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Kópavogi 14. maí 2020.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari 
breytingum (stjórn og eftirlit), 701. mál, stjórnarfrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 30. apríl 2020 þar sem óskað er álits Læknafélags Íslands 
(LÍ) á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari
breytingum (stjórn og eftirlit), 701. mál á 150. löggjafarþingi.

Drög að umræddu frumvarpi voru í byrjun árs kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. LÍ sendi þá
umsögn um drögin með bréfi til heilbrigðisráðherra dags. 6. febrúar 2020.

Við yfirferð frumvarpsins sést glögglega að ráðuneytið hefur að nokkru tekið tillit til 
athugasemda sem bárust í samráðsgáttina.

Í frumvarpinu eru nú lagðar til þrjár meginbreytingar á lögum um sjúkratryggingar:

1. Að fella niður það hlutverk stjórnar Sjúkratrygginga Íslands að hún geri tillögu til 
ráðherra varðandi ráðningu forstjóra, sbr. 1. gr. frumvarpsins.

2. Að tryggja eftirlitsheimildir SÍ þegar greiðslur til þjónustuveitenda byggjast á gjaldskrá 
sem stofnunin setur, í þeim tilvikum þegar ekki er í gildi samningur milli 
Sjúkratrygginga og þjónustusveitenda, sbr. 2. gr. frumvarpsins.

3. Að heimila SÍ vegna eftirlits að kalla eftir afriti hluta sjúkraskrár sjúklinga frá læknum 
og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum í stað þess að þurfa áfram að koma á starfsstofur 
þeirra og skoða sjúkraskrárnar þar, sbr. 3. gr. frumvarpsins.

Stjórn LÍ telur ástæðulaust að draga stjórnina algerlega úr ráðningarferlinu. T.d. mætti segja að 
ráðherra skuli afla umsagnar stjórnar um umsækjendur um starf forstjóra. Þá leggst stjórn LÍ 
ekki gegn þeirri rýmkun sem felst í 2. gr. frumvarpsins, þ.e. að eftirlitsheimildir SÍ nái einnig 
til þess þegar sjúkratryggðum er veitt heilbrigðisþjónusta á grundvelli gjaldskrár þar sem 
samningar eru ekki fyrir hendi. Stjórn LÍ leggst hins vegar eindregið gegn því að heimilað verði 
að SÍ geti fengið send til sín afrit sjúkraskráa þjónustuþega vegna eftirlitshlutverks 
stofnunarinnar. Engin haldbær rök eru færð fyrir þeirri breytingu. Núverandi fyrirkomulag sem 
felst í því að starfsmenn SÍ fara á starfsstofur og hafa aðgang að sjúkraskrá hefur gefist vel. 
Aðgangur að sjúkraskrá er í eðli sínu mjög takmarkaður og það á ekki án mjög brýnna ástæðna
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að veita heimild til þess að senda hluta sjúkraskrár til stofnana eins og SÍ. Stjórn LÍ sér engar 
slíkar brýnar ástæður vera hér til staðar.

Verði eftir því óskað er LÍ að sjálfsögðu tilbúið til að senda fulltrúa félagsins á fund 
velferðarnefndar til að ræða frumvarpið.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar LÍ,

Reynir Arngrímsson, formaður
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