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Vísað er til tölvupósts Nefndasviðs Alþingis frá 30. apríl sl. þar sem óskað er umsagnar 
Læknafélags Reykjavíkur (LR) um frumvarp til laga um sjúkratryggingar (stjórn og eftirlit), 
701. mál á 150. löggjafarþingi.

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

Ljóst er að ráðuneytið hefur að nokkru tekið tillit til athugasemda sem bárust í samráðsgáttina. 
Þannig er ekki lengur fyrirhugað að leggja niður stjórn Sjúkratrygginga Íslands og er það vel. 
Eftir standa breytingar sem ætlað er að tryggja að SÍ geti haft eftirlit með þjónustuveitendum 
sem fá greitt á grundvelli gjaldskrár. Sömuleiðis er haldið til streitu að freista þess að 
heilbrigðistarfsmenn megi, vegna eftirlits SÍ, senda stofnuninni afrit af þeim hluta sjúkraskrár, 
sem SÍ telur nauðsynlegt.

Stjórn LR hefur eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið í þeirri mynd sem það er lagt fram á 
Alþingi af hálfu heilbrigðisráðherra:

1. 1. gr. frumvarpsins breytir 1. mgr. 7. gr. laganna í þá veru að ráðning forstjóra skuli ekki 
vera að fenginni tillögu stjórnar SÍ. Stjórn SÍ virðist því ekki eiga að koma að ráðningu 
forstjóra. LR telur fulla ástæðu til að stjórn SÍ komi að ráðningu forstjóra með tillögu eða 
umsögn. Þá telur LR ýmsir kostir geti verið við það að ráðherra sé að jafnaði bundinn af 
tillögu eða umsögn stjórnar.

2. 2. gr. frumvarpsins breytir 1. mgr. 45. gr. laganna þannig að við málsgreinina bætast 
tveir nýir málsliðir um skyldu SÍ til eftirlits með starfsemi þjónustuveitenda sem þiggja 
greiðslur á grundvelli gjaldskrár sem SÍ setur samkvæmt 38. gr. laganna. Hér eru því lagðar 
til breytingar til að tryggja að eftirlitsheimildir SÍ viðhaldist þegar sjúkratryggðum er veitt 
heilbrigðisþjónusta á grundvelli gjaldskrár þar sem samningar eru ekki fyrir hendi. LR gerir 
enga athugasemd við að eftirlitsheimildir SÍ verði rýmkaðar með þessum hætti.

3. 3. gr. frumvarpsins breytir 46. gr. laganna. Hér er lögð til sú breyting að vegna eftirlits 
geti starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands kallað eftir að heilbrigðisstarfsmenn sendi 
stofnuninni hluta sjúkraskrár sjúklings sem eftirlit nær til í stað þess að þurfa að fara á 
starfsstofu sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanns eins og nú er gert ráð fyrir. Í 
athugasemdum segir að þessi breyting sé lögð til “til þess að unnt sé að sinna eftirliti með 
skilvirkari hætti” . Ekki er gerð nein tilraun til að útskýra að hvaða leyti gildandi 
fyrirkomulag geri eftirlitið óskilvirkara. Stjórn LR gerir alvarlega athugasemd við þessa 
fyrirhuguðu breytingu og leggst eindregið gegn henni Stjórnin telur að núverandi 
fyrirkomulag hafi gefist vel og það hafi tryggt með fullnægjandi hætti það eftirlit sem 
stofnunin ákveður að grípa til hverju sinni. Heilbrigðisstarfsmaður og annar starfsmaður á 
vegum stofnunarinnar hafa, í þeim tilvikum sem það hefur verið talið nauðsynlegt, komið á 
starfsstofur og fengið aðgang að sjúkraskrá sjúklings í þeim mæli sem eftirlitið kallar á.
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Þetta tryggir að aðgangurinn að sjúkraskrá verður aldrei meiri en þörf krefur. Með því að 
skylda heilbrigðisstarfsmenn til að senda stofnuninni afrit þess hluta sjúkraskrár, sem talin 
er þörf á hverju sinni er hætt við að kallað verði eftir stærri hluta sjúkraskrár en minni. 
Sjúkraskrár eiga að vistast hjá þjónustuveitanda og það á að vera algjör undantekning að 
afrit séu send af sjúkraskrá. Afrit sjúkraskráa á ekki að fara víðar en ítrasta þörf krefur. Þá 
dregur stjórn LR í efa að það samræmist meginreglum laga um persónuvernd að aðili eins 
og Sjúkratryggingar Íslands safni hluta sjúkraskráa með þeim hætti sem breytingin gerir ráð 
fyrir. Stjórn LR leggur til að ekki verði fallist á þær breytingar á lögunum sem 3. gr. 
frumvarpsins leggur til.

Stjórn LR er tilbúin að koma til fundar hjá velferðarnefnd Alþingis vegna þessa máls.

Virðingarfyllst,
Fh. Læknafélags Reykjavíkur

Þórarinn Guðnason, formaður.


