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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar 
nr. 112/2008, með síðari breytingum (endurgreiðsla kostnaðar), 298. mál.

Vísað er til erindis Velferðamefndar Alþingis sem sent var Sjúkratryggingum Islands 
þann 25. febrúar 2020. Óskað var eftir umsögn stofnunarinnar um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008, með síðari breytingum 
(endurgreiðslu kostnaðar), 298. mál.

Tilvísun til lagaákvæða

í 1. gr. frumvarpsins er vísað til 23. gr. a. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. 
Lagagreinin var sett í lögin árið 2016, við innleiðingu evróputilskipunar 2011/24/ESB, 
ásamt reglugerð nr. 484/2016 um heilbrigðisþjónustu sem sótt en innan aðildarríkis 
EES-samningsins en hægt er að veita hér á landi og um hlutverk innlends tengiliðar 
vegna heilbrigðisþjónustu yfir landamœri.

I greinargerð með frumvarpi þessu er vísað til evrópureglugerðar nr. 883/2004. Hún var 
innleidd í heild sinni með reglugerð nr. 442/2012 um gildistöku reglugerða 
Evrópusambandsins um almannatrygginga. Hér er verið að rugla saman annars vegar 
reglum byggðum á evróputilskipuninni nr. 2011/24/ESB, sbr. reglugerð nr. 484/2016 
og 23. gr. a. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar og hins vegar reglum byggðum á 
evrópureglugerð nr. 883/2004, sbr. reglugerð nr. 442/2012.

Vísað er til biðtímaákvæðis 20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004 í greinargerðinni en 
lagabreytingin sjálf í 1. gr. frumvarpsins nær ekki til þessara reglna.

Umsögnin frá Sjúkratryggingum íslands mun miðast við að ætlun breytinganna hafi 
verið að víkka reglu 20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004, svokallaðri biðtímareglu, á 
þá leið að heimilt verði að samþykkja greiðslu á heilbrigðisþjónustu til einkarekinna 
þjónustuaðila innanlands þegar skilyrði 20. gr. eru uppfyllt.
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Um 20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004, sbr. reglugerð 442/2012

Ákvæðið fjallar um fyrir fram ákveðna meðferð í öðru aðildarríki EES. Hún nær til 
hvers konar læknismeðferðar sem sækja þarf um fyrir fram til þar til bærrar stofnunar. 
Jafnframt tiltekur hún að einstaklingi skuli vera veitt heimild til að sækja meðferð til 
annars aðildarríkis sé sú meðferð í raun ekki í boði innan tímamarka sem má réttlæta 
læknisfræðilega ef mið er tekið af núverandi heilsufarsástandi hans og líklegri 
framvindu sjúkdómsins. Samkvæmt ákvæðinu ber að meta hvem einstakling fyrir sig 
og ekki skal miða við fyrir ffam ákveðin viðmiðunarmörk. Evrópudómstóllinn hefur 
staðfest þessa túlkun í dómum sínum, sbr. dóm frá 16. maí 2006 í máli C-372/04.

Áhrif lagasetningar

Biðtímaákvæði 20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004 tekur til allrar læknismeðferðar, 
sem ríkið tekur þátt í að greiða, og ekki er hægt að ffamkvæma innan tímamarka sem 
em skilgreind út ffá heilsufarsástandi sjúklings. Með frumvarpinu er ætlað að veita 
þeim sem uppfylla skilyrði biðtímareglunnar rétt til að sækja þessa þjónustu til veitenda 
einkarekinnar heilbrigðisþjónustu á íslandi sem ekki em með samning við 
Sjúkratryggingar Islands í stað þess að þurfa að fara í meðferð erlendis.

í greinargerðinni við ffumvarpið em sérstaklega nefndar liðskiptaaðgerðir. Biðtími eftir 
slíkum aðgerðum er langur á Islandi en það á við um fleiri læknismeðferðir, s.s. 
brennsluaðgerðir, offituaðgerðir og augasteinsaðgerðir.

Framkvæmd og gjaldtaka ef frumvarp verður að lögum
Mikil aukning hefur verið á umsóknum á gmndvelli 20. gr. EB reglugerðar nr. 
883/2004.

20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004 
(Biðtímareglan)

Fjöldi greiddra umsókna Fjöldi umsókna
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Frá árinu 2015 hafa 369 umsóknir borist, af þeim fóru 156 einstaklingar erlendis í 
meðferð. Kostnaðurinn vegna þeirra er í heild 222.968.204 ISK.

í 1. gr. frumvarpsins er lagt upp með að kostnaður þjónustunnar sé ekki meiri en henni 
myndi fylgja í öðru EES-ríki. Það að Sjúkratryggingar íslands fari að miða við 
gjaldskrár í öðru EES ríki er óffamkvæmanlegt.

Óheimilt er að setja takmörk á greiðsluþátttöku í aðgerðum sem veitt er á grundvelli 
20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004. Greiðsluþáttakan fer eftir þeim reglum í því landi 
sem aðgerðin er veitt. Orða þarf lagaákvæði frumvarpsins á þá leið að einstaklingur 
sem velur að nýta heimildina innanlands í stað þess að fara erlendis á grundvelli 20. gr. 
EB reglugerðar nr. 883/2004 geti gert það en þá miðast greiðsluþáttaka Sjúkratrygginga 
Islands við það sem greitt er fyrir slíka þjónustu innanlands, t.d. á Landspítalanum eða 
skv. gjaldskrá sem Sjúkratryggingar íslands setja, sbr. 38. gr. laga nr. 112/2008 um 
sjúkratryggingar.

I greinargerð með frumvarpinu segir: ,,Sú undarlega staða er uppi að Sjúkratryggingar 
Islands telja sér ekki heimilt að greiða kostnaö við sams konar aðgerð hér á landi, enda 
þótt hún hafi verið gerð a f  aðila sem uppfyllir öll lagaskilyrði til að framkvœma hana. 
Synjunin hefur þá verið rökstudd með þeim hœtti að ekki hafi verið fyrir hendi 
samningur milli Sjúkratrygginga Islands og viðkomandi lœknis um framkvæmd slíkra 
aðgerða, og stofnunin hefur talið sér óheimilt að gera slíkan samning vegna afstöðu 
ráðherra. “ Rétt er að árétta að skv. lögum um sjúkratryggingar annast Sjúkratryggingar 
Islands ffamkvæmd sjúkratrygginga og semja um og greiða endurgjald fyrir 
heilbrigðisþjónustu samkvæmt lögunum, í samræmi við stefnumörkun ráðherra á 
hverjum tíma. Stofnuninni hefur ekki verið falið að semja um umrædda þjónustu. Þá 
hefur ekki verið samþykkt fjármagn (á viðeigandi fjárlagaliðum) til að gera stofnuninni 
unnt að semja um og greiða fyrir þessa þjónustu hér á landi.

Greiðsluaukning milli ára
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Mögulegt er, í stað þessa úrræðis sem fram kemur í frumvarpinu, að fela 
Sjúkratryggingum íslands að semja við ákveðna veitendur heilbrigðisþjónustu um að 
sinna þessum aðgerðum. Akveða þyrfti það ijármagn sem fara ætti í málaflokkinn og 
Sjúkratryggingar Islands myndu síðan semja um magn og verð.

Aðrar athugasemdir ef frumvarp verður að lögum

Sjúkratryggingar Islands leggja til að ekki verði settar reglur heldur reglugerð um 
ffamkvæmdina.

E f frumvarpið verður að lögum má gera ráð fyrir enn meiri aukningu á umsóknum til 
Sjúkratrygginga Islands. Til að hægt verði að afgreiða umsóknir innan hæfilegs tíma 
samkvæmt almennum stjómsýslureglum þarf að fylgja fjármagn með lagabreytingunni 
til Sjúkratrygginga Islands. Kostnaður er helst í formi launakostnaðar og uppbyggingu 
tölvukerfa.

Virðingarfyllst,
f.h. Sjúkratrygginga Islands

Lögfræðingur, Alþjóðadeild
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