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Efni: Umsögn Landspítala um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, 
nr. 112/2008, með síðari breytingum (endurgreiðsla kostnaðar), 293. mál.

Samkvæmt frumvarpinu bætist ný málsgrein við 38. gr. laga nr. 112/2008 um 
sjúkratryggingar, svohljóðandi: „Uppfylli sjúkratryggður skilyrði 23. gr. a til að sækja sér 
heilbrigðisþjónustu í öðru aðildarríki EES-samningsins skal honum greiddur kostnaður við 
þá þjónustu hér á landi þótt samningur um heilbrigðisþjónustu sé ekki fyrir hendi, sbr. IV. 
kafla. Skilyrði endurgreiðslu er að þjónustan sé veitt a f aðila sem uppfyllir allar kröfur sem til 
slíkrar þjónustu eru gerðar og kostnaður við þjónustuna sé ekki meiri en henni myndi fylgja í 
öðru EES-ríki. Sjúkratryggingastofnun skal gefa út reglur um framkvæmdþessa ákvæðis. “

Landspítalinn vill benda á eftirfarandi sem mikilvægt er að hafa í huga varðandi þá breytingu 
sem lögð er til með frumvarpinu:

1. Frumvarpinu virðist ætlað að vera svar við langri bið eftir ákveðnum aðgerðum eða eins og segir í 
greinargerð frumvarpsins: „Alkunna er að hér á landi hafa um árabil verið langir biðlistar eftir 
ýmsum aðgerðum og að ekki eru horfur á að þeir styttist verulega í  náinni fram tíð í  ýmsum 
greinum, t.d. liðskiptaaðgerðum."

Þetta er ekki allskostar rétt. Markvisst er unnið að því að stytta biðlista. Landlæknir gaf út 
minnisblað 15. maí með greiningu á ástæðum þess að ekki hefur náðst ásættanlegur árangur 
varðandi biðtíma eftir tilteknum skurðaðgerðum með eftirfarandi ábendingum:

Ábendingar til heilbrigðisráðuneytisins

-  Gera LSH kleift að sinna betur lögboðnu hlutverki sínu sem háskólasjúkrahús og veitanda 
sérhæfðar heilbrigðisþjónustu.

■ Efla þjónustu við aldraða: heimahjúkrun, heimaþjónustu, dagdvalarúrræði og 
heilsueflingu með áherslu á samhæfingu öldrunarþjónustu.

■ Íhuga að fela til þess bærum aðilum að reka hjúkrunarrými, a.m.k. til bráðabirgða 
með því að bjóða út rekstur þeirra.

■ Efla mönnun, einkum hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða, til skemmri og lengri tíma.
-  Fjölga liðskiptaaðgerðum.

■ Gera þarfagreiningu á fjölda liðskiptaaðgerða til skemmri og lengri tíma.
■ Fjölga liðskiptaaðgerðum á SAk og hámarka afköst þar.
■ Skoða möguleika á að færa liðskiptaaðgerðir á kragasjúkrahúsin með aðkomu teyma 

frá LSH.
■ Ef ekki tekst að fjölga liðskiptaaðgerðum á sjúkrahúsunum þremur sem þegar sinna 

þessum aðgerðum þá að útvista þeim, a.m.k. tímabundið.
■ Hafa samninga um aðgerðir skýra, byggja áfram á NordDRG og skilgreina vel hvað um 

er samið; fjölda aðgerða ásamt kröfum um öryggi og gæði, þar með talið bæði 
biðtíma eftir mati sérfræðings sem og biðtíma eftir aðgerð. Í samningum þarf einnig 
að koma fram að skráning á biðlista og gagnaskil séu í samræmi við kröfur 
landlæknis.
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-  Fjölga aðgerðum vegna offitu, sjá Minnisblað landlæknis vegna biðlistaátaks 2019, meðal 
annars til að minnka áhættu á slitgigt í hnjám.

Ábendingar til Landspítala

-  Tryggja skýrar leiðbeiningar til heimilislækna og annarra hlutaðeigandi lækna varðandi 
beiðnir um mat á þörf fyrir liðskiptaaðgerð.

-  Skoða starfsemi göngudeildar bæklunarskurðlækninga með það að markmiði að stytta bið 
eftir mati bæklunarskurðlæknis með nýtingu fjölþættari úrræða en nú er.

-  Skilgreina betur hlutverk og verkaskiptingu heimilislækna og bæklunarskurðlækna í meðferð 
sjúklinga sem bíða eftir liðskiptaaðgerð. Góð leið væri að halda vinnustofu með 
bæklunarlæknum, Landspítala, og Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu.

-  Tryggja framgang rannsóknarverkefnis á LSH um samstarf við heilsugæslu um uppvinnslu og 
undirbúning sjúklinga fyrir liðskiptaaðgerðir.

Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu

-  Skilgreina betur hlutverk og verkaskiptingu heimilislækna og bæklunarskurðlækna í meðferð 
sjúklinga sem bíða eftir liðskiptaaðgerð, sjá tillögu um vinnustofu hér að ofan.

-  Tryggja framgang rannsóknarverkefnis á LSH um samstarf við heilsugæslu um uppvinnslu og 
undirbúning sjúklinga fyrir liðskiptaaðgerðir.

-  Virkja sjúklinginn til heilsueflingar á meðan beðið er eftir mati og/eða aðgerð.

Embætti landlæknis hyggst

-  Hafa forgöngu um að fara yfir og samræma verklag við mat á þörf fyrir aðgerð.
-  Skoða hvort koma skuli upp miðlægum biðlista til mats fyrir aðgerð og vinna að s.k. 

tilvísanagátt.
-  Koma upp samræmdum biðlista fyrir skurðaðgerðir.

Markvissasta leiðin til að koma biðlistum í viðunandi horf er að fara eftir framangreindum 
ábendinum landlæknis.

2. Hafa þarf í huga að LSH hefur fjárfest í tækjum, búnaði og mannskap innan sérhæfðra greina sem 
krefjast ákveðins lágmarks fjölda sjúklinga til að standa undir sér m.t.t. nýtingar og þjálfunar 
(gæðamál). Þannig framkvæmir LSH oft aðgerðir sem aðrir aðilar ráða ekki við. Til að geta sinnt 
slíkum erfiðum aðgerðum þarf starfsfólk að framkvæma ákveðinn lágmarksfjölda aðgerða til að 
viðhalda faglegri færni. Ef breytingin sem lögð er til með frumvarpinu leiðir til þess að ákveðin 
sérhæfð þjónusta á LSH skerðist vegna fækkunar sjúklinga er hætta á að slíkt ógni öryggi 
landsmanna.

3. Ef Alþingi ákveður að fara þá leið sem lögð er til í frumvarpinu þarf að skýra betur hvenær 
sjúkratryggður einstaklingur getur leitað út fyrir landsteina eftir heilbrigðisþjónustu skv. gr.23 
laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. Í 1. mgr. gr.23 segir: „Nú er sjúkratryggðum brýn nauðsyn 
á alþjóðlega viðurkenndri læknismeðferð erlendis vegna þess að ekki er unnt að veita honum 
nauðsynlega aðstoð hér á landi og greiða þá sjúkratryggingar kostnað við meðferðina. Sama 
gildir um kostnað við dvöl, ly f og læknishjálp sem nauðsynleg er erlendis í  tengslum við 
meðferðina. Jafnframt greiða sjúkratryggingar sjúkratryggðum ferðastyrk og fylgdarmanni hans 
þegar sérstaklega stendur á." Í gr.23 þarf að koma skýrar fram hvaða skilyrði sjúklingur teljist 
þurfa að uppfylla til: "...að ekki sé unnt að veita sjúkratryggðum nauðsynlega þjónustu hér á 
landi". Í gr.20 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 883/2004 er tekið mun skýrar til orða en 
þar segir að einnig skuli almennt sjúkdómsástand viðkomandi og sjúkdómshorfur ráða þar um 
eða eins og segir í reglugerðinni: „The authorisation shall be accorded where the treatment in 
question is among the benefits provided for by legislation in the Member State where the person 
concerned resides and where he cannot be given such treatment within a time-limit which is
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medically justifiable, taking into account his current state o f health and the probable course o f his 
illness. "

Hvergi kemur fram í frumvarpinu, né í greinargerð sem því fylgir, hvernig heilbrigðisþjónusta 
þeirra sem velja að fá hana eftir þeim leiðum sem frumvarpið lýsir, verði fjármögnuð. Að öðru 
óbreyttu gæti slíkt ákvæði aukið mjög ásókn umfram það sem viðgengst í dag. Landspítalinn telur 
að verði frumvarpið samþykkt án þess að skýra betur í 23. greininni hvaða skilyrði viðkomandi 
þarf að uppfylla til þess að falla undir viðbótarmálsgrein 38.gr. geti það leitt til ómarkvissrar 
læknisþjónustu, verulegs kostnaðarauka fyrir heilbrigðiskerfið og þannig haft skaðleg áhrif á 
heilbrigðiskerfið í heild.
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