingu. Sérstaklega þarf að horfa til þjónustu og réttinda gagnvart lögum um tæknifrjóvgun 
og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna en einnig þarf að horfa til annarra 
reglna um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna aðgerða sem tengjast kynleiðréttingu.
Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að ekki sé skilyrði fyrir breytingu á kynskráningu að 
viðkomandi hafi gengist undir ófrjósemisaðgerð. Sá möguleiki er því fyrir hendi að karlmaður gangi 
með og ali barn og að kona geti barn. Því er mikilvægt fyrir sjúkratryggingarnar að fá aðkomu að 
starfshópnum til að tryggja að greiðsluþátttaka þessara einstaklinga bregðist ekki og tryggja þannig 
réttindi einstaklinga í þessari stöðu.

Virðingarfyllst,
f.h. Sjúkratrygginga íslands
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