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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, 
með síðari breytingum (stjórn og eftirlit).

Hinn 26. mars sl. lagði heilbrigðisráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (þskj. 1183 í 701. máli). Frumvarpið gekk til 
velferðarnefndar að fyrstu umræðu lokinni hinn 24. apríl sl. Frumvarpið hefur verið yfirfarið á vettvangi 
SH -  Samtaka heilbrigðisfyrirtækja.

Rétt er að benda á að SH veittu umsögn um drög að frumvarpinu þegar það var í opnu samráði á 
samráðsgátt stjórnvalda, Ísland.is. Við það tilefni voru áform um niðurlagningu stjórnar 
sjúkratryggingarstofnunarinnar gagnrýnd. Þá var jafnframt vakin athygli á álitamálum sem annars vegar 
kynnu að skapast vegna áforma um skilyrði fyrir beingreiðslum til þjónustuveitenda f.h. notenda og 
áforma um að heimila sjúkratryggingastofnuninni að kalla eftir hluta af sjúkraskrám þjónustuviðtakenda 
í eftirlitsskyni. Var í þessu tilliti m.a. vakin athygli á nokkrum ákvæðum persónuverndarlaga og 
bókhaldslaga. Leyfðu SH sér að leggja til að óskað yrði umsagnar Persónuverndar og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins um frumvarpsdrögin áður en lengra yrði haldið.

Það frumvarp sem nú liggur fyrir er nokkuð einfaldara að efni til en frumvarpsdrögin sem sett voru í 
opið samráð. Í því er nú að finna eftirfarandi meginatriði:

1. Lagt er til að ráðherra skipi forstjóra sjúkratryggingarstofnunarinnar án þess að stjórn 
stofnunarinnar geri um það tillögu.

2. Lagt er til að sjúkratryggingastofnuninni verði fengnar heimildir til að annast eftirlit með 
þjónustuveitendum vegna heilbrigðisþjónustu utan samninga. Í því felst m.a. heimild
stofnunarinnar til að kalla eftir þeim hluta sjúkraskrár sem nauðsynlegt er vegna eftirlits með
samningum og reikningsgerð á hendur stofnuninni og eftirlitið fari þannig ekki fram á þeim stað 
þar sem sjúkraskrá er varðveitt.

Stjórn

Í 5. kafla greinargerðar frumvarpsins er tekið fram að ákvæði um að afnema stjórn
sjúkratryggingarstofnunarinnar hafi verið tekið út og einungis lagt til að stjórnin hafi ekki lögbundið
hlutverk við skipun forstjóra.

Virðist gagnrýni umsagnaraðila þannig hafa verið tekin til greina og er það afar jákvætt.
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Beingreiðslufyrirkomulag

Í áðurnefndum 5. kafla er jafnframt gerð grein fyrir því að ákveðið hafi verið að fjarlægja ákvæði sem 
heimila átti sjúkratryggingastofnuninni að greiða kostnað sjúkratryggðs beint til þjónustusveitanda.

Í þessu samhengi er rétt að taka fram að SH fögnuðu beingreiðslufyrirkomulaginu en bentu á tiltekin 
atriði sem þyrfti að taka til nánari skoðunar áður en frumvarpið yrði lagt fram í endanlegum búningi. 
Tóku þau fram að fyrirkomulagið gæti dregið úr samfélagslegum kostnaði. Sætir það furðu að ákveðið 
hafi verið að falla frá áformunum.

Aðgangur að sjúkraskrám

Eins og áður segir bentu SH í opna samráðinu á álitamál sem tengjast áformum um að heimila 
sjúkratryggingastofnuninni að kalla eftir hluta sjúkraskrár vegna eftirlits með samningum og 
reikningsgerð. Þannig bentu samtökin á að þær meginreglur sem hafa um langt skeið verið hornsteinar 
persónuverndarlöggjafarinnar í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga séu lögmætisreglan, 
tilgangsreglan, meðalhófsreglan, áreiðanleikareglan og varðveislureglan. Upplýstu samtökin að 
meginreglurnar kölluðu ekki aðeins á að tekin væri ígrunduð afstaða til miðlunar og annarrar vinnslu 
persónuupplýsinga í lagatexta heldur yrði löggjafinn að taka mótaða afstöðu til vinnsluheimilda við 
lagasetningu.

Í greinargerð frumvarpsins eru nú veittar eftirfarandi skýringar:

Í lögum um sjúkratryggingar er gert ráð fyrir að við eftirlit fari fulltrúar 
sjúkratryggingastofnunarinnar á þann stað þar sem sjúkraskrá er varðveitt til að skoða þann hluta 
sem nauðsynlegt er að yfirfara vegna eftirlits. Verklagið hefur tafið og komið í veg fyrir að stofnunin 
geti sinnt eftirlitshlutverki sínu með góðum hætti.

Í stað þess að skoðun fari fram á þeim stað þar sem sjúkraskrá er varðveitt er lagt til í frumvarpinu 
að stofnunin geti kallað eftir nauðsynlegum hluta sjúkraskrár. Um er að ræða breytingu á verklagi 
sem eykur skilvirkni og öryggi. Sjúkratryggingastofnunin hefur útbúið örugga leið fyrir 
heilbrigðisstarfsmenn til að senda bau gögn sem eru nauðsynleg begar eftirlit fer ekki fram á 
starfsstöð. Sending gagna mun fara fram í gegnum sérstaka vefgátt sem lýtur strangri 
aðgangsstýringu þar sem aðgangsheimild er tengd kennitölu heilbrigðisstarfsmanns. 
Heilbrigðisstarfsmaður getur þannig sent gögn með öruggum hætti til 
sjúkratryggingastofnunarinnar. Aðeins starfsmenn stofnunarinnar. sem hafa heimildir til að skoða 
umrædd gögn, munu hafa aðgang að þeim. Með þessu verklagi er tryggt að skilyrði laga um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. nr. 90/2018. séu uppfyllt. þ.e. að gögnin séu aðeins 
aðgengileg þeim aðilum sem hafa heimildir til að vinna með þau.

(Undirstrikun SH)

Í greinargerð frumvarpsins er ekki tekið fram að leitað hafi verið eftir umsögn Persónuverndar um efni 
þessa þáttar frumvarpsins. A f þeim sökum leyfa samtökin sér að taka hér að hluta upp umfjöllun úr 
umsögninni sem veitt var í opna samráðinu.

Upplýsingar í sjúkraskrám teljast jafnan viðkvæmar persónuupplýsingar skv. 3. tölul. 3. gr. laga um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. nr. 90/2018. Í 2. gr. laga um sjúkraskrár. nr. 55/2009. er 
eftirfarandi áréttað sérstaklega:

Við færslu og varðveislu sjúkraskráa og aðgang að þeim skal mannhelgi og sjálfsákvörðunarréttur 
sjúklinga virtur. þess gætt að sjúkraskrár hafa að geyma viðkvæmar persónuupplýsingar og að 
sjúkraskrárupplýsingar eru trúnaðarmál.

Til grundvallar liggja rök sem komu fram í sérstökum athugasemdum við 2. gr. frumvarps þess er varð 
að lögum nr. 55/2009. Þar segir:



Í greininni eru undirstrikuð þau meginsjónarmið sem hafa ber í huga við færslu og varðveislu 
sjúkraskráa og aðgang að þeim en samkvæmt ákvæðinu skal mannhelgi og sjálfsákvörðunarréttur 
sjúklinga virtur og þess gætt að sjúkraskrár hafa að geyma viðkvæmar persónuupplýsingar og að 
sjúkraskrárupplýsingar eru trúnaðarmál. Við túlkun á hugtakinu mannhelgi ber að líta til þess 
hvernig það er notað annars vegar í lögum um réttindi sjúklinga. sbr. 1. og 17. gr. þeirra laga. en 
jafnframt í 5. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. sbr. lög nr. 62/1994. Er hugtakið jafnframt nátengt 
hugtakinu sjálfsákvörðunarréttur sjúklinga sem einnig er notað í ákvæðinu og vísar til þeirrar 
grundvallarreglu að sjúklingar eigi að meginstefnu að ráða því sjálfir hvort og þá hvaða 
heilbrigðisþjónustu þeir þiggja og þá jafnframt hvernig farið er með þær upplýsingar sem safnað er 
um þá við veitingu þjónustunnar. Hvað sjúkraskrár varðar lýtur þessi réttur að því að sjúklingur eigi 
að geta haft áhrif á það hverjir hafi aðgang að sjúkraskrárupplýsingum um hann og með hvaða hætti. 
Ákvæði sem varða sjálfsákvörðunarrétt sjúklinga er að finna víða í frumvarpinu. svo sem í 7.. 13..
19. og 21. gr. Loks ber að hafa það í huga við alla vinnslu sjúkraskrárupplýsinga að þær teljast 
viðkvæmar persónuupplýsingar og að þær eru trúnaðarmál. Er hér vísað til þess trúnaðarsambands 
sem ríkja skal á milli sjúklings og heilbrigðisstarfsmanns og þeirrar þagnarskyldu sem ávallt hvílir 
á heilbrigðisstarfsmanni um upplýsingar um sjúklinga sem hann kemst að í starfi sínu.

(Undirstrikun samtakanna)

Í framangreindu samhengi er rétt að benda á að meðalhófsreglan krefst þess m.a. að löggjafinn 
framkvæmi hagsmunamat og komist að niðurstöðu um hvaða hagsmunir vegi svo þungt að þeir réttlæti 
lögbundið inngrip í svo viðkvæmar persónuupplýsingar sem sjúkraskrár eru. Má ætla að þar vegist á 
hagsmunir sjúkratryggingastofnunarinnar af aðgangi að sjúkraskrám og hagsmunir sjúklinga af því hið 
minnsta að hafa eitthvað um þann aðgang að segja. þ.e. skilvirkt eftirlit og sjálfsákvörðunarréttur 
sjúklings.

Á vefsíðu þingmálsins er tekið fram að óskað hafi verið umsagnar Persónuverndar um málið. Ætla 
verður að sú stofnun sé í bestum færum við að leggja mat á álitamálið. Allt að einu skora SH á 
velferðarnefnd að huga sérstaklega að framangreindum ábendingum að teknu tilliti til mögulegrar 
umsagnar Persónuverndar.

Virðingarfyllst. 
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