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Útdráttur 
 

-Lög um sjúklingatryggingu: Er breytinga þörf?- 

Læknisfræðin er bæði erfið og margslungin fræðigrein. Ný þekking í þessari grein verður til á 

hverju ári og er nánast óhugsandi að nokkur læknir sé fær um að læra, muna eða bæta við sig 

allri þeirri nýju þekkingu sem verður til á hverju ári í fræðigreininni. Þrátt fyrir góða viðleitni 

er erfitt að girða fyrir mistök, en mistök geta komið fyrir hjá læknum eins og öðrum. Eitt 

skilyrði þess að læknar geti starfrækt læknastofur er að þeir hafi viðhlítandi tryggingar fyrir 

því sem farið getur úrskeiðis við veitingu læknisþjónustu. Hið sama gildir um aðrar 

heilbrigðisstofnanir sem veita læknisþjónusutu. Svokölluð sjúklingatrygging er nú 

skyldutrygging samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu og greiðir hún bætur 

vegna tjóns sem sjúklingar verða fyrir vegna mistaka við veitingu læknisþjónustu í 

heilbrigðiskerfinu. Lögin um sjúklingatryggingu, sem tóku gildi þann 1. janúar 2001, treystu 

mjög bótarétt sjúklinga frá því sem áður var. Eiga sjúklingar nú rétt á bótum úr 

sjúklingatryggingu ef þeir verða fyrir tjóni í tengslum við læknismeðferð eða rannsókn sem 

veitt er á sjúkrastofnunum eða á stofum sjálfstætt starfandi lækna að tilteknum skilyrðum 

uppfylltum. Í ritgerðinni verða helstu efnisatriði laga um sjúklingatryggingu krufin og sjónum 

beint að því hvort lögin séu í raun sú réttarbót sem þeim var ætlað að vera eða hvort 

endurskoðunar sé þörf. Farið verður yfir grundvöll bóta úr sjúklingatryggingu og í hvaða 

tilfellum greiddar eru bætur vegna atvika sem verða í heilbrigðisþjónustu og valda 

sjúklingum tjóni. Einnig verður skoðað hvernig vátryggingaskyldunni samkvæmt lögunum er 

háttað og kannað hversu oft sjúklingar neyta réttar síns samkvæmt tryggingunni og í þeim 

efnum hvort færri fái hugsanlega bætur en rétt kunna að eiga lögum samkvæmt. Þá verður 

hámarksbótum laganna einnig gerð skil en þær hafa löngum verið taldar of lágar, auk þess 

sem framkvæmd sjúklingatryggingarinnar verður skoðuð nánar og þar verður sérstaklega 

kannað hvort sjúklingar séu misvel tryggðir eftir því hver afgreiðir og metur mál þeirra. Að 

lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman sem að mati höfundar leiða að því 

líkur að lög um nr. 111/2000 sjúklingatryggingu þarfnist endurskoðunar með tilliti til þeirra 

atriða sem hér hafa verið nefnd. 
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Útdráttur 
 

-The Icelandic Patient Regulation: Is revision needed? 

Medicine is a complicated field of study. New knowledge from research emerges every year 

and therefore it is impossible for any doctor to learn or remember all the new developments 

that emerge in this field. Doctors and other health professionals do make mistakes, like other 

people. One of the requirements that doctors and other health workers must possess to 

practice medicine is to have valid patient insurance. According to the Icelandic Patient 

Regulation, health institutions and health workers who practice solely or privately are 

required to have patient insurance to cover potential compensation claims from patients who 

have suffered damage from health treatment as a result of malpractice. The Patient 

Regulation, which was enforced in 2001, improved patient’s rights to compensation 

immeasurably. As a result to this regulation, patients can now claim compensation from 

malpractice or from private medical practices or medical diagnoses performed by health 

institution. This thesis will focus on the primary topics of the Icelandic Patient Regulation 

and if the legislation is justified and how well is it executed when it comes to equality among 

patients. The text covers the basis of the Icelandic Patient Regulation and looks at specific 

cases where compensation has been awarded within the health sector. Additionally it will 

assess how the insurance legislation is obligated and how these obligations are carried out. 

Also it will assess how often and effective patients use their rights in accordance with the 

insurance and whether fewer patients are receiving compensation than qualify for payment. 

The highest compensation claim will be discussed which has been considered to be on the 

low side, as well as the protocol of the patient insurance will be looked at to answer the 

question whether patients are equally ensured depending on who handles their claim for 

compensation. Finally the result of the thesis will be discussed which seems to indicate that 

the Icelandic Patient Regulation needs to be revised. 
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Formáli  
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði við Lagadeild Háskólans í 

Reykjavík. Ritgerðin telst til 30 ECTS eininga og var unnin á vorönn 2013. Verkefnið var 

unnið undir handleiðslu Daggar Pálsdóttur aðjúnkts við Lagadeild Háskólans í Reykjavík sem 

ég vil þakka fyrir ánægjulegt samstarf og góða leiðsögn. Eins vil ég þakka þeim sem veittu 

mér viðtöl við heimildasöfnun og tölulegar upplýsingar til að nota í ritgerðinni.  

 

Kveikjan að þessari ritgerð var mikil umræða í þjóðfélaginu um bótaábyrgð lækna í tengslum 

við PIP brjóstapúðamálið svokallaða í byrjun árs 2012, en þar hafði íslenskur lýtalæknir flutt 

inn sílíkon brjóstapúða frá Frakklandi og notað við brjóstastækkunaraðgerðir hér á landi, sem 

síðar komu í ljós að voru stórgallaðir. Tugir kvenna urðu fyrir tjóni og þurfti að fjarlægja 

púðana, sem láku flestir og innihéldu iðnaðarsílikon í stað læknasílikons. Í kjölfarið upphófst 

umræða um tilhögun þeirra trygginga sem hlutaðeigandi læknir var með og hvort sú trygging 

sem í gildi var bætti þann kostnað sem konurnar og ríkið varð fyrir vegna málsins.  
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1 Inngangur  
 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 sem tóku gildi 

þann 1. janúar 2001. Lögin, sem tryggja nú sjúklingum rétt til bóta vegna tjóns sem þeir 

verða fyrir í tengslum við heilbrigðisþjónustu að uppfylltum tilteknum skilyrðum, treystu 

mjög bótarétt sjúklinga frá því sem áður var. Þá var lögunum einnig ætlað að auðvelda 

sjúklingum til muna að nálgast bætur fyrir tjón sitt. Makmið þessarar ritgerðar er að gera 

úttekt á því hvort lögin um sjúklingatryggingu séu sú réttarbót sem þeim var ætlað að vera 

eða hvort endurskoðunar sé þörf. Svo hljóðar rannsóknarspurningin sem höfundur vill fá 

svarað. Í þeim efnum verður skoðað hvort hugsanlega færri sjúklingar fái bætur en rétt kunna 

að eiga lögum samkvæmt, hvort hámarksbætur laganna séu of lágar og loks hvort það breyti 

einhverju fyrir bótarétt sjúklings hvar hann verður fyrir tjóni og hver afgreiðir umsókn hans 

um bætur samkvæmt lögunum. Verður framsetning ritgerðarinnar á þá leið að í öðrum kafla 

verður fjallað almennt um sjúklingatrygginguna og þann rétt sem sjúklingar eiga á grundvelli 

hennar. Í þeim efnum verður gert grein fyrir gildissviði tryggingarinnar, sem tekur til alls 

heilbrigðiskerfisins, sem og þeirri skyldu sem lögð er á herðar þeim sem veita 

heilbrigðisþjónustu, að vera með gilda sjúklingatryggingu samkvæmt lögunum. Að því búnu 

verður sagt frá því hvaða úrræði sjúklingar eiga ef þeim er synjað um bætur úr tryggingunni 

eða vilja ekki una niðurstöðu um bætur að öðru leyti. Því næst verður farið yfir grundvöll 

bóta úr sjúklingatryggingu og í hvaða tilvikum greiddar eru bætur vegna atvika sem verða í 

heilbrigðisþjónustu og valda sjúklingum tjóni. Í því samhengi verða einnig skoðaðir úrskurðir 

sem kveðnir hafa verið upp í tengslum við bótaskyld atvik samkvæmt lögunum. Í 

framhaldinu verður síðan farið yfir bætur úr sjúklingatryggingu, sem aðeins fást greiddar upp 

að ákveðnu hámarki og þeirri mismunun sem sjúklingar þurfa að sæta af völdum 

bótahámarksins. Í kjölfarið verður vikið að því hvernig fari ef tjón sjúklings fer umfram 

hámarksbótafjárhæð laganna og skoðað í hvaða tilvikum kemur til skaðabótaábyrgðar þeirra 

sem veita heilbrigðisþjónustu, en í því samhengi verður gerð stuttlega grein fyrir reglum 

skaðabótaréttar. Í þriðja og fjórða kafla verður athyglisverðum tölum í heilbrigðisþjónustu 

gerð skil sem virðast geta bent til þess að sjúklingar nýti ekki alltaf rétt sinn samkvæmt 

tryggingunni og greint af hvaða völdum það sé. Í fimmta kafla verður síðan framkvæmd 

tryggingarinnar skoðuð nánar og í því samhengi verður afgreiðsla sjúklingatryggingamála á 

árunum 2001-2011 hjá þeim aðilum sem annast sjúklingatryggingu skoðuð ítarlega. Verður 

sjónum beint að því hvort sú skoðun gefi tilefni til að ætla að sjúklingar fái ekki sömu 
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afgreiðslu mála sinna eftir því hvar umsókn þeirra er afgreidd eða hver metur mál þeirra. Í 

sjötta kafla verður að endingu gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ritgerðarinnar og ályktanir 

dregnar af þeim og í sjöunda kafla verða lokaorð dregin saman.  

2 Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000  
 

2.1 Almennt um sjúklingatryggingu 

2.1.1 Forsaga laganna 

Þann 1. janúar 2001 tóku gildi lög nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu á Íslandi. Frumvarp til 

laga um sjúklingatryggingu hafði áður verið lagt fyrir Alþingi á 113. löggjafarþingi 1990-

1991 en náði ekki fram að ganga.
1
 Fyrirmyndin var danskt lagafrumvarp um 

sjúklingatryggingu sem síðar varð nær óbreytt að lögum í Danmörku, auk þess sem tekið var 

tillit til réttarþróunar á umræddu sviði frá því að fyrra frumvarpið var samið og hliðsjón höfð 

af löggjöf hinna Norðurlandanna um sjúklingatryggingu.
2
 Tilefni laganna var að réttarstaða 

sjúklinga á Íslandi þótti ekki nægilega trygg þegar kom að rétti þeirra til bóta vegna 

læknamistaka og jafnframt þótti hún lakari en á öðrum Norðurlöndum.
3
 Lög um 

sjúklingatryggingu voru fyrst sett í Svíþjóð en þar var slíkum tryggingum komið á árið 1975.
4
 

Hin Norðurlöndin fylgdu svo í kjölfarið, en hliðstæðar bótareglur eru ekki til utan 

Norðurlandanna.
5
 Sjúklingatryggingin er því sérnorrænt fyrirbæri. Nokkur áherslumunur er 

þó á reglum um sjúklingatryggingu á milli einstakra Norðurlanda,
6
 en ekki eru efni til að gera 

grein fyrir þeim hér, heldur skal það eitt sagt að eftir gildistöku laga nr. 111/2000 eru reglur 

um sjúklingatryggingar í gildi alls staðar á Norðurlöndunum. Fullkomin sátt var um 

lagasetninguna hér heima ef marka má umræður á Alþingi og er það ef til vill skýring þess að 

litlar umræður hafa verið um hana síðan.  

Hér á landi hafði frá árinu 1989 verið vísir að sjúklingatryggingu í slysatryggingakafla 

almannatryggingalaga nr. 67/1971, nú lög nr. 100/2007.
7
 Með lögum nr. 74/1989, sem voru 

til breytingar á lögum um almannatryggingar nr. 67/1971, var bætt inn í slysatryggingakafla 

                                                           
1
 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4415. 

2
 sama heimild. 

3
 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 453. 

4
 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4415. 

5
 sama heimild. 

6
 sama heimild 4415–4418. 

7
 sama heimild 4415. 
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þeirra nýju ákvæði um bætur frá Tryggingastofnun ríkisins vegna tjóns sem sjúklingar urðu 

fyrir vegna læknisaðgerða eða mistaka starfsfólks sem starfaði hjá sjúkrastofnunum.
8
 Voru 

bætur greiddar vegna afleiðinga læknisaðgerða og mistaka starfsfólks og tók tryggingin 

aðeins til opinberra sjúkrastofnana, það er sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva.
9
 Ákvæðið fól í 

sér að sjúklingar væru slysatryggðir eins og launþegar og aðrir sem slysatrygging 

almannatrygginga tók til og tryggði því sjúklingum samskonar bótarétt og launþegar hafa 

vegna vinnuslysa.
10

 Bótarétturinn var á hinn bóginn takmarkaður við bætur eftir 

almannatryggingalögum sem í flestum tilvikum eru mun lægri en þær sem menn geta átt eftir 

almennum reglum skaðabótaréttar.
11

 Mikið vantaði upp á að sjúklingar fengju með þessum 

hætti bætur sem nálguðust það að vera fullar bætur.
12

 Var því aðeins um að ræða 

bráðabirgðaúrræði þangað til sérstök lög um sjúklingatryggingu yrðu sett.
13

  

Fram að gildistöku laga um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 gátu sjúklingar, sem urðu 

fyrir heilsutjóni við læknismeðferð eða rannsókn, aðeins fengið fullar bætur fyrir tjón sitt eftir 

almennum skaðabótareglum ef þeir gátu sannað að tjón væri að rekja til saknæmrar háttsemi 

annars manns,
14

 að frátöldum bótum samkvæmt hinu nýja ákvæði í slysatryggingakafla 

almannatryggingalaga. Sjúklingar geta orðið fyrir heilsutjóni af ýmis konar skakkaföllum í 

tengslum við læknisaðgerð eða aðra meðferð inni á heilbrigðisstofnun án þess að skilyrði 

bótaréttar eftir almennum skaðabótareglum séu fyrir hendi.
15

 Oft er sök ekki orsök tjóns, en 

sjúklingur verður samt sem áður fyrir tjóni sem getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir hann. 

Líkt og fyrr segir voru bætur samkvæmt almannatryggingalögum oftast talsvert lægri en þær 

sem menn gátu fengið eftir almennum skaðabótareglum og þar af leiðandi gat það skipt 

tjónþola miklu máli að skilyrði væru uppfyllt fyrir skaðabótarétti. Ábyrgðartryggingar lækna 

eða sjúkrahúsa greiddu heldur ekki bætur til sjúklinga sem urðu fyrir tjóni nema 

skaðabótaréttur væri fyrir hendi samkvæmt þeim skilyrðum sem um hann gilda.
16

 

Skaðabótareglur veita ekki nærri alltaf bótarétt vegna heilsutjóns sem hlýst af völdum 
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læknismeðferðar eða í tengslum við hana innan heilbrigðiskerfisins.
17

 Markmið með lögum 

um sjúklingatryggingu var að auka bótarétt sjúklinga sem biðu heilsutjón vegna áfalla í 

tengslum við læknismeðferð eða rannsókn innan heilbrigðiskerfisins og jafnframt að 

auðvelda þeim að sækja rétt sinn.
18

 Helstu rökin fyrir sjúklingatryggingu var hversu erfitt það 

gat verið að sanna sök á þessu sviði, bæði vegna læknisfræðilegra álitamála og vegna þess að 

oft eru ekki aðrir til frásagnar en þeir sem sjúklingur sakar um mistök.
19

 Þá er einnig talið að 

sjúklingatryggingin greiði fyrir því að sem víðtækastar upplýsingar fáist um það sem betur 

megi fara í heilbrigðiskerfinu, dragi úr tortryggni á milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna 

þar sem skaðabótamál eru til þess fallin að skapa tortryggni og geri loks 

heilbrigðisstarfsmenn samvinnufúsari við upplýsingaöflun þar sem ekki þarf að sýna fram á 

sök einhvers á tjóninu.
20

 Með sjúklingatryggingunni var stefnt að því að gera íslenskar reglur 

í aðalatriðum svipaðar öðrum norrænum reglum um sjúklingatryggingu.
21

 

2.1.2 Hlutlæg bótaábyrgð 

Með lögum nr. 111/2000 varð sjúklingatrygging ekki lengur hluti almannatrygginga heldur 

sjálfstæð trygging byggð á sérlögum.
22

 Með lögunum var réttur sjúklinga rýmkaður verulega 

frá því sem áður var með því að lögfestar voru sérstakar reglur um bótaábyrgð sjúkrastofnana 

og lækna og annarra heilbrigðisstarfsmanna.
23

 Lögin gera ráð fyrir að sjúklingar séu tryggðir 

með sérstakri sjúklingatryggingu ef þeir verða fyrir heilsutjóni inni á sjúkrastofnun í tengslum 

við læknismeðferð eða aðra heilbrigðisþjónustu.
24

 Skilyrði fyrir rétti til bóta eru mjög 

frábrugðin bótaskilyrðum hefðbundinna slysatrygginga og reglum skaðabótaréttar.
25

 

Sjúklingatrygging felur í sér víðtækari rétt sjúklings til bóta en hann á eftir almennum 

skaðabótareglum, þar sem ekki þarf að sýna fram á að neinn beri skaðabótaábyrgð á tjóninu.
26

 

Bótaréttur samkvæmt lögunum er þess vegna alveg óháður því hvort tjón verði rakið til 

saknæmra mistaka eða vanrækslu heilbrigðisstarfsfólks. Rétturinn er hins vegar háður 
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nokkrum skilyrðum og bótafjárhæðir eru staðlaðar að hluta.
27

 Sjúklingar geta átt rétt á bótum 

þótt ekki hafi verið gerð nein mistök, heldur einfaldlega að meðferð eða aðgerð hafi ekki 

tekist sem skyldi og tjón hlýst af, og getur slíkt verið bótaskylt samkvæmt lögunum að nánar 

tilteknum skilyrðum uppfylltum.
28

 Sjúklingatryggingin greiðir bætur fyrir tjón sem koma 

hefði mátt í veg fyrir með því að haga rannsókn eða meðferð sjúklings öðruvísi en gert var, 

og í vissum tilvikum stofnast bótaréttur þótt ekki hefði verið unnt að afstýra tjóni.
29

 Yfirleitt 

eru það óhöpp sem enginn á beinlínis sök á sem leiða til tjóns fremur en mistök.
30

 Það er 

sjaldan sem mistök hafa beinlínis átt sér stað, heldur er yfirleitt um að ræða röð tilviljana sem 

veldur því að eitthvað fer úrskeiðis.
31

 Samkvæmt lögunum eru sjúklingar engu að síður 

tryggðir fyrir slíku verði þeir fyrir tjóni.
32

 Í sjúklingatryggingunni felst því hlutlæg bótaregla 

sé skilyrðum laganna á annað borð fullnægt.  

2.2 Gildissvið sjúklingatryggingar 

Í 1. gr. laga um sjúklingatryggingu er að finna reglur um gildissvið tryggingarinnar. 

Samkvæmt ákvæðinu eru tryggðir þeir sjúklingar sem eru til rannsóknar eða meðferðar inni á 

sjúkrastofnun hér á landi og verða fyrir tjóni. Til skýringar á hugtakinu sjúklingur er vísað til 

laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 en samkvæmt þeim telst hver notandi 

heilbrigðisþjónustu vera sjúklingur, sbr. 1. mgr. 2. gr. Nánar segir í 1. mgr. 1. gr. laganna: 

Rétt til bóta samkvæmt lögum þessum eiga sjúklingar, sbr. 2. gr. laga um réttindi sjúklinga, sem 

verða fyrir líkamlegu eða geðrænu tjóni hér á landi í tengslum við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð 

á sjúkrahúsi, heilsugæslustöð eða annarri heilbrigðisstofnun, í sjúkraflutningum eða hjá 

heilbrigðisstarfsmanni sem starfar sjálfstætt og hlotið hefur löggildingu landlæknis til starfans. 

Sama á við um þá sem missa framfæranda við andlát slíkra sjúklinga.  

Þá eru einnig þeir sjúklingar tryggðir á vegum Sjúkratrygginga Íslands sem sendir eru til 

rannsóknar eða meðferðar á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun erlendis, sbr. 2. mgr. 1. gr. Til 

viðbótar framangreindu eiga rétt samkvæmt lögunum þeir sem gangast undir læknisfræðilega 

tilraun, þótt ekki sé hún liður í sjúkdómsgreiningu eða meðferð á sjúkdómi, og þeir sem gefa 

                                                           
27

 Eiríkur Elís Þorláksson og Heimir Örn Herbertsson, „Um bótarétt þeirra sem verða fyrir slysum“ (2006) 33 (1) 
Sjúkraþjálfarinn 30, 31. 
28

 „Kynna þarf betur sjúklingatryggingu fyrir læknum“ (2012) 98 (12) Læknablaðið 666, 666. 
29

 Gunnar Ármannsson, „Læknar og lög. Hvernig er bótaábyrgð háttað samkvæmt lögum nr. 111/2000 um 
sjúklingatryggingar?“ (2003) 89 (4) Læknablaðið 346, 346. 
30

 „Kynna þarf betur sjúklingatryggingu fyrir læknum“ (2012) 98 (12) Læknablaðið 666, 667. 
31

 sama heimild. 
32

 sama heimild. 



6 
 

vef, líffæri, blóð eða annan líkamsvökva, sbr. 3. og 4. mgr. 1. gr. Þessir aðilar eru því tryggðir 

þótt þeir séu ekki sjúklingar í skilningi hinnar almennu skilgreiningar á hugtakinu.
33

 

Í þessu sambandi má nefna úrskurð úrskurðarnefndar almannatrygginga frá 11. maí 

2006 í máli 115/2006, en þar hafði starfsmaður á augndeild Landspítala, einn dag þegar hann 

var við vinnu, leitað til læknis sem starfaði á augndeildinni út af stórum flygsum sem hann sá 

fyrir hægra auga. Læknirinn vildi ekki skoða starfsmanninn og tjáði honum að það væri 

ekkert að honum. Þegar starfsmaðurinn spurði hvort hann þyrfti að fá augnlækni til að skoða 

augað neitaði læknirinn því og sagði það óþarft. Mánuði seinna vaknaði starfsmaðurinn einn 

daginn með allt svart fyrir hægra auganu. Þá bað hann augnlækni um að skoða sig og var 

starfsmaðurinn greindur með algert sjónhimnulos og þurfti að gangast undir aðgerð. 

Starfsmaðurinn sótti um bætur úr sjúklingatryggingu á þeim grundvelli að síðbúin greining og 

meðferð við sjónhimnulosi á Landspítala-háskólasjúkrahúsi þegar hann leitaði fyrst til læknis 

hafi valdið honum heilsutjóni. Tryggingastofnun ríkisins synjaði umsókn starfsmannsins um 

bætur á þeim grundvelli að fyrrnefnd samskipti á gangi Landspítala-háskólasjúkrahúss teldust 

ekki meðferð eða rannsókn í skilningi laga um sjúklingatryggingu og að starfsmaðurinn hefði 

ekki verið sjúklingur í skilningi laganna þegar samtalið fór fram. Í niðurstöðu 

Tryggingastofnunar ríkisins kom fram að starfsmaðurinn leitaði ekki til læknis með 

formlegum hætti heldur var um að ræða óformleg orðaskipti samstarfsfólks og engin skoðun 

fór fram. Óformlegt samtal við samstarfsmann á gangi vinnustaðar sé ekki þess eðlis að 

viðkomandi geti talist sjúklingur í skilningi laga um réttindi sjúklinga. Slíkt samtal uppfylli 

heldur ekki skilyrði laga um sjúklingatryggingu um rannsókn eða meðferð, en hvorugt fór 

fram þegar umræddur læknir ræddi við starfsmanninn. Úrskurðarnefndin tók undir sjónarmið 

Tryggingastofnunar og staðfestir niðurstöðu hennar með þeim rökum að starfsmaðurinn gti 

ekki ætlast til þess að fá faglega úrlausn við óformlegri fyrirspurn til samstarfsmanns. Það 

væri staðreynd að engin skoðun hefði átti sér stað né rannsókn og við þær aðstæður yrði ekki 

litið á starfsmanninn sem sjúkling. Um óformleg samskipti samstarfsfólks var að ræða sem 

fól ekki í sér stöðu sjúklings annars vegar og veitanda heilbrigðisþjónustu hins vegar þegar 

samskiptin áttu sér stað. Heilbrigðisþjónusta væri veitt að undangenginni ósk sjúklings um 

þjónustuna og gegn gjaldi, en svo var ekki í málinu.  

Sjúklingatrygging samkvæmt lögum nr. 111/2000 nær til alls heilbrigðiskerfisins og 

allrar heilbrigðisþjónustu sem veitt er hér á landi.
34

 Ekki skiptir máli hvaðan fjármagn til 

reksturs heilbrigðisþjónustu kemur, kostnaður getur verið greiddur af sjúkratryggingum 
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almannatrygginga, fjárframlögum úr ríkissjóði eða af sjúklingi sjálfum.
35

 Hún nær því ekki 

aðeins yfir heilbrigðisþjónustu sem veitt er af ríkinu inni á sjúkrahúsum og á 

heilsugæslustöðvum, heldur jafnframt til heilbrigðisþjónustu sem veitt er af einkarekinni 

heilbrigðisstofnun eða af heilbrigðisstarfsmönnum sem starfa sjálfstætt.
36

 Með sjálfstætt 

starfandi heilbrigðisstarfsmönnum er ekki aðeins átt við lækna, heldur alla 

heilbrigðisstarfsmenn sem starfa sjálfstætt.
37

 Sem dæmi má nefna þjónustu sem veitt er af 

lýtalæknum, hnykkjum og inni á hjúkrunarheimilum.
38

  

Samkvæmt 9. gr. eru bótaskyldir samkvæmt lögunum allir þeir sem veita 

heilbrigðisþjónustu hér á landi, innan stofnana sem utan. Í ákvæðinu eru talin upp sjúkrahús, 

heilsugæslustöðvar og aðrar heilbrigðisstofnanir án tillits til rekstrarforms. Einnig aðrar 

heilbrigðisstofnanir án tillits til þess hver ber ábyrgð á rekstrinum og heilbrigðisstarfsmenn 

sem starfa sjálfstætt og hafa hlotið löggildingu landlæknis til starfans. Þá eru 

Sjúkratryggingar Íslands bótaskyldar vegna sjúklinga sem brýn nauðsyn er að vista erlendis á 

sjúkrahúsi eða annarri heilbrigðisstofnun og þeir sem annast sjúkraflutninga eru einnig 

nefndir. Af framangreindu má sjá að gildissvið laganna er mjög rúmt.  

2.3 Vátryggingarskylda samkvæmt lögum nr. 111/2000 

Það er þekkt á ýmsum sviðum þar sem lög mæla fyrir um víðtæka ábyrgð, einkum hlutlæga 

ábyrgð, að lögfest sé skylda til að vátryggja þá hagsmuni sem hinum víðtæku ábyrgðarreglum 

er ætlað að vernda.
39

 Samkvæmt 10. gr. laga um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 eru þeir 

sem eru bótaskyldir samkvæmt lögunum skyldaðir til að vera tryggðir með gildri 

vátryggingu, það er sjúklingatryggingu, hjá vátryggingarfélagi sem hefur starfsleyfi hér á 

landi. Tryggingafélög landsins eru fjögur talsins, þau eru Sjóvá Almennar tryggingar hf., 

Tryggingamiðstöðin hf., Vátryggingafélag Íslands hf. og Vörður hf. og bjóða þau öll upp á 

sjúklingatryggingu. Í lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 er skerpt á þeirri skyldu 

sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna og fyrirtækja sem veita heilbrigðisþjónustu að vera 

með gildar sjúklingatryggingar sem uppfylla skilyrði laga nr. 111/2000 og reglugerða settum 

á grundvelli þeirra, sbr. 25. gr. þeirra laga. Heilsugæslustöðvar, sjúkrahús og aðrar 

heilbrigðisstofnanir sem eru í heild eða að hluta í eigu ríkisins eru hins vegar undanþegin 
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vátryggingarskyldu og hið sama á við um Sjúkratryggingar Íslands og þá sem annast 

sjúkraflutninga á vegum ríkisins, sbr. 11. gr. laganna. Þessum aðilum er hins vegar heimilt að 

kaupa tryggingu ef þeir kjósa það frekar.
40

 Það að opinberar stofnanir séu undanþegnar því að 

kaupa tryggingu samrýmist því að ríkið er almennt talið geta borið sjálft áhættuna af tjóni án 

þess að réttaröryggi sjúklinga sé í nokkru ógnað.
41

  

Sjúkratryggingar Íslands, sem er stofnun sem heyrir undir velferðarráðuneytið, annast 

sjúklingatryggingu fyrir heilbrigðisstofnanir reknar af ríkinu og einnig vegna sjúkraflutninga 

og sjúklinga erlendis á vegum Sjúkratrygginga, sbr. 1. mgr. 14. gr. laganna. Kostnaður við 

framkvæmd stofnunarinnar greiðist úr ríkissjóði.
42

 Aðrir, sem eru fyrst og fremst einkareknar 

heilbrigðisstofnanir og sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn, kaupa sem fyrr segir 

sjúklingatryggingu hjá vátryggingafélögum. Sjúklingar geta því ýmist þurft að beina kröfum 

sínum um bætur til Sjúkratrygginga Íslands eða vátryggingafélags, allt eftir því hvar rannsókn 

eða sjúkdómsmeðferð fór fram.
43

 Þeir sem verða fyrir tjóni vegna meðferðar eða rannsóknar 

inni á heilsugæslustöð, sjúkrahúsi eða öðrum heilbrigðisstofnunum sem reknar eru af ríkinu 

skulu beina kröfum sínum til Sjúkratrygginga Íslands, sbr. 1. mgr. 12. gr., en verði sjúklingar 

fyrir tjóni vegna meðferðar eða rannsóknar inni á einkarekinni heilbrigðisstofnun eða hjá 

sjálfstætt starfandi lækni skal beina kröfunni til þess vátryggingafélags sem tryggir 

starfsemina, sbr. 13. gr. laganna. Tekið skal fram að skylda sjálfstætt starfandi 

heilbrigðisstarfsmanna til að vera með sjúklingatryggingu nær til þess sem þeir gera í 

atvinnustarfsemi sinni, sem þýðir að tryggingin nær ekki yfir athafnir lækna utan 

atvinnustarfsemi þeirra.
44

 Má sem dæmi nefna að ef læknir er kallaður til í verslun vegna 

aðsvifs viðskiptavinar eða ef læknir kemur sem almennur borgari fyrstur á slysstað og veitir 

læknishjálp, þá myndu afleiðingar hugsanlegra mistaka hans ekki fara eftir lögum um 

sjúklingatryggingu heldur hinni almennu sakarreglu í skaðabótarétti.
45

  

Velta má fyrir sér hvernig fari um bótarétt sjúklings ef einkarekin heilbrigðisstofnun 

eða sjálfstætt starfandi læknir virðir ekki þá skyldu sína að vera með sjúklingatryggingu hjá 

vátryggingafélagi. Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. laga um sjúklingatryggingu varðar það 

bótaskylda aðila samkvæmt lögunum sektum ef vátryggingaskyldunni er ekki sinnt. Ákveðin 

eftirlitsskylda er með vátryggingunni samkvæmt lögunum því binda má starfsleyfi 

                                                           
40

 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4428. 
41

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 460. 
42

 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4429. 
43

 sama heimild 4421. 
44

 Gunnar Ármannsson, „Læknar og lög. Hvernig er bótaábyrgð háttað samkvæmt lögum nr. 111/2000 um 
sjúklingatryggingar?“ (2003) 89 (4) Læknablaðið 346, 347. 
45

 sama heimild. 
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fyrrnefndra aðila því að vátryggingarskyldunni sé fullnægt, sbr. 2. mgr. 10. gr. laganna. Í 2. 

mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 763/2000, sem sett er með heimild í ákvæðinu og fjallar um 

vátryggingar þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu samkvæmt lögum nr. 111/2000, er áréttað 

að heimilt sé að fella niður starfsleyfi stofnunar eða heimild heilbrigðisstarfsmanns til að 

starfa sjálfstætt ef vátrygging fellur úr gildi og ekki hefur verið tekin önnur fullnægjandi 

vátrygging innan 8 vikna frá því að vátryggingafélag hefur tilkynnt velferðarráðuneytinu að 

tryggingin hefur fallið úr gildi, en vátryggingafélögum er það skylt samkvæmt 1. mgr. 4. gr. 

reglugerðarinnar. Hvað bótaréttinn snertir sérstaklega, má um afleiðingar þess að læknir sé 

ekki með vátryggingu, nefna dóm Hæstaréttar frá 15. mars 2007 í máli nr. 373/2006. Þar 

hafði læknir, sem hafði gert liðbandaaðgerð á ökkla sjúklings svo að tjón hlaust af, ekki keypt 

vátryggingu samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu. Sjúklingurinn krafðist viðurkenningar 

á því að hann ætti rétt á bótagreiðslu úr ríkissjóði á grundvelli laga um sjúklingatryggingu þar 

sem íslenska ríkið hefði brugðist eftirlitsskyldu sinni, auk þess sem viðurkennt yrði með dómi 

að hann ætti skaðabótarétt á hendur lækninum. Var fallist á skaðabótaskyldu læknisins þar 

sem sýnt þótti fram á að mistök hefðu orðið við aðgerðina sem hefði leitt til tjóns 

sjúklingsins, en um bótaskyldu ríkisins segir nánar í rökstuðningi Hæstaréttar: 

„Stefndi, ..., hafði ekki keypt sjúklingatryggingu samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu nr. 

111/2000 er hin umstefnda aðgerð fór fram og er hvorki um það deilt að það var honum skylt eða 

hitt að stefnandi hefði átt rétt á bótum frá vátryggingarfélagi stefnda hefði hann rækt þá skyldu.  

Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. tilvitnaðra laga varðar það bótaskylda aðila refsingu að kaupa sér ekki 

vátryggingu (sjúklingatryggingu). Engin lagastoð verður hins vegar fundin fyrir eftirlitsskyldu 

stefnda, íslenska ríkisins, að þessu leyti eða því að bótaskylda færist yfir á hann í þeim tilvikum 

að bótaskyldir aðilar vanræki að vátryggja.“ 

Af þessari niðurstöðu má ráða að eina úrræðið sem sjúklingar hafa, til að freista þess að fá 

tjón sitt bætt sé læknir eða sjúkrastofnun ekki með gilda sjúklingatryggingu, er að höfða 

almennt skaðabótamál á hendur þeim þar sem sýna verður fram á saknæma háttsemi af þeirra 

hálfu.  

2.4 Kæruleiðir 

Ákvörðunarvald um bótarétt samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu er hjá annars vegar 

Sjúkratryggingum Íslands og hins vegar vátryggingafélögum landsins, sbr. 12. og 13. gr., sem 

afla gagna og taka að því búnu afstöðu til þess hvort um sé að ræða bótaskylt tjón eða ekki. 

Ákvarðanir fyrrnefndra aðila eru þó ekki endanlegar ef sjúklingar vilja ekki una niðurstöðu 
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þeirra. Eiga sjúklingar það úrræði að snúa sér til úrskurðarnefnda og leggja það fyrir þær að 

endurskoða ákvaðanir fyrrnefndra aðila.  

2.4.1 Úrskurðanefnd almannatrygginga 

Hægt er að kæra niðurstöður Sjúkratrygginga Íslands í málum er varða sjúklingatryggingu til 

óháðrar nefndar, úrskurðarnefndar almannatrygginga, sem heyrir undir velferðaráðuneytið, 

sbr. 16. gr. laga nr. 111/2000. Sjúklingum sem er synjað um bætur af Sjúkratryggingum 

Íslands eða vilja ekki una niðurstöðum stofnunarinnar að öðru leyti geta þannig skotið 

ákvörðun hennar til úrskurðarnefndarinnar sem endurskoðar ákvörðunina. Í 9 gr. 

almannatryggingalaga nr. 100/2007 segir að úrskurðanefndin sé sjálfstæð í störfum sínum og 

verður úrskurðum hennar ekki skotið til annarra stjórnvalda. Heimilt er þó að skjóta 

niðurstöðu nefndarinnar til dómstóla.  

2.4.2 Úrskurðarnefnd vátryggingarmála 

Úrskurðanefnd í vátryggingamálum starfar samkvæmt lögum um vátryggingarsamninga nr. 

30/2004. Sjúklingum sem er synjað um bætur úr sjúklingatryggingu af vátryggingafélagi geta 

leitað til úrskurðarnefndar vátryggingarmála. Úrskurðanefndin fjallar um ágreining varðandi 

bótaskyldu og kveður upp rökstudda úrskurði sem verður ekki skotið til æðri stjórnvalda, en 

heimilt er málsaðilum að leggja ágreining sinn fyrir dómstóla með venjulegum hætti, sbr. 

141. gr. laga um vátryggingarsamninga.  

2.5 Tjónstilvik sem sjúklingatryggingin nær til  

Sjúklingatrygging veitir sjúklingum rétt til bóta fyrir líkamlegt eða geðrænt heilsutjón sem 

verður vegna rannsóknar eða meðferðar inni á sjúkrastofnun, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. 

Sjúklingur þarf með öðrum orðum að hafa orðið fyrir heilsutjóni í tengslum við rannsókn eða 

meðferð á sjúkrahúsi, heilsugæslustöð eða annarri heilbrigðisstofnun, í sjúkraflutningum eða 

hjá heilbrigðisstarfsmanni sem starfar sjálfstætt, sbr. 1. mgr. 1. gr. Það er skilyrði að 

sjúklingur verði fyrir raunverulegu tjóni, ef mistök verða en þau valda engu tjóni er 

bótaskylda ekki fyrir hendi.
46

 Skilyrði fyrir greiðsluskyldu úr sjúklingatryggingu er því að 

tjónið tengist þeirri sjúkdómsmeðferð eða rannsókn sem sjúklingur hefur gengist undir inni á 

sjúkrastofnun.
47

 Af því leiðir að lögin taka ekki til skaðlegra afleiðinga eða annars tjóns sem 

                                                           
46

 Ingibjörg Georgsdóttir og Una Björt Ómarsdóttir, „Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000. Fyrstu skref við 
framkvæmd nýrra laga.“ (2003) 89 (9) Læknablaðið 698, 698. 
47

 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4422. 
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hlýst af sjúkdómi sem sjúklingur þjáðist af fyrir.
48

 Bætur skal þar af leiðandi ekki greiða fyrir 

tjón sem eingöngu verður rakið til þess að aðgerð eða önnur sjúkdómsmeðferð tókst ekki.
49

 

Þá eru bótaskilyrði laganna byggð á því að tjón skuli hafa hlotist af meðferð eða rannsókn 

eins og segir í 1. gr. laganna. Tryggingin nær því ekki til tjóns sem er óhjákvæmileg og 

eðlileg afleiðing þess sjúkdóms sem átti að lækna eða fylgikvilla sem rekja má til hans.
50

 

Áverkar sem þarfnast aðkomu bæklunarlækna, svo sem ýmsir brotaáverkar, eru til dæmis oft 

í eðli sínu til þess fallnir að valda varanlegum skaða jafnvel þótt sjúklingur fái bestu meðferð 

sem völ var á.
51

 Sömu sögu er að segja um skurðaðgerðir en þeim fylgir ávallt nokkur 

áhætta.
52

 Í slíkum tilfellum er því mikilvægt að átta sig á því að þá er tjónið ekki að rekja til 

læknisþjónustunnar sjálfrar. 

Það sem gerir bótauppgjör sjúklingatryggingamála oft á tíðum flóknara en ella er sú 

staðreynd að flestir þeir sem öðlast bótarétt úr sjúklingatryggingu eru veikir fyrir.
53

 

Tryggingunni er ekki ætlað að bæta heilsutjón af völdum sjúkdóma heldur aðeins það 

umfram tjón sem hlýst af bótaskyldu atviki.
54

 Verður þar af leiðandi að meta hvernig búast 

hefði mátt við að heilsufar sjúklings hefði þróast ef meðferð hefði gengið áfallalaust fyrir sig 

og bera saman við raunverulegan gang mála því það er mismunurinn á þessum tveimur 

atburðarrásum sem sjúklingatryggingunni er ætlað að bæta.
55

 

Þau tjónstilvik sem lög um sjúklingatryggingu ná yfir eru afmörkuð í 2. gr. þeirra. 

Ákvæðið gengur út frá því að aðeins skuli greiða bætur  fyrir tjón sem komast hefði mátt hjá 

ef meðferð eða rannsókn hefði verið hagað á annan hátt en gert var. Tekur 1., 2. og 3. tl. mið 

af þessum útgangspunkti en samkvæmt 4. tl. má hins vegar í vissum tilvikum greiða bætur 

fyrir tjón sem ekki hefði verið unnt að komast hjá en ósanngjarnt þykir að sjúklingur beri 

bótalaust.
56

 Samkvæmt áðurnefndri 2. gr. er skilyrði að heilsutjón sjúklings megi að öllum 

líkindum rekja til einhverra eftirtaldra atvika sem upp eru talin í fjórum töluliðum 

ákvæðisins: 

                                                           
48

 sama heimild. 
49

 sama heimild. 
50

 sama heimild. 
51

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011) 8. 
52

 sama heimild. 
53

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007) 5. 
54

 sama heimild 6. 
55

 sama heimild. 
56

 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4422. 
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1. tl.  Ætla má að komast hefði mátt hjá tjóni ef rannsókn eða meðferð við þær aðstæður 

sem um ræðir hefði verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við 

þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði.  

2. tl.  Tjón hlýst af bilun eða galla í tæki, áhöldum eða öðrum búnaði sem notaður er við 

rannsókn eða sjúkdómsmeðferð. 

3. tl. Mat sem síðar er gert leiðir í ljós að komast hefði mátt hjá tjóni með því að beita 

annarri meðferðaraðferð eða meðferðartækni sem völ var á og hefði frá 

læknisfræðilegu sjónarmiði gert sama gagn við meðferð sjúklings.  

4. tl.  Um er að ræða sýkingu eða annan fylgikvilla af rannsókn eða meðferð, þar með talin 

aðgerð, sem er tiltölulega sjaldgæfur og alvarlegur miðað við grunnsjúkdóm og er 

meiri en svo að sanngjarnt sé að sjúklingur þoli það bótalaust. Við matið skal annars 

vegar líta til þess hve tjón er mikið og hins vegar til sjúkdóms og heilsufars sjúklings 

að öðru leyti. Þá skal taka mið af því hvort algengt er að tjóni verði af meðferð eins 

og þeirri sem sjúklingur gekkst undir og hvort eða að hve miklu leyti gera mátti ráð 

fyrir að hætta væri á slíku tjóni.  

Að framangreindu má sjá að aðalatriði samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu er hvort 

komast hefði mátt hjá tjóni sem sjúklingur varð fyrir.
57

 Sjúklingatryggingunni er ekki ætlað 

að greiða bætur vegna annarra slysa en þeirra sem falla undir ákvæði 2. gr. laganna. Sem fyrr 

segir nýtur sjúklingur ekki vafans um að öll einkenni hans megi rekja til bótaskylds atviks 

samkvæmt lögunum, heldur verður að skoða hvað sé að öllum líkindum rakið til atburðarins 

og hvað megi rekja til grunnástands sjúklingsins að öðru leyti.
58

 Það er því skilyrði bóta úr 

sjúklingatryggingu að orsakatengsl séu á milli heilsutjóns sjúklings og þeirrar meðferðar eða 

rannsóknar sem hann gekkst undir.
59

 Við mat á því hvort nauðsynlegt orsakasamband sé á 

milli tjóns og rannsóknar eða meðferðar er nægilegt að sýnt sé fram á að tjón hafi að öllum 

líkindum hlotist af umræddri rannsókn eða meðferð, sbr. upphafsákvæði 2. gr. Samkvæmt 

þessu taka lögin til tjóns ef könnun á málsatvikum leiðir í ljós að líklegra sé að tjónið stafi af 

rannsókn eða meðferð en öðrum orsökum, til dæmis fylgikvilla sem getur komið upp án þess 

að meðferð sjúklingsins hafi átt þar nokkurn þátt.
60

 Ef engu verður slegið föstu um orsök 

                                                           
57

 sama heimild 4420. 
58

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 2010) 3. 
59

 sama heimild. 
60

 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4422. 
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tjónsins er nauðsynlegt að vega og meta allar hugsanlegar orsakir.
61

 Verði niðurstaðan sú að 

eins líklegt sé að tjón sé óháð meðferðinni er bótaréttur ekki fyrir hendi.
62

 Sama gildir ef 

ekkert verður sagt um hver sé líklegasta orsök tjónsins.
63

 Vægari kröfur eru þó gerðar um 

sönnun orsakatengsla á milli tjóns og meðferðar eða rannsóknar í þeim tilvikum þar sem um 

er að ræða menn sem hafa gengist undir læknisfræðilega tilraun eða gefa blóð, vef eða 

líffæri.
64

 

Verður nú nánar vikið að einstökum tjónstilvikum sem lög nr. 111/2000 ná yfir og 

skilyrðum þess að bótaréttur stofnist vegna þeirra. 

2.5.1 1. tl. 1. mgr. 2. gr. laga um sjúklingatryggingu 

Samkvæmt 1. tl. er bótaábyrgð fyrir hendi ef komast hefði mátt hjá tjóni ef rannsókn eða 

meðferð hefði verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu 

á viðkomandi sviði. Þannig skal greiða bætur vegna alls tjóns sem rakið verður til þess að 

eitthvað fer úrskeiðis hjá lækni eða öðrum heilbrigðisstarfsmanni.
65

 Ákvæðið lýtur þannig að 

því hvort rétt hafi verið staðið að rannsókn eða meðferð og við mat á því er ekki notaður sami 

mælikvarði og stuðst er við samkvæmt sakarreglu skaðabótaréttarins heldur skal miða við 

hvað hefði gerst ef rannsókn eða meðferð hefði verið hagað eins vel og unnt hefði verið.
66

 

Tekur ákvæði þessa töluliðar til mistaka í víðtækari merkingu því ekki skiptir máli hvernig 

mistökin voru.
67

 Það tekur til allra mistaka sem verða við rannsókn eða meðferð.
68

 

Bótaskylda stofnast því ef afstýra hefði mátt tjóni með því að haga meðferð eða rannsókn 

sjúklings á annan hátt en gert var. Hér er meðal annars átt við hvers konar ranga meðferð, 

bæði ef beitt er meðferð sem átti ekki læknisfræðilega rétt á sér og eins ef látið var hjá líða að 

grípa til viðeigandi meðferðar.
69

 Hið sama gildir ef notuð er röng aðferð eða tækni eða sýnt er 

fram á gáleysi við meðferð sjúklings eða eftirlit með honum.
70

 Sem dæmi um mistök sem 

falla undir þennan tölulið og sjúklingur á rétt til bóta vegna má nefna að sjúklingur verður 

                                                           
61

 sama heimild. 
62

 sama heimild. 
63

 sama heimild. 
64

 sama heimild. 
65

 sama heimild 4420. 
66

 sama heimild. 
67

 sama heimild 4423. 
68

 sama heimild. 
69

 sama heimild. 
70

 sama heimild. 
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fyrir tjóni vegna þess að læknir gefur röng eða ófullnægjandi fyrirmæli um töku lyfja eða 

heilbrigðisstarfsfólki verða á mistök við lyfjagjöf.
71

 

Þegar mál er skoðað með tilliti til bótaskyldu ber að líta til aðstæðna eins og þær voru 

þegar sjúklingur var til meðferðar, þar á meðal þeirra tækja, búnaðar og lyfja sem voru tiltæk, 

og einnig til þess hvort læknisverk eða önnur meðferð þoldi ekki bið eða hvort nægur tími var 

til umráða.
72

 Læknar geta oft verið í erfiðri aðstöðu þegar þeir þurfa að taka ákvörðun um 

meðferð sjúklings því stundum er ekki mikill tími til umhugsunar áður en ákvörðun er tekin. 

Það skiptir því máli að matið sé byggt á þeim raunverulegu aðstæðum sem fyrir hendi voru 

hverju sinni og af því leiðir að gerðar eru minni kröfur ef aðstæður voru erfiðar.
73

 Þá er ljóst 

af fyrri umfjöllun að það er ekki skilyrði að tjón megi rekja til þess að læknir eða annar 

heilbrigðisstarfsmaður hafi gerst sekur um mistök eða vanrækslu sem komast hefði mátt hjá 

með meiri aðgæslu.
74

 

 Til skýringar þessum tölulið má nefna úrskurð úrskurðarnefndar almannatrygginga frá 

4. maí 2005 í máli nr. 71 frá 2005. Málavextir voru þeir að sjúklingur krafðist bóta úr 

sjúklingatryggingu á þeim grundvelli að óeðlilega hefði verið brugðist við kvörtunum hans og 

slæmu ástandi haustið 2001 vegna brjóskloss með þeim afleiðingum að hann hlaut varanlegan 

skaða af. Leitaði hann nokkrum sinnum til heimilislæknis í september 2001 og eins á 

bráðamóttöku C vegna verkja í baki og vinstri fæti eftir hnykk á bak fáeinum dögum áður, en 

engin ástæða var talin til að leggja hann inn. Þegar sjúklingurinn fékk skoðun hjá D í október 

sama ár var sjúklingurinn kominn með lömun og vöðvarýrnun og þurfti að gangast undir 

brjósklosaðgerð stuttu síðar. Úrskurðarnefndin staðfesti niðurstöðu Tryggingastofnunar 

ríkisins og synjaði sjúklingnum um bætur. Í niðurstöðu úrskurðarnefndinnar kemur fram að 

sjúklingurinn mun hafa verið slæmur í vinstri mjöðm, nára og rasskinn með leiðsluverk upp í 

bak og niður í fótlegg í mörg ár. Hann leitaði fyrst til læknis þann 9. september og aftur degi 

síðar þann 10. september. Seinni skoðunin leiddi strax til rannsókna og var sjúklingur sendur 

í tölvusneiðmyndatöku þann 12. september sem bent til þess að grunur léki á brjósklosi. Þann 

18. september var sjúklingurinn sendur í segulómun til að afgerandi niðurstaða fengist og 

fengust niðurstöður úr henni þremur dögum síðar þar sem greindist þykknun á taugarót, en 

ekki sáust merki um brjósklos. Taldi úrskurðarnefndin að í þessari niðurstöðu fælist ekki 

ábending um að tafarlaus aðgerð á sjúklingnum væri nauðsynleg. Honum var engu að síður 
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vísað til taugaskurðlæknis þann 21. september þegar niðurstöðu segulómunar lágu fyrir. Þann 

26. september leitaði  sjúklingur á slysa- og bráðamóttöku C en við skoðun var ekki hægt að 

greina máttminnkun í ganglimum né viðvarandi lömun. Taugaskurðlæknir mat ástand 

sjúklings svo að um væri að ræða langvarandi einkenni en ekki bráðatilfelli  sem kallaði á 

bráðaaðgerð og var hann því sendur heim og ávísað verkjalyfjum. Voru því aðeins óveruleg 

brottfallseinkenni til staðar við skoðun á heilsugæslustöð og bráðamóttöku C og því hafi ekki 

verið ástæða til aðgerðar. Þegar sjúklingur leitaði til taugaskurðlæknis þann 3. október virtist 

ástandið hins vegar hafa versnað. Var sjúklingur greindur með lömun og vöðvarýrnum og var 

sendur í brjósklosaðgerð rúmri viku síðar.  

 Úrskurðarnefndin komst að þeirri niðurstöðu að skjótt hefði verið brugðist við 

einkennum sjúklingsins í september 2001 og hann sendur í viðeigandi rannsóknir og í kjölfar 

þess til skurðlæknis sem mat ástand þannig að ekki væri þörf á bráðaaðgerð. Skurðaðgerð 

vegna brjósklos sé venjulega ekki ráðleg nema einkenni hefðu staðið í nokkrar vikur án 

batamerkja, algeng viðmiðun væri 6 vikur. Langflestir sjúklingar með brjósklos í mjóbaki 

næðu einnig bata án skurðaðgerðar. Ekkert benti til þess að sjúklingurinn hefði orðið fyrir 

heilsutjóni vegna læknismeðferðarinnar, því ekki væri séð að um ótvíræð vaxandi 

lömunareinkenni hafi verið að ræða sem hafi kallað á skjótari viðbrögð. Var gangur 

rannsókna, meðferðar og aðgerðar talinn eðlilegur. Var meðferð sjúklings því í samræmi við 

það sem telst rétt og eðlileg viðbrögð miðað við fyrirliggjandi þekkingu, það er að talið er að 

brjósklos gangi í flestum tilvikum til baka á nokkrum vikum og ekki sé öruggt um varanlegan 

bata af skurðaðgerðum vegna brjóskloss. Samkvæmt ofangreindu var ekki um það að ræða að 

sjúklingur hafi hlotið heilsutjón vegna læknismeðferðar eða rannsóknar eða fylgikvilla 

meðferðar eða rannsóknar heldur var um að ræða tjón sem varð vegna sjúkdóms sem hann 

væri haldinn. Það að ekki náist fullur bati eftir aðgerð er algengt vandamál í bakmeðferð og 

líkt og fram kemur að ofan þá er það ekki hlutverk sjúklingatryggingar að bæta tjón sem 

verður vegna grunnsjúkdóms eða vegna þess að fullkominn bati fáist ekki af meðferð sem 

háttað var eins vel og unnt var. Varð það því niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að ekkert 

benti til þess að sjúklingurinn hefði orðið fyrir heilsutjóni vegna læknismeðferðar í tengslum 

við bakvandamál hans.  

2.5.2 2. tl. 1. mgr. 2. gr. laga um sjúklingatryggingu 

Bótaskylda er til staðar samkvæmt 2. tl. ef orsök tjóns er bilun eða galli í tæki eða öðrum 

búnaði sem notaður var við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð sjúklings þótt yfirsjónum eða 
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mistökum verði ekki um kennt.
75

 Með öðrum orðum að tjónið hefði ekki orðið ef ekkert hefði 

farið úrskeiðis við notkun tækjabúnaðarins.
76

  Ákvæði þessa töluliðar tekur því til annars 

konar mistaka en nefnd voru hér að framan og eru fremur tæknilegs eðlis. Ekki skiptir máli 

hvernig bilun eða galli í tæki eða búnaði veldur sjúklingi tjóni.
77

 Í athugasemdum við 2. tl. 1. 

mgr. 2. gr. með frumvarpi því er varð að lögum nr. 111/2000 er nefnt sem dæmi að tjón geti 

falist í því að niðurstöður rannsóknar verði rangar af því að rannsóknartæki starfar ekki rétt 

og sjúkdómsgreining verði þess vegna röng.
78

 Einnig má nefna sem dæmi að tjón hljótist af 

bilun eða galla í tækjum eða búnaði sem notuð eru við skurðaðgerð eða svæfingu.
79

 Orsök 

bilunar eða galla skiptir ekki máli. Það gildir því einu hvort bilun eða galli er vegna mistaka í 

hönnun eða smíði tækis, ónógra leiðbeininga um notkun þess, ófullnægjandi viðhalds eða 

annars.
80

 Þá skiptir heldur ekki máli ef um leyndan galla hafi verið að ræða í tækjabúnaði né 

hvort galli eða bilun hefði átt að uppgötvast með eðlilegri aðgát.
81

 Bætur greiðast engu að 

síður fyrir tjón sem hlýst af notkun þess. 

Ákvæði 2. tl. nær aðeins til tækja, áhalda eða annars búnaðar sem beint var notaður 

við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð.
82

 Af því leiðir að ekki er um bótaskylt atvik að ræða ef 

tjón verður vegna bilunar eða galla af völdum annarra hluta eða mannvirkja, til dæmis lyftu á 

sjúkrastofnun eða því um líku.
83

 Við slíkar aðstæður gæti hins vegar í vissum tilvikum 

stofnast réttur til bóta samkvæmt 2. mgr. 3. gr. sem mælir fyrir um að greiða megi bætur ef 

sjúklingur slasast af öðrum orsökum en þeim sem greindar eru í umræddum 2. tl. 2. gr. að 

nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum. Þess skal einnig getið að allmörg tilvik sem hér koma 

til skoðunar vegna galla á vöru eru þess eðlis að bótaskylda getur stofnast samkvæmt reglum 

um skaðsemisábyrgð.
84

 Nánar tiltekið geta framleiðendur og dreifingaraðilar orðið 

skaðabótaskyldir vegna tjóns sem hlýst af ágalla á vöru sem þeir hafa framleitt eða dreift, sbr. 

1. mgr. 6. gr. laga nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð. Réttur til bóta samkvæmt 2. tl. laga um 

sjúklingatryggingu er hins vegar á engann hátt háður því að einhver sé skaðabótaskyldur á 

grundvelli skaðsemisábyrgðar. 
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2.5.3 3. tl. 1. mgr. 2. gr. laga um sjúklingatryggingu 

Verði tjón hvorki rakið til mistaka í skilningi 1. tl. né bilunar eða galla í tækjum eða búnaði 

samkvæmt 2. tl. kemur til álita að tjón sé bótaskylt samkvæmt 3. tl. Leiði mat sem síðar er 

gert í ljós að komast hefði mátt hjá tjóni með því að beita annarri meðferðaraðferð eða 

meðferðartækni sem völ var á og sem hefði frá læknisfræðilegu sjónarmiði gert sama gagn 

við meðferð sjúklings, er um bótaskylt atvik að ræða samkvæmt þeim tölulið. Undir ákvæði 

þessa töluliðar falla tilvik þar sem vitneskja um tjón fæst ekki fyrr en eftir að það uppgötvast 

að unnt hefði verið að afstýra því með því að velja aðra aðferð eða tækni við meðferð og ætla 

má að hefði ekki leitt til tjóns.
85

 Nánar er hér verið að tala um þau tilvik þegar tjón verður 

ekki ljóst fyrr en eftir að aðgerð eða annars konar meðferð hefur farið fram og eftir að 

heilsutjón hefur orðið.
 86

 Í athugasemdum við 3. tl. 1. mgr. 2. gr. með frumvarpi því er varð 

að lögum nr. 111/2000 eru talin upp þrjú bótaskilyrði sem þurfa að vera uppfyllt svo að um 

bótaskylt atvik sé að ræða í skilningi ákvæði töluliðarins. Í fyrsta lagi er skilyrði að önnur 

aðferð eða tækni hafi verið til þegar meðferð fór fram og að í raun hafi verið kostur á henni.
87

 

Í dæmaskyni má nefna að unnt hefði verið að senda sjúkling til sérfræðings eða á sérstaka 

deild annars staðar.
88

 Þannig skal ekki tekið tillit til meðferðar eða tækni sem var ekki notuð 

fyrr en eftir að sjúklingur var til meðferðar eða ekki var völ á fyrr en síðar.
89

 Í öðru lagi er 

skilyrði að aðferð eða tækni sem ekki var gripið til hefði hið minnsta gert sjúklingi sama gagn 

og sú meðferð sem var notuð.
90

 Slíkt læknisfræðilegt mat fer fram á grundvelli þeirrar 

þekkingar og reynslu sem fyrir hendi var þegar sjúklingur gekkst undir meðferð.
91

 Ákvæðið 

tekur til tjónsins ef niðurstaðan er sú að aðferð eða tækni sem ekki var beitt hafi verið miklu 

betri en þeirri sem var beitt.
92

 Í þriðja og síðasta lagi verður að vera unnt að slá því föstu á 

grundvelli upplýsinga sem liggja fyrir um málsatvik, að líklega hefði mátt afstýra tjóni ef 

annarri jafngildri aðferð eða tækni hefði verið beitt.
93

 Þegar metið er hvort tjón var 

óhjákvæmilegt má meðal annars líta til þess sem síðar kom í ljós um veikindi sjúklings og 

heilsufar hans að öðru leyti.
94

 Við ákvörðun á því hvaða tjón megi  rekja til aðferða eða tækni 
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sem notuð var verður að taka tillit til líklegra afleiðinga þeirra úrræða sem ekki voru valin.
95

 

Þannig verður tjón aðeins talið vera sú heilsuskerðing sem einungis má rekja til aðgerðarinnar 

eða tækninnar sem beitt var, ef ætla má að ekki hefði heldur tekist að lækna sjúklinginn með 

því að fara aðra leið.
96

 Ákvæði 3. tl. veitir því sjúklingum rétt til bóta fyrir tjón sem leiðir af 

því að læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður velur eina meðferðaraðferð eða -tækni 

umfram aðra sem í raun var völ á þegar meðferðin fór fram og hefði gert samskonar gagn við 

lækningu sjúklings, ef sýnt er fram á að komast hefði mátt hjá tjóninu ef þeirri meðferð eða 

tækni hefði verið beitt.
97

  

 Til skýringar má nefna niðurstöðu úrskurðarnefndar almannatrygginga frá 2. janúar 

2008 í máli nr. 237 frá 2007. Málsatvik voru þau að kona datt og leitaði á Heilbrigðisstofnun 

C þar sem tekin var röntgenmynd. Myndin leiddi í ljós að konan var handleggsbrotin og var 

hún sett í gips. Þegar það var fjarlægt kom í ljós að gipsið hafði verið of þröngt og var hendin 

illa farin. Var konan með stirðleika í fingrum og þá virtist sem þumall hefði legið rangt innan 

spelku því hún var ekki með fulla hreyfigetu í honum. Konan sótti um bætur úr 

sjúklingatryggingu á þeim grundvelli að hún byggi við verulega skert afl í hendinni. Taldi 

hún að aflskerðinguna væri að rekja til þeirrar meðferðar sem hún fekk á Heilbrigðisstofnun 

C og að líta bæri til 3. tl. 2. gr. laganna um að komast hefði mátt hjá tjóni með því að beita 

annarri meðferðaraðferð eða –tækni, eða með endurskoðun á meðferð eða tækni á 

meðferðartímanum. Tryggingastofnun ríkisins komst að þeirri niðurstöðu að konan hefði 

fengið hefðbundna meðferð við því broti sem um var að ræða og þegar af þeirri ástæðu ætti 3. 

tl. ekki við. Úrskurðanefndin staðfesti niðurstöðu Tryggingastofnunar og synjaði konunni um 

bætur, enda hafði henni ekki heldur tekist að sýna fram á að afleiðingarnar væru meiri en við 

mátti búast og ósanngjarnt væri að hún yrði látin þola bótalaust samkvæmt  4. tl. 2. gr. 

laganna. 

2.5.4 4. tl. 1. mgr. 2. gr. laga um sjúklingatryggingu 

Samkvæmt 4. tl. er bótaskylda fyrir hendi ef um er að ræða tjón sem hlýst af sýkingu eða 

öðrum fylgikvilla sem verður af völdum rannsóknar eða meðferðar, þar með talin aðgerð, 

sem er tiltölulega sjaldgæfur og alvarlegur miðað við grunnsjúkdóm og er meiri en svo að 

sanngjarnt þykir að sjúklingur þoli bótalaust. Þannig greiðast bætur þrátt fyrir að tjón hafi 

verið óhjákvæmilegt svo lengi sem tjónið er meira en sanngjarnt þykir að sjúklingur beri án 
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bóta.
 98

 Við mat á því skal annars vegar líta til þess hve tjónið er mikið og hins vegar til 

sjúkdóms og heilsufars sjúklings að öðru leyti, sbr. 4. tl. Þá skal einnig taka mið af því hvort 

algengt er að tjóni verði af meðferð eins og þeirri sem sjúklingur gekkst undir og hvort eða að 

hve miklu leyti gera mátti ráð fyrir að hætta væri á slíku tjóni, sbr. 4. tl. Ákvæði þessa 

töluliðar tekur nánar til tilvika þar sem ekki var unnt að komast hjá tjóni, jafnvel þótt beitt 

hefði verið annari meðferðaraðferð eða tækni samkvæmt 3. tl.
99

 Er ákvæðinu ætlað að ná til 

heilsutjóns sem ekki heyrir undir 1. – 3. tl. en sem ósanngjarnt þykir að sjúklingur beri án 

bóta, einkum vegna þess hve alvarlegt tjónið er í hlutfalli við hversu mikil veikindi 

sjúklingsins eru og fyrirsjáanlegra afleiðinga af rannsókn eða meðferð.
100

 Ákvæðið tekur til 

hvers konar fylgikvilla sjúkdóms, þar á meðal sýkinga sem að öllum líkindum stafa af 

rannsókn eða meðferð.
101

 Sé fylgikvilla að rekja til þess sjúkdóms sem átti að lækna og 

afleiðinga hans sem eru óháðar rannsókn eða meðferð er bótaskylda ekki fyrir hendi, nema 

eitthvert ákvæða 1.–3. tl. eigi við.
102

 

Það að fylgikvilli sem slíkur hafi alvarlegar afleiðingar nægir ekki til bótaskyldu, 

heldur þarf að meta hvort hann teljist meiri en sanngjarnt þykir að sjúklingur þoli bótalaust.
103

 

Taka verður mið af eðli veikinda sjúklings og alvarleika þeirra, svo og almennu 

heilbrigðisástandi hans.
104

 Því alvarlegri sem sjúkdómur sjúklings er og ástand hans að öðru 

leyti, því meiri er hættan á afleiðingum sem hann verður að sætta sig við að fá ekki bættar.
105

 

Að sama skapi má segja að því minna alvarlegur sem sjúkdómur er því umfangsminni 

afleiðingar á sjúklingur að þurfa að þola án bóta.
106

 Sem dæmi má nefna að ef fyrirsjáanlegt 

er að sjúklingur geti hlotið mikla örorku eða jafnvel deyi ef sjúkdómur eru látinn afskiptalaus 

verða menn að sætta sig við að veruleg hætta sé á alvarlegum eftirköstum meðferðar, það er 

fylgikvillum.
107

 Menn verða einnig að sætta sig við minni háttar fylgikvilla sem verða ef 

unnið er að lækningu sjúkdóms sem er ekki alveg meinalaus.
108

 Þegar metið er hvaða hættu 

sjúklingur verður að bera skal einnig líta til þess hvernig málum var háttað að öðru leyti, til 
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dæmis hvort taka þurfti meiri áhættu en venjulega er gert tímans vegna.
109

 Af því sem á 

undan hefur farið er ljóst að fylgikvillinn verður að vera nokkuð alvarlegur í samanburði við 

veikindi sjúklings og auk þess tiltölulega sjaldgæfur. Til þess að fylgikvilli teljist nægjanlega 

alvarlegur er miðað við að afleiðingar fylgikvillans séu meiri og alvarlegri en búast hefði mátt 

við að orðið hefði ef grunnsjúkdómur sjúklings hefði ekki verið meðhöndlaður.
110

  Með þessu 

er heilsutjón sjúklings sett í beint samhengi við alvarleika sjúkdóms og gert ráð fyrir að staða 

sjúklingsins sé beinlínis verri vegna rannsóknar eða af völdum meðferðar.
111

 Sjúklingur þarf 

því augljóslega að vera talsvert verr settur eftir aðgerð eða meðferð en fyrir hana svo að 

bótaskylda sé fyrir hendi. Við ofangreint mat ber einnig að líta til þess hversu algengur 

fylgikvillinn er og hvort eða að hve miklu leyti gera mátti ráð fyrir hættunni á fylgikvilla í 

sjúkdómstilfellinu sem um ræðir.
112

 Tjón sem sjúklingur verður að þola bótalaust verður þeim 

mun meira eftir því sem hættan á fylgikvilla eftir eðlilega meðferð er meiri.
113

 Hvað 

bótaskylduna varðar breytir engu hvort læknir hefur sagt sjúklingi frá hættunni á fylgikvilla 

eða ekki þar sem ákvæðið tekur til fylgikvilla sem eru svo sjaldgæfir að ástæðulaust þykir að 

sjúklingur sé varaður við þeim.
114

 

Þegar metið er hvort fylgikvilli í kjölfar læknismeðferðar sé nógu alvarlegur þarf 

jafnframt að líta til upplýsinga um tíðni fylgikvilla við sambærilegar aðstæður.
115

 Hefur verið 

miðað við að séu líkur á fylgikvilla minni en 2% miðað við læknisfræðilega þekkingu og 

reynslu, þá sé fylgikvillinn nægjanlega sjaldgæfur til þess að bótaskylda komi til greina.
116

  Í 

þeim tilvikum sem gera þarf aðgerð til að geina sjúkdóm er mikilvægt að átta sig á því að það 

er oft verulegur munur á annars vegar hættunni á sjúkdóminum sjálfum sem þegar var fyrir 

hendi og hættunni af fylgikvillum hins vegar.
117

 Sem dæmi má nefna að nauðsynlegt getur 

verið að gera röntgenrannsókn með skuggaefni á sjúklingi þegar grunur leikur á að hann sé 

með heilaæxli.
118

 Slík rannsókn getur valdið verulegum heilaskemmdum en á sama tíma tekið 

af allan vafa um að sjúklingur sé ekki með heilaæxli.
119

 Þess konar tjón fæst ekki bætt 

samkvæmt 1.–3. tl. en ef afleiðingarnar eru verri en sanngjarnt er að sjúklingur þoli bótalaust 
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fær hann greiddar bætur skv. 4. tl.
120

 Með sömu rökum og áður eiga sjúklingar almennt 

bótarétt vegna tjóns sem hlýst af eftirköstum ráðstafana sem gerðar eru í þeim tilgangi að 

koma í veg fyrir sjúkdóm, til dæmis bólusetningu.
121

  

Um mál sem sýnir vel hvernig ofangreint mat fer fram má  nefna úrskurð 

úrskurðarnefndar almannatrygginga frá 27. maí 2005 í máli nr. 45 frá 2005, en þar skaut 

sjúklingur ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja honum um bætur úr 

sjúklingatryggingu til úrskurðarnefndarinnar. Sjúklingur hafði gengist undir aðgerð árið 2001 

vegna kviðslits, en vegna ástands kviðvöðva tók kviðslitið sig upp og tveimur mánuðum síðar 

var móðurlífið fjarlægt úr sjúklingnum. Skurðurinn hélt ekki og árið 2002 gekkst 

sjúklingurinn undir aðgerð til að lagfæra kviðvegginn vegna ástands hans eftir fyrrnefndar 

aðgerðir. Mikil sýking komst í skurðinn og átti sjúklingur lengi í afleiðingum þess. 

Tryggingastofnun synjaði kröfu sjúklingsins um bætur á þeim grundvelli að í ljósi eðli 

aðgerðarinnar og heilsufarssögu sjúklingsins væru þeir fylgikvillar sem sjúklingurinn þjáðist 

af innan þeirra maka sem búast mátti við að gætu komið upp. Nánar tiltekið að þar sem aukin 

sýkingarhætta hefði verið til staðar hjá viðkomandi sjúklingi vegna forsögu hans yrði áhættan 

af sýkingu að falla á hann. Í málinu var umrædd aðgerð framkvæmd til lagfæringar á 

kviðvegg sem áður hafði undirgengist margar skurðaðgerðir. Sjúklingurinn hafði gengist  

undir margar aðgerðir á kvið fyrir aðgerðina árið 2002, eða þrjá keisaraskurði, 

gallblöðruaðgerð, botnlangaaðgerð, legnámsaðgerð og loks kviðslitsaðgerð. Í kjölfarið á 

síðustu tveimur aðgerðunum hafi kviðveggurinn gefið sig þannig að veikleiki var kominn í 

kviðvegginn sem var útstæður og þessu fylgdu einnig verkir. Því hafi verið ákveðið að gera 

eina stóra aðgerð á kviðveggnum og setja inn net. Við afgreiðslu málsins hjá 

Tryggingastofnun ríkisins var leitað álits reynds sérfræðings í lýtalækningum. Í umsögn hans 

kom fram að talsverð aukin áhætta fylgdi aðgerðinni þar sem tvær síðustu aðgerðir höfðu 

endað með rofi í viðgerð. Skurðaðgerðum fylgir alltaf sýkingarhætta en sjúklingur var í 

aukinni áhættu sem vitað var um fyrirfram og af gögnum málsins mátti ráða að bæði 

sjúklingur og læknir gerðu sér grein fyrir því. Einnig fylgdi aðgerðinni aukin sýkingarhætta 

þar sem sýkingarhætta væri meiri í vef sem hefur verið skorinn upp þar sem blóðflæði er þá 

lélegra. Þá lá fyrir að sjúklingurinn var stórreykingarmanneskja sem hafði reykt um árabil 

sem veldur einnig aukinni sýkingarhættu. Sjúklingur hafði meðal annars verið settur á 

sýklalyf í aðgerð og fyrstu dagana eftir aðgerð í fyrirbyggjandi skyni. Þrátt fyrir það fékk 

sjúklingur tímabundna sýkingu eftir aðgerðina, en brugðist var við sýkingunni með eðlilegum 
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hætti og venjubundinni meðferð. Ekki var um varanlegt tjón að ræða heldur vann meðferðin 

bug á vandanum sem þó olli sjúklingi tímabundnum erfiðleikum. Úrskurðarnefndin tók undir 

þessi sjónarmið Tryggingastofnunar og staðfesti niðurstöðu hennar. Í rökstuðningi 

úrskurðarnefindarinnar kom fram að með tilliti til alls ofangreinds væri ljóst að talsverðar 

líkur voru á sýkingu í ljósi eðlis aðgerðarinnar og heilsufarssögu sjúklingsins og hafði honum 

verið kunnugt um þær. Var það því mat úrskurðanefndinnar að sýkingin hefði ekki leitt til svo 

umfangsmikils tjóns í skilningi 4. tl. 2. gr. laganna heldur væri fylgikvillinn afleiðing sem 

gera mátti ráð fyrir vegna aðgerðarinnar. Af þeim sökum var sjúklingi synjað um bætur úr 

sjúklingatryggingu. 

2.5.5 3. gr. laga um sjúklingatryggingu 

Samkvæmt 1 mgr. 3. gr. laganna skal greiða bætur fyrir tjón sem hlýst af því að 

sjúkdómsgreining er ekki rétt í þeim tilvikum sem tjón verður vegna þess að rannsókn eða 

meðferð var ábótavant eða vegna bilunar eða galla í tækjum og búnaði sem notaður er við 

rannsókn eða meðferð sjúklings. Bætur vegna tjóns sem hlýst af rangri sjúkdómsgreiningu 

greiðast því aðeins ef tilvik fellur undir 1. eða 2. tl. 2. gr. Með þessu eru tekin af öll tvímæli 

um að 3. og 4. tl. taka ekki til tjóns af völdum rangrar sjúkdómsgreiningar.
122

 Hvað 

bótaskylduna varðar skiptir engu hvort afleiðingar þess að sjúkdómur var rangt greindur séu 

þær að sjúkdómurinn ágerist, bata sjúklings seinkar eða eftirköst, það er fylgikvillar, verða 

meiri.
123

 Hafi sjúkdómur þannig dregist á langinn vegna þess að sjúklingur fékk ekki 

viðeigandi meðferð sökum þess að sjúkdómsgreining var röng er bótaskylda fyrir hendi 

samkvæmt greininni.
124

 Með öðrum orðum skapast bótaréttur ef bið er á meðferð sjúklings 

þar sem sjúklingur er þar af leiðandi ekki að fá rétta meðhöndlun. Þá ber að skilja ákvæðið 

sem svo að ekki skuli meta sjúkdómsgreininguna eftir á, það er eftirfarandi mat.
125

  

Líkt og kom fram hér að framan kemur eingöngu til álita að greiða bætur vegna 

rangrar sjúkdómsgreiningar ef skilyrði 1. eða 2. töluliðar 2. gr. laganna eru uppfyllt. Í því 

sambandi má til skýringar nefna úrskurð úrskurðarnefndar vátryggingarmála frá 26. október 

2010 í máli 289 frá 2010. Maður leitaði til læknastöðvarinnar L vegna mikilla verkja í úlnlið 

eftir að hafa dottið. Læknir skoðaði manninn og var greining hans á einkennum að líklegast 

væri um sinaskeiðabólgu að ræða. Nokkrum mánuðum síðar þurfti maðurinn að gangast undir 

aðgerð á úlnlið til að lagfæra brot sem hafði síðar verið greint. Í málinu var deilt um hvort 
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læknirinn hefði mælt fyrir um að maðurinn skyldi fara í röntgenmyndatöku af úlnliðnum 

daginn eftir að hann leitaði til læknastöðvarinnar. Maðurinn kvað svo ekki vera og var með 

vitni sem bar um það sama. Að sögn mannsins hafði hann verið sendur heim án myndatöku 

og verið ráðlagt að nota spelku á meðan einkennin gengju yfir. Samkvæmt samskiptaseðli 

sem læknirinn hafði ritað vegna skoðunarinnar var hins vegar ritað um slíkt á seðlinum og á 

þeim grundvelli synjaði vátryggingafélagið manninum um bætur. Úrskurðarnefndin taldi að 

lækninum  hefði láðst að senda manninn í röntgenmyndatöku í kjölfar þess að hann skoðaði 

hann. Læknirinn hafi hvorki skrifað um komu mannsins á læknastöðina L í sjúkraskrá né væri 

þess getið í gögnum málsins að hann hefði útbúið beiðni um röntgenmyndatöku af úlnliðnum 

fyrir manninn til að hafa með sér í myndatökuna. Þá væri ekki að finna neinar upplýsingar 

um það læknirinn hefði leiðbeint manninum um hvernig hann skyldi að öðru leyti standa að 

því að fá hina ráðlögðu myndatöku né hvert hann ætti að leita að fengnum niðurstöðum úr 

rannsókninni. Að auki lægi fyrir yfirlýsing frá vini manninsins um að læknirinn hefði ekki 

ráðlagt honum að fara í röntgenmyndatöku. Var það niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að 

mistök læknisins að senda manninn ekki í röntgenmyndatöku hafi leitt til þess að brotið 

greindist ekki fyrr en löngu síðar. Í málinu lá fyrir álitsgerð þess efnis að hluti af varanlegri 

örorku og miska mannsins væri að rekja til þess að brotið greindist ekki strax eftir slysið. Var 

litið svo á að maðurinn hefði orðið fyrir tjóni sökum þess að rannsókn og meðferð af hálfu 

læknisins hefði ekki verið hagað eins vel og unnt hefði verið í samræmi við þá þekkingu og 

reynslu við meðhöndlun brota af því tagi sem hér um ræðir. Úrskurðarnefndin staðfesti því að 

maðurinn ætti rétt á bótum úr sjúklingatryggingu að því marki sem tjón hans væri rakið til 

tafa á greiningu brotsins.  

Um mál þar sem staðfest var niðurstaða Tryggingastofnunar ríkisins um að synja 

sjúklingi um bætur úr sjúklingatryggingu á grundvelli seinkaðrar greiningar á 

mjaðmagrindabroti má nefna úrskurð úrskurðarnefndar almannatrygginga frá 25. apríl 2007 í 

máli nr. 276 frá 2006, en þar staðfesti úrskurðarnefndin niðurstöðu Tryggingastofnunar 

ríkisins um að synja sjúklingi um bætur úr sjúklingatryggingu á grundvelli seinkaðrar 

greiningar á mjaðmagrindabroti. Sjúklingur, sem var bakveikur fyrir, greindist með 

mjaðmagrindabrot í október árið 2005, en fram að þeim tíma hafði hann verið í meðferð við 

sjúkdómsvanda sínum og undir eftirliti hjá bæklunarlækni vegna bakmeiðsla. Við 

mánaðarlegt eftirlit hjá bæklunarlækni mánuðina áður en brotið var greint, voru engar 

ábendingar um að annað amaði að sjúklingi en sjúkdómsgreiningar gáfu til kynna og 

rannsóknir staðfestu. Það var fyrst í október sem sjúklingur lýsir verkjum sem ekki 

samrýmast staðfestum sjúkdómsgreiningum og í kjölfarð er röntgenmynd tekin sem greinir 
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brotið. Aðspurður neitaði sjúklingur því að hafa orðið fyrir slysi sem gæti orsakað hin nýju 

einkenni, en þegar brotið hafði verið greint um miðjan nóvember upplýsti hún um slysatburð 

sem varð í júní þar sem hún hafði dottið, atburð sem að öllum líkindum olli brotinu. 

Tryggingastofnun komst að þeirri niðurstöðu að í ljósi sjúkdómssögu sjúklings á umræddu 

tímabili og að sjúklingur hefði engar upplýsingar gefið um að hann hefði orðið fyrir slysi fyrr 

en búið var að greina brotið sem leiddi til þess að hvorki heimilislæknir né bæklunarlæknir 

fengu vitneskju um að hann hefði orðið fyrir slysi eða áverka fyrr en búið var að greina 

brotið, hefðu læknar engar forsendur til frekari rannsókna en raun ber vitni. Ekkert í frásögn 

sjúklings eða sjúkrasögu hans gaf læknum tilefni til frekari rannsókna eða meðferðar. Gera 

verður þá kröfu til sjúklings að hann upplýsi lækni um atvik sem geta haft áhrif á heilsufar 

hans og geta gefið tilefni til frekari rannsókna og meðferðar. Með vísan til fyrirliggjandi 

gagna taldi úrskurðarnefndin að rannsókn og meðferð sjúklingsins hefði verið hagað eins vel 

og unnt var miðað við þær upplýsingar sem lágu fyrir á þeim tíma og verið í samræmi við 

þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði. Dráttur á greiningu brots væri að rekja til þess að 

lækni var ekki greint frá slysatburði og verkir þeir sem sjúklingur lýsti fram í október voru í 

samræmi við fyrirliggjandi sjúkdómsgreiningar. Var því ekki hægt að fella seinkaða 

greiningu á brotinu undir 1. tl. 2. gr. laganna og var sjúklingi synjað um bætur úr 

sjúklingatryggingu. Aðrir töluliðir 2. gr. komu ekki til álita í málinu. 

Sjúklingatrygging er ekki eins og hefðbundin slysatrygging og greiðir því vanalega 

ekki bætur vegna annarra slysa en þeirra sem rúmast innan 2. gr. laganna.
126

 Það getur 

stundum verið erfitt að greina tiltekin slysatilvik frá tilvikum sem heyra undir 2. gr. og því er 

sú undantekning gerð í 2. mgr. 3.gr. að greiða skuli bætur vegna slysa sem ekki eru í beinum 

tengslum við meðferð sjúklings ef slysið verður inni á heilbrigðisstofnun eða hjá aðila sem 

lögin taka til og slysið hefur borið að þannig að telja verði að viðkomandi beri 

skaðabótaábyrgð eftir almennum reglum skaðabótaréttarins.
127

 Áður hefur verið nefnt sem 

dæmi tilvik sem gæti fallið undir þennan tölulið að tjón verði af völdum annarra hluta eða 

mannvirkja en tækja og búnaðar, til dæmis lyftu á sjúkrastofnun. 

 Lög um sjúklingatryggingu taka ekki til tjóns sem verður af völdum hættulegra 

eiginleika lyfja eða annarra efna sem notuð eru við lækningar heldur heyrir slíkt tjón undir 

lög um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991 sem áður hafa verið nefnd.
128

 Nánar segir í 3. mgr. 3. gr. 

að bætur greiðast ekki ef rekja má tjón til eiginleika lyfs sem notað var við rannsókn eða við 
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sjúkdómi sjúklings. Þótt tjón af skaðlegum eiginleikum lyfja er undanþegið bótaskyldu nær 

undantekningin ekki til tjóns sem sjúklingur verður fyrir vegna þess að læknir gefur röng eða 

ófullnægjandi fyrirmæli um töku lyfja eða starfsfólki verða á mistök við lyfjagjöf.
129

 Slíkt 

tjón eiga sjúklingar að fá bætt á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 2. gr.
130

 Ef tjón hlýst af lyfi sem hefði 

mátt afstýra með annarri jafngildri meðferð er réttur til bóta einnig fyrir hendi skv. 3. tl. 1. 

mgr. 2. gr., nema það hefði haft í för með sér sambærilega hættu á að sjúklingur hlyti tjón af 

lyfinu.
131

 Getur það einkum átt við þegar lyf hefur hættuleg aukaáhrif þótt það sé notað á 

réttan hátt.
132

 Ef skilyrði fyrir bótaskyldu eru á annað borð fyrir hendi eiga sjúklingar þannig 

bótarétt þótt lyf sé meðorsök tjónsins.
133

 

2.5.6 4. gr. laga um sjúklingatryggingu 

Að lokum hefur 4. gr. laganna að geyma sérreglur um aukinn bótarétt heilbrigðra manna sem 

gangast undir læknisfræðilega tilraun og manna sem gefa líffæri, vef eða blóð.
134

 Greiða skal 

þeim bætur ef þeir verða fyrir tjóni sem getur verið afleiðing læknisfræðilegrar tilraunar, 

brottnáms vefs eða annars þess háttar, nema allt bendi til þess að tjónið verði rakið til annar, 

sbr. 4. gr.   

2.6 Bætur úr sjúklingatryggingu 

2.6.1 Hámarksbætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 

Sjúklingur sem verður fyrir líkamstjóni sem læknir eða annar starfsmaður 

heilbrigðisþjónustunnar ber ábyrgð á, getur sótt bætur eftir lögum  nr. 111/2000 upp að 

tiltekinni fjárhæð samkvæmt 5. gr. laganna. Bætur vegna tjóns umfram þá fjárhæð verður að 

sækja eftir almennum reglum skaðabótaréttar, sbr. og 7. gr. laganna.
135

 Þá geta sjúklingar að 

sjálfsögðu ávallt krafist skaðabóta fyrir tjón sem fellur utan gildissviðs 

sjúklingatryggingarinnar eftir almennum reglum skaðabótaréttarins.
136

 Í 1. mgr. 5. gr. laganna 

er að finna þá meginreglu að fjárhæð bóta úr sjúklingatryggingu skuli ákvörðuð eftir reglum 

skaðabótalaga nr. 50/1993. Þetta gildir bæði um tjón vegna tímabundinna afleiðinga 
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líkamstjóns og einnig varanlegra.
137

 Hámarksbætur samkvæmt lögunum fyrir hvert einstakt 

tjón er 5.000.000 kr. samkvæmt 2. mgr. 5. gr. þeirra, en sú fjárhæð breytist í samræmi vísitölu 

neysluverðs og er miðað við 1. janúar 2013 kr. 9.962.945 kr.
138

 Þá er skilyrði samkvæmt 

þeirri sömu grein að tjón nemi að lágmarki kr. 50.000 sem eru nú 99.629 kr.
139

 uppreiknað 

miðað við vísitölu neysluverðs og eru bætur ekki greiddar fyrir minna tjón.  

2.6.2 Mismunun fólgin í bótafjárhæðum laga nr. 111/2000 

Sem fyrr segir geta sjúklingar sótt bætur eftir lögum nr. 111/2000 upp að tiltekinni fjárhæð 

samkvæmt 5. gr. þeirra, en bætur vegna tjóns umfram þá fjárhæð verður að sækja í almennu 

skaðabótamáli eftir almennum reglum skaðabótaréttarins, sbr. og 7. gr. laganna.
140

 Að þessu 

virtu mismuna lögin tjónþolum.
141

 Þeir sem verða fyrir mestu tjóni, það er tjón sem fer 

umfram hámarksfjárhæð laganna, fá tjón sitt ekki að fullu bætt heldur einungis að hluta á 

meðan hinir sem fyrir minna tjóni verða fá tjón sitt bætt að fullu.
142

 Lítil sanngirni er í því að 

þeir sem verða fyrir meira tjóni fái tjón sitt ekki bætt að fullu vegna hámarksfjárhæðar bóta á 

meðan þeir sem verða fyrir litlu tjóni geta fengið tjón sitt að fullu bætt.
143

 Færa má rök fyrir 

því að hinir fyrrgreindu hafi að jafnaði meiri þörf fyrir fullar bætur en þeir sem verða fyrir 

minna eða litlu tjóni.
144

 Hefur Tryggingastofnun ríkisins og síðar Sjúkratryggingar Íslands 

ítrekað látið þessi sjónarmið í ljós í ársskýrslum sjúklingatryggingar frá því að lögin um 

sjúklingatryggingu tóku gildi. Bæði eru hámarksbætur á öðrum Norðurlöndum töluvert hærri 

en á Íslandi og þá myndu breytingar á bótahámarki laganna einnig koma í veg fyrir tímafrek 

skaðabótamál á hendur íslenska ríkinu vegna sjúklingatryggingamála.
145

 Með því að hækka 

hármarksbætur samkvæmt lögunum væri tryggt að þeir sem yrðu fyrir miklu heilsutjóni 

vegna sjúkdómsmeðferðar fengju tjón sitt að fullu bætt jafnt á við aðra sem yrðu fyrir minna 

tjóni.
146

 Það er ekki aðeins Tryggingastofnun ríkisins og síðar Sjúkratryggingar Íslands sem 

hafa gert athugasemd við að hámarksbætur úr sjúklingatryggingu séu ekki hærri en raun ber 

vitni. Í skýrslu velferðaráðuneytisins frá 2012 um stöðu einkarekinnar heilbrigðisþjónustu var 

lagt til, meðal annars í ljósi PIP brjóstapúðamálsins svokallaða, að farið yrði yfir 
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bótafjárhæðir trygginga fyrir skakkaföllum sem upp kunna að koma hjá sjálfstætt starfandi 

læknum og tannlæknum.
147

 Var það álit ráðgjafahópsins sem vann skýrsluna að fullt tilefni 

væri til að kanna hvort ekki væri þörf á að endurskoða hámarksbætur samkvæmt lögum um 

sjúklingatryggingu.
148

 Samkvæmt viðtali við Magnús Pál Albertsson fyrrverandi yfirlækni og 

Berglindi Ýr Karlsdóttur deildarstjóra tryggingasviðs hjá Sjúkratryggingum Íslands er það 

einnig skoðun þeirra að að endurskoða þurfi hámarksfjárhæð laganna og að í þeim efnum 

væri rétt að hækka hámarksbæturnar að minnsta kosti um helming svo að lögin næðu tilgangi 

sínum, enda værum við langt á eftir hinum Norðurlöndunum.
149

 

2.6.3 Hlutfall mála sem fara yfir bótahámark laga nr. 111/2000 

Samkvæmt upplýsingum frá Sjúkratryggingum Íslands hefur nýleg skoðun leitt í ljós að 4-5 

mál eru að jafnaði gerð upp á hverju ári þar sem tjón fer yfir hámarksfjárhæð laganna.
150

 

Sjúkratryggingar Íslands hafa samþykkt samtals 319 umsóknir um bætur á árunum 2001-

2011, sjá töflu töflu 4 á bls. 49. Ef miðað er við að 4-5 mál hafi verið gerð upp á hverju ári 

þar sem tjón fór yfir bótahámark laganna gerir það samtals 50 (49,5) mál á árunum 2001-

2011, eða í 15,5% tilvika. Samskonar upplýsingar fengust ekki hjá vátryggingafélögunum en 

ekki er óeðlilegt að miða við að svipaður fjöldi mála berist þeim þar sem farið er yfir 

hámarksbætur laganna. Vátryggingafélög landsins hafa samþykkt samals 110 umsóknir um 

bætur á árunum 2001-2011, sjá töflu 5 á bls. 49. Ef greiddar voru hámarksbætur í 15,5% 

þeirra mála gerir það samtals 17 mál á tímabilinu, eða 1,5 mál á ári. Að jafnaði er því um að 

ræða 5 ½ - 6 ½ mál á ári sem fara yfir hámarksbætur laganna. 

2.7 Tjón umfram hámarksbætur laga nr. 111/2000 

2.7.1 Skaðabótaréttur  

Áður hefur komið fram að sjúklingar geta sótt bætur úr sjúklingatryggingu upp að tiltekinni 

fjárhæð samkvæmt 5. gr. laganna, en bætur vegna tjóns umfram þá fjárhæð verður að sækja 

eftir almennum reglum skaðabótaréttar, sbr. og 7. gr. þeirra.
151

 Í 7. gr. laganna kemur fram sú 

regla að skaðabótakröfu verði ekki haldið uppi á hendur neinum sem er bótaskyldur 
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samkvæmt reglum skaðabótaréttar nema að tjón hafi ekki fengist að fullu bætt samkvæmt 

áðurnefndri 5 gr. laganna og þá eingöngu um það sem upp á vantar. Eigi tjónþoli þannig rétt á 

bótum samkvæmt lögunum fellur skaðabótréttur hans niður sem því nemur og skiptir þar 

engu máli hvort hinn skaðabótaskyldi er læknir, starfsmaður sjúkrahúss eða annar.
152

 Í þeim 

tilvikum sem tjón er umfram þá heildarfjárhæð sem fæst bætt samkvæmt lögum um 

sjúklingatryggingu þarf sjúklingur þar af leiðandi að sækja bætur í almennu skaðabótamáli.
153

 

Þetta þýðir að ekki reynir á skaðabótaskyldu lækna og annara heilbrigðisstarfsmanna nema að 

tjón sem þeir hafa valdið fari yfir hámark sjúklingatryggingarinnar. Raunin er sú að oft 

dekkar sjúklingatryggingin ekki allt tjónið og þarf þá sjúklingur að freista þess að sækja það 

sem upp á vantar til viðkomandi sjúkrastofnunar eða læknis í almennu skaðabótamáli.
154

 

Ljóst má vera að eðli þessarra mála er með slíkum hætti að fjárhæð þessi er ekki hærri en svo 

að tilvik sem fást bætt samkvæmt lögunum geta hæglega haft í för með sér meira fjártjón.
155

  

Í þessu sambandi má sem dæmi nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. 

nóvember 2007 í máli nr. E-3992/2006. Stefnandi, sem var hjartasjúklingur, hafði á árinu 

2005 fengið greiddar hámarksbætur samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu að fjárhæð kr. 

5.559.129 vegna tjóns sem hann hlaut í kjölfar bráðakransæðastíflu sem starfsfólki 

Landspítala - háskólasjúkrahúss hafði fyrir mistök yfirsést að greina og veita meðferð við í 

tæka tíð. Sjúklingurinn taldi sig ekki hafa fengið tjón sitt bætt að fullu með greiðslu úr 

sjúklingatryggingunni og höfðaði því mál á hendur íslenska ríkinu til viðurkenningar á 

skaðabótaskyldu. Var bótaskylda viðurkennd í málinu og var íslenska ríkinu síðar gert að 

greiða manninum skaðabætur að fjárhæð kr. 23.115.364.
156

 Um nýlegri dóm má nefna sem 

dæmi dóm Hæstaréttar frá 25. október 2012 í máli nr. 6/2012. Þar staðfesti Hæstiréttur dóm 

Héraðsdóms Reykjavíkur sem úrskurðaði að íslenska ríkið væri skaðabótaskylt vegna 

læknamistaka sem urðu þess valdandi að ungur maður varð fyrir verulegum heilaskaða. 

Drengurinn var verulega spastískur og hafði þegar fengið greiddar hámarksbætur samkvæmt 

lögum nr. 111/2000 að fjárhæð kr. 7.451.720. Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að 

meðferð drengsins hefði verið ófullnægjandi og að starfsfólk Fjórðungssjúkrahússins á 

Akureyri hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi. Var íslenska ríkið því dæmt bótaskylt og gert 

að greiða drengnum kr. 30.994.619 í skaðabætur. Fyrrnefndir dómar eru góð dæmi þess að 
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tjónstilvik í þessum málaflokki geti hæglega haft í för með sér mun meira tjón en það sem 

fæst bætt samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu.
157

   

2.7.2 Almennar reglur skaðabótaréttarins 

Í greinargerð með frumvarpi til læknalaga nr. 53/1988, sem felld voru úr gildi með lögum nr. 

34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn, er fjallað um ábyrgð læknis vegna mistaka eða vanrækslu 

í starfi. Er þar mælt fyrir um að það sé viðurkennd regla að læknir eins og hver annar sé 

ábyrgur fyrir þeim mistökum sem honum verður á vegna vankunnáttu eða óreiðu í starfi.
158

 Í 

fyrrnefndum lögum um heilbrigðisstarfsmenn er jafnframt kveðið á um að 

heilbrigðisstarfsmenn beri, eftir því sem við á, ábyrgð á greiningu og meðferð sjúklinga sem 

til þeirra leita, sbr. 3. mgr. 13. gr. laganna. Læknar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn eru því líkt 

og aðrir menn skaðabótaskyldir ef þeir valda öðrum tjóni með mistökum, vanrækslu eða 

annarri saknæmri háttsemi sinni. Fer um bótaábyrgð þeirra eftir sakarreglunni svonefndu sem 

er meginregla um bótagrundvöll skaðabótaábyrgðar að íslenskum rétti.
159

 Hins vegar með 

tilkomu laga nr. 111/2000 voru lögfestar reglur um sjúklingatryggingu sem fela í sér hlutlæga 

bótaábyrgð líkt og áður hefur komið fram þannig að ef tjónið fullnægir skilyrðum laganna 

fást bætur greiddar úr sjúklingatryggingunni. Þegar þeim reglum sleppir hins vegar þá tekur 

skaðabótarétturinn við, sbr. 7. gr., annað hvort þannig að ef tjón fullnægir ekki skilyrðum 

laganna eða það fer upp fyrir hámarksbætur þeirra þá þarf sjúklingur að sækja bætur í 

almennu skaðabótamáli. Sjúklingatryggingin hefur þannig tryggt aukinn bótarétt til handa 

sjúklingum með þeim hætti að það er ekki látið reyna á skaðabótaréttinn. 

2.7.2.1 Sakarreglan 

Sakarreglan er ekki lögfest heldur er hún ein af þeim óskráðu réttarreglum sem dómstólar 

hafa myndað í gegnum tíðina.
160 

Þótt regluna sé ekki að finna í lögum hefur henni verið beitt 

svo lengi af dómstólum landsins að enginn vafi leikur á um efni hennar. Reglan felur það í sér 

að maður er skaðabótaábyrgur fyrir tjóni sem hann veldur öðrum með saknæmum hætti (það 

er af ásetningi eða gáleysi), enda sé tjónið sennilega afleiðing af hegðun hans.
161

 

Sönnunarbyrði um það hvort grunnskilyrði sakarreglunnar séu uppfyllt er lögð á tjónþola, 

sem verður að sanna að hann hafi orðið fyrir tjóni, að tjónvaldur hafi ollið því með saknæmri 

                                                           
157

 „Sjúklingatrygging lágmarksvernd“ (2000) 86 (12) Læknablaðið 894, 894. 
158

 Alþt. 1987-1988, A-deild,  820. 
159

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 88. 
160

 Arnljótur Björnsson, „Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana“ (1994) 44 (4) Tímarit lögfræðinga 230, 
231. 
161

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 52. 



30 
 

og ólögmætri hegðun sinni og að orsakatengsl séu á milli meints tjónsatburðar og tjónsins 

með þeim hætti að tjónið sé sennilega afleiðing af háttseminni.
162

  

Sakarreglan felur það nánar í sér að sjúklingur fær ekki greiddar bætur nema honum 

takist að sanna að tjón hans megi rekja til vanrækslu eða mistaka þess læknis sem 

meðhöndlaði hann eða annarra heilbrigðisstarfsmanna hjá sjúkrastofnun.
163 

Nemi tjón 

sjúklings þannig hærri fjárhæð en hámarksbætur laga nr. 111/2000 kveða á um verður hann 

að freista þess að sækja það sem upp á vantar í almennu skaðabótamáli. Þegar um flókin 

starfssvið er að ræða, þeim mun erfiðara getur verið að dæma hvort háttsemi manna hafi verið 

aðfinnsluverð. Þegar skaðabótakröfu vegna læknisstarfa er haldið uppi getur verið 

nauðsynlegt að leita álits sérfróðra manna á því sviði lækninga sem um ræðir og ef dómsmál 

rís út af slíkri kröfu myndi dómari að jafnaði kveðja sér til aðstoðar sérfróða 

meðdómendur.
164

 Oft geta lög og reglugerðir hjálpað til við þetta mat en þegar þeim er ekki 

til að dreifa verður að taka mið af þekkingu og reynslu viðkomandi læknis auk viðurkenndra 

venja læknisfræðinnar. Það er einkum á sviði læknisþjónustu sem það getur verið erfitt að 

meta hvort hegðun teljist saknæm eða ekki, enda er læknisfræðin bæði erfið og margslungin 

fræðigrein.
165

 Getur sönnunarstaða um þessi atriði verið sjúklingum mjög þungbær og var 

það eitt af því sem stuðlaði að því að menn töldu þörf á að setja sérstök lög um 

sjúklingatryggingu.
166

 Sjúklingur þarf með öðrum orðum að geta sýnt fram á saknæma 

háttsemi hjá sjúkrastofnun eða lækni og er honum því gert óþarflega erfitt um vik að sækja 

fullar bætur fyrir það tjón sem hann hefur orðið fyrir.
167

 Þar að auki er almenn málssókn 

kostnaðarsöm og getur reynst sjúklingi óþarflega þungbær.
168

 

2.7.2.2 Vinnuveitendaábyrgð 

Reglan um vinnuveitendaábyrgð eða húsbóndaábyrgð eins og hún er einnig kölluð, felur í sér 

sérstakt fyrirbrigði sakarreglunnar ef svo má að orði komast. Líkt og sakarreglan styðst reglan 

um húsbóndaábyrgð við dómvenju
169

 og felur hún í sér að vinnuveitandi ber skaðabótaábyrgð 

á tjóni sem starfsmaður hans veldur með saknæmum og ólögmætum hætti við vinnu sína í 
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þágu vinnuveitandans.
170

 Fer um sök starfsmannsins eftir sömu sjónarmiðum og eiga við 

samkvæmt sakarreglunni,
171

 sem setur það skilyrði að háttsemin hafi verið saknæm, það er 

framin af ásetningi eða gáleysi svo að til bótaábyrðar vinnuveitanda stofnist. Báðar reglurnar 

gera því sök að ófrávíkjanlegu skilyrði fyrir bótaskyldu, en þó með þeim frávikum að eftir 

reglunni um ábyrgð vinnuveitanda jafngildir skaðaverk starfsmanns því að vinnuveitandinn 

valdi sjálfur tjóni og fellur því ábyrgðin á hann þótt hann eigi sjálfur enga sök á tjóninu. 

Sjúkrahús og aðrar sjúkrastofnanir, þar sem heilbrigðisstéttir starfa, bera bótaábyrgð á 

starfsfólki sínu eftir reglunni um vinnuveitendaábyrgð.
172

 Sjúkrastofnun er þess vegna ábyrg 

fyrir tjóni sem starfsmaður hennar veldur í starfi sínu með saknæmum hætti. Verði tjón rakið 

til mistaka, vanrækslu eða gáleysis lækna, hjúkrunarfræðinga eða annarra starfsmanna eru því 

uppfyllt skilyrði fyrir beitingu reglunnar. Af þeim sökum fellur bótaskylda iðulega á 

viðkomandi heilbrigðisstofnanir þegar starfsmenn hennar valda tjóni við starf sitt. Verði tjón 

hins vegar hjá opinberri heilbrigðisstofnun, eins og sjúkrahúsi eða heilsugæslustöð, er 

íslenska ríkið bótaskylt á grundvelli reglunnar um vinnuveitendaábyrgð.  

2.7.3 Sérfræðiábyrgð  

2.7.3.1 Sérfræðiþjónusta – almennt 

Að norrænum rétti er gjarnan talað um svokallaða sérfræðiábyrgð, sem er ekki sérstaklega 

lögfest fremur en skaðabótaábyrgð annarra stétta. Með því er átt við ábyrgð sérfræðinga, 

þannig eru læknar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn sérfræðingar á sínu sviði. Um 

skaðabótaábyrgð sérfræðinga gilda almennar reglur og fer um bótaábyrgð þessara starfsstétta 

eftir sakarreglunni.
173

 Undanfarin ár hefur gildissvið sérfræðiábyrgðarinnar verið rýmkað frá 

því sem áður var.
174

 Segja má að ábyrgðin taki í dag til þeirra sem hlotið hafa 

sérfræðimenntun eða þjálfun í tiltekinni grein, þar sem fagleg þekking er grundvöllur þeirrar 

vinnu sem unnin er.
175

 Það sem einkennir störf sérfræðinga er sérfræðiþekking þeirra. 

Almennt verður að telja að sérfræðingur sé líklegri en aðrir til að sjá fyrir afleiðingar gjörða 

sinna, sérstaklega ef hann er sérfróður á ákveðnu sviði.
176

 Þróun reglna um sjálfstætt starfandi 
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sérfræðinga hefur verið á þann veg að strangara sakarmati hefur verið beitt sem leiðir af því 

að til þeirra eru gerðar ríkari kröfur um þekkingu, fagleg vinnubrögð og aðgæslu.
177

 Þetta 

felur í sér að lítið þarf út af að bregða til að háttsemi þeirra sé metin saknæm í ljósi 

sérþekkingar þeirra. 

2.7.3.2 Sakarlíkindareglan 

Ef til þess kemur að sjúklingur þurfi að höfða almennt skaðabótamál á hendur lækni eða 

öðrum heilbrigðisstarfsmanni er það sakarreglan sem liggur til grundvallar hugsanlegri 

bótaábyrgð þeirra. Þótt sakarreglan sé bótagrundvöllur sérfræðiábyrgðar er henni hins vegar 

ekki beitt með hefðbundnum hætti um ábyrgð sérfræðinga heldur er talað um að henni sé 

beitt með ströngum hætti, eða eins og Viðar Már Matthíasson kemst að orði: „Sérfræðiábyrgð 

er ekki hlutlæg skaðabótaábyrgð, heldur er um að ræða sérstaka beitingu sakarreglunnar, sem 

leiðir til strangari ábyrgðar en ella“.
178

 Slík beiting á sönnunarreglum hefur verið áberandi á 

heilbrigðissviðinu, það er hjá læknum og sjúkrastofnunum, enda getur sönnunarstaða 

sjúklinga í slíkum málum oft verið slæm.
179 

Samkvæmt sakarreglunni verður sjúklingur að 

sanna að heilbrigðisstarfsmaður hafi valdið honum tjóni með saknæmri háttsemi sinni og að 

orsakatengsl séu á milli háttseminnar og tjónsins með þeim hætti að tjónið sé sennilega 

afleiðing hennar.
180

 Frá síðari reglunni er þó stundum vikið þannig að ekki er krafist 

ótvíræðrar sönnunar um orsakatengsl, hafi á annað borð sannast að háttsemi 

heilbrigðisstarfsmanns hafi verið saknæm.
181

 Rökin fyrir beitingu sönnunarreglna með 

þessum hætti, þar sem slakað er á kröfum um orsakatengsl, eru þau að sérfræðingar standa að 

jafnaði betur að vígi en tjónþolar við að tryggja sér sönnun um málsatvik.
182

  

Margt hefur verið ritað um afbrigðilega beitingu sönnunarreglna í málum er varða 

skaðabótaskyldu sérfræðinga, sér og einkum í lagi bótaskyldu lækna. Því hefur verið haldið 

fram að lesa megi úr dómaframkvæmd síðustu ára að öfug sönnunarbyrði gildi í bótamálum 

vegna starfa lækna og annarra heilbrigðisstarfsmanna, þannig að dómstólar felli það á 

tjónvald að afsanna bótaskyldu. Má þar meðal annars nefna grein Þórunnar Guðmundsdóttur 

lögfræðings „Bótaábyrgð sjúkrastofnana – er skaðabótaábyrgð sjúkrastofnana að verða 
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víðtækari“ sem birtist í Læknablaðinu árið 1993.
183

 Þar fjallar hún um tilhneigingu íslenskra 

dómstóla til að snúa við sönnunarbyrði í málum af þessu tagi sjúklingum í hag og rekur hún 

bæði íslenska og erlenda dóma, einkum danska, máli sínu til stuðnings.
184

 Í þeim tilvikum má 

segja að ábyrgðin byggist á sakarlíkindareglunni eins og hún er kölluð, sem felur í sér að 

heilbrigðisstofnun eða sjálfsætt starfandi heilbrigðisstarfsmaður sé bótaskyldur nema hann 

geti sannað að tjón sé ekki að rekja til saknæmrar háttsemi sinnar eða manna sem hann ber 

ábyrgð á.
185

 Með öðrum orðum, ef það sannast að tjón hefur orðið og að læknir eða eftir 

atvikum annar heilbrigðisstarfsmaður hefur sýnt af sér saknæma háttsemi með þeim hætti að 

athöfnum þeirra hafi verið ábótavant, þá ber læknirinn bótaábyrgð, nema hann geti sannað að 

tjónið hefði orðið þótt fullrar aðgæslu hefði verið gætt, með öðrum orðum er sönnunarbyrðin 

um orsakatengsl færð yfir á lækninn.
186

 Takist lækni sönnun um að athafnir hans hafi ekki 

valdið umræddu tjóni er bótaábyrgð ekki fyrir hendi, enda er skilyrðinu um sök þá ekki 

fullnægt.  

Í þessu sambandi má nefna dóm Hæstaréttar frá 26.janúar 2006 í máli nr. 317/2005, þar 

sem krafist var viðurkenningar á bótaskyldu íslenska ríkisins vegna tjóns sem sjúklingur varð 

fyrir í kjölfar sýkingar í baki sem starfsfólki Landspítalans yfirsást að greina og veita meðferð 

við í framhaldi af upplýsingum sem komu fram í niðurstöðum beinaskanna í desember 1997.  

Kvartaði sjúklingurinn til Landlæknisembættisins þar sem hann taldi að athafnaleysi lækna 

Landspítalans hefði verið orsök þess að veikindi hans urðu jafn alvarleg og raun bar vitni og 

að koma hefði mátt í veg fyrir þau. Landspítalinn var þessu ekki sammála og taldi að 

sjúklingurinn hefði fengið vandaða læknismeðferð og skilyrðum bótaábyrgðar væri því ekki 

verið fullnægt. Ekkert orsakasamhengi hafi verið milli athafna eða athafnaleysis starfsmanna 

spítalans og meints tjóns sjúklingsins. Þá hafi heldur ekki verið fullnægt skilyrðum 

bótareglna um sök og ólögmæti. Reisti íslenska ríkið sýknukröfu sína á því að ósannað væri 

að sjúkingurinn hefði haft sýkingu í baki þann 2. desember 1997. Ekkert samband væri milli 

ástands hans á þeim tíma og sýkingar þeirrar, sem greinst hafi síðar eða í mars 1998. Því 

hefði engin yfirsjón orðið af hálfu starfsmanna Landspítalans sem leitt geti til þess að hann 

ætti að bera ábyrgð. Sýkingin, sem greindist og var upprætt í mars 1998, gæti hafa verið 

blóðborin og myndast mjög hratt, en það yrði ekki talið sannað. Sýkinguna hefði sennilega 
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mátt sjá í desember 1997 hefði verið gripið til viðeigandi rannsókna. Sönnunarbyrði um að 

svo hafi ekki verið var lögð á hendur íslenska ríkinu, þar sem eðlileg viðbrögð í desember 

1997 hefðu að líkindum leitt til þess að betri vitneskja lægi fyrir um upphleðsluna og hvort 

þar hafi verið um sýkingu að ræða. Þar sem sú sönnun tókst ekki, yrði við það að miða að 

sýkinguna hefði mátt uppræta þegar í desember 1997. Var bótaskylda íslenska ríkisins 

gagnvart sjúklingnum því staðfest. Eftirtektarvert í þessum dómi er að sönnunarbyrðinni um 

sök er snúið við. Í málinu var talið allt eins líklegt að sýkingin sem sjúklingurinn varð fyrir 

hefði verið blóðborin sýking sem myndast hefði mjög hratt enda hefði ástand hans á þessum 

tíma veitt einhverjar líkur fyrir því. Var annar hvor kosturinn þó ekki talinn líklegri en hinn 

og sönnunarbyrði þess efnis lögð á hendur íslenska ríkinu. Hér liggur málið því þannig við að 

með athafnaleysi sínu hafi læknar spítalans hugsanlega valdið sjúklingnum skaðabótaskyldu 

tjóni og vegna reglna um sérfræðiábyrgð metur dómstólinn það svo að það sé á ábyrgð 

tjónvalds að sanna að svo hafi ekki verið frekar en að sönnunarbyrðin um það hvíli á 

tjónþolanum sjálfum. 

2.7.4 Starfsábyrgðartryggingar 

Úrval vátrygginga hjá vátryggingafélögum landsins hefur aukist hratt undanfarna áratugi og 

eru ýmsar vátryggingar nú lögboðnar en aðrar frjálsar. Vátryggingar eru í dag órjúfanlegur 

hluti af daglegu lífi og er flestum, hvort heldur einstaklingum eða lögaðilum, nauðsynlegt að 

geta tryggt sig fjárhagslega fyrir ófyrirséðum óhappatilvikum. Erfitt er að fjalla um reglur 

skaðabótaréttar án þess að líta til vátryggingaréttar enda tengjast þessi tvö réttarsvið mjög 

náið og gildir það einkum á sviði heilbrigðisréttar sem hér er til umfjöllunar.  

Af því sem á undan hefur farið er ljóst að skaðabótaábyrgð út af tjóni getur fallið á 

lækna, aðra heilbrigðisstarfsmenn og sjúkrastofnanir, ef bótaskylda er viðurkennd, fari tjón 

umfram hámarksbætur laga nr. 111/2000. Oft eru læknar eða vinnuveitendur þeirra, það er 

viðkomandi sjúkrastofnun, starfsábyrgðartryggðir hjá vátryggingarfélagi og greiðir tryggingin 

þá kröfu tjónþola (sjúklings). Með ábyrgðartryggingu er átt við vátryggingu gegn 

skaðabótaábyrgð sem fellur á vátryggðan og er það helsta einkenni hennar að fjárhæð bóta er 

ákveðin eftir reglum skaðabótaréttar, sbr. ummæli í greinargerð með frumvarpi til laga um 

vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
187

 Vinnuveitendur geta þannig varið sig fyrir ófyrirséðu 

tjóni, sem starfsmenn þeirra valda með saknæmum og ólögmætum hætti, með því að vera 

með ábyrgðartryggingu hjá vátryggingarfélagi.  
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Eftir að lög um sjúklingatryggingu tóku gildi hefur mikilvægi starfsábyrgðatrygginga á 

sviði heilbrigðisréttar minnkað þar sem sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum og 

einkareknum sjúkrastofnunum er nú skylt að tryggja sig í starfi og vera með 

sjúklingatryggingu hjá vátryggingarfélagi, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 111/2000. 

Sjúklingatrygging er nú lögbundin starfsábyrgðartrygging og hefur því að stórum hluta tekið 

við af hefðbundnum starfsábyrgðartryggingum á þessu sviði. Þess skal þó getið að hvort 

heldur sem bætur fást greiddar úr sjúklingatryggingu eða úr starfsábyrgðartryggingu 

einkarekinnar sjúkrastofnunar eða læknis sem stundar sjálfstæðan rekstur, eða jafnvel úr eigin 

vasa þessarra aðila, þá er útreikningur bótanna enn sá sami, í öllum tilvikum fara bætur eftir 

reglum skaðabótalaga sem fyrr segir. Gildissvið sjúkratryggingarinnar er hins vegar annað og 

víðtækara, enda er bótaréttur ekki lengur bundin við sök heldur fela lögin í sér hlutlæga 

bótareglu ef nánar tilgreind skilyrði eru uppfyllt/ef nánar tilgreindum skilyrðum er fullnægt.   

3 Tölur í heilbrigðisþjónustu 
 

3.1 Skuggatala í heilbrigðisþjónustu 

Í grein sinni „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“ sem birtist í Úlfljóti árið 2008 

fjallar Guðjón St. Marteinsson héraðsdómari um bótaskyld tilvik í heilbrigðisþjónustu. 

Viðfangsefni greinarinnar er meðal annars að varpa ljósi á skuggatölu í heilbrigðisþjónustu, 

en með henni er átt við að færri fái bætur vegna mistaka í heilbrigðisþjónustu en rétt kunna að 

eiga.
188

 Þar beinir höfundur sjónum sínum að því að mun færri einstaklingar leiti hugsanlega 

réttar síns vegna skaðabótaskyldra atvika sem eiga sér stað innan heilbrigðiskerfisins en í 

raun verða fyrir tjóni. Nálgun viðfangsefnisins er með þeim hætti að Guðjón telur 

skuggatöluna stafa af því að tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks um að tilkynna mistök, 

vanrækslu og óvæntan skaða í heilbrigðisþjónustu til landlæknis sé illa sinnt. Þar sem 

tilkynningarskyldunni sé illa sinnt fái einstaklingar ekki upplýsingar um að eitthvað hafi farið 

miður við læknisaðgerð eða aðra meðferð inni á heilbrigðisstofnun og eru þeir því af 

augljósum ástæðum ekki líklegir til að leita réttar síns.
189

 Í greininni segir Guðjón frá því að 

frá því að lög um sjúklingatryggingu tóku gildi árið 2001 og til ársins 2005, hafi 

Landlæknisembættinu borist mun fleiri kvartanir vegna heilbrigðisþjónustu en sem bárust 

Sjúkratryggingum Íslands út af hugsanlega bótaskyldu sjúklingatryggingatjóni. Skoðun 
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Guðjóns var mjög óformleg og vart marktæk. Tók hún mið af öllum tilkynningum sem bárust 

Landlæknisembættinu á fyrrnefndu tímabili án tillits til þess hvert efni þeirra var, en kvartanir 

til embættisins geta verið allt frá alvarlegum læknamistökum niður í hnökra í samskiptum. Þá 

voru að auki einungis skoðaðar til samanburðar tilkynningar sem höfðu borist 

Sjúkratryggingum Íslands vegna súklingatryggingamála, en ekki sem höfðu borist 

vátryggingafélögum landsins, sem einnig afgreiða tilkynningar um tjón samkvæmt lögum nr. 

111/2000. Þrátt fyrir það gaf skoðunin tilefni til frekari skoðunar og ákvað því höfundur að 

leggjast í umfangsmeiri og ítarlegri könnun. Verður niðurstöðum hennar nú lýst.  

Kvörtunum vegna meintrar vanrækslu og mistaka við veitingu heilbrigðisþjónustu 

skal beint til Landlæknisembættisins, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 41/2007 um landlækni og 

lýðheilsu. Samkvæmt þeirri sömu grein er sjúklingum einnig heimilt að bera fram kvörtun við 

landlækni ef þeir telja að framkoma heilbrigðisstarfsmanns hafi verið ótilhlýðileg. 

Landlæknisembættið er því sjálfstæður og óháður eftirlits- og rannsóknaraðili sem leitast við 

að leiða fram niðurstöðu varðandi það hvort unnið var fagmannlega rétt í máli sjúklings af 

hálfu heilbrigðisstarfsmanns eða hvort einhverju hafi verið áfátt í starfi 

heilbrigðisstarfsmanns miðað við viðurkennda þekkingu.
190

 Hjá Landlæknisembættinu hefur 

tíðkast að sundurliða tölur hvers árs yfir kvartanir sem berast embættinu vegna 

heilbrigðisþjónustu eftir tilefni þeirra, sviði, stofnunum þar sem kvörtun á upptök sín og 

deildum innan þeirra.
191

 Til að fá sem réttasta mynd var fjöldi tilkynntra mála sem bárust 

annars vegar embætti landlæknis og hins vegar Sjúkratryggingum Íslands og 

vátryggingafélögum landsins skoðuð til baka til ársins 2001 þegar lög um sjúklingatryggingu 

tóku gildi. Nýjustu tölur yfir kvartanir til Landlæknisembættisins fyrir árin 2011 og 2012 eru 

hins vegar enn í vinnslu og hafa ekki verið birtar. Verða því tölum gerð skil til ársins 2011 og 

til samanburðar mál sem bárust Sjúkratryggingum Íslands og vátryggingafélögum landsins 

yfir sama tímabil. 
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TAFLA 1 

Kvartanir og kærur til embætti              

landlæknis 2001-2010 
  

 

 
  

 

   

Fjöldi 

 

 

      

 

 

Röng meðferð, röng greining,  

ófullngæjandi meðferð, ófullnægjandi eftirlit 

1222 

 

 

Aðgengi að heilbrigðisþjónustu 225 

 

 

Samskiptaörðugleikar heilbrigðisstarfsfólks / 

heilbrigðisstarfsmanns og sjúklings 

   220 

 

 

Sjúkraskrá 203 

  Læknisvottorð    167 

 

 

Áfengis- eða lyfjanotkun heilbrigðisstarfsmanns 32 

 

 

Trúnaðarbrot 66 

 

 

Óljóst tilefni / órökstuddar kvartanir 28 

 

 

Örorkumat 14 

 

 

Ófullnægjandi upplýsingar 22 

 

 

Heilbrigðisstarfsmaður fer út fyrir verksvið sitt / 

skottulækningar 

32 

 

 

Önnur atriði 326 

 
  

  

  

 
Samtals 

 

2557 

 

 

      

 

     Tafla 1 Þessi tafla sýnir kvartanir sem bárust Landlæknisembættinu á tímabilinu 2001 til 

2010 flokkað eftir tilefni þeirra.
192

 

 

TAFLA 2                   

Sjúkratryggingar Íslands 

fjöldi mála 2001-2010               

   

 

                      

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Samtals  

Fjöldi tilkynntra mála 22   44 46 86 83 74 88 112 136 126     817  

Samtals afgreidd mál 10      28 30 91 66 67 83 104 143 131     753  

 

Tafla 2 Tafla þessi sýnir hversu margar umsóknir bárust Sjúkratryggingum Íslands vegna 

meints tryggingatjóns samkvæmt lögum nr. 111/2000 á árunum 2001-2010 og hversu mörg 

mál voru afgreidd.
193

 

                                                           
192 sama heimild; Til þess að skoða töflur yfir tilefni kvartana hvers árs þarf að velja viðkomandi ár og þar töflu 

yfir tilefni; Embætti landlæknis, „Landlæknisembættið - ársskýrsla 2003“ (Embætti landlæknis 2001) 23.  
193

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar Íslands 2005) 9–10; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007) 8–9; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2007“ (Sjúkratryggingar Íslands 2008) 11; 
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 TAFLA 3                  

Vátryggingafélög 

fjöldi mála 2001-2010             

   

 

                    

  2001-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   Samtals 

Fjöldi tilkynntra mála 55 17 18 23 27 29   51     220   

Samtals afgreidd mál      46  14 17  7  11 13   40     148 

 

Tafla 3 Tafla þessi sýnir hversu margar umsóknir bárust fjórum vátryggingafélögum 

landsins vegna meints tryggingatjóns samkvæmt lögum nr. 111/2000 á árunum 2001-2010 og 

fjölda afgreiddra mála.
194

 

 

Samkvæmt upplýsingum frá Landlæknisembættinu bárust 2557 kvartanir frá almenningi 

vegna heilbrigðisþjónustu til embættisins á árunum 2001 til 2010, sjá töflu 1. Eftirtektarvert 

er að álíka margar kvartanir berast vegna starfsemi Landspítala og stofanana í einkarekstri, en 

kvartanir út af heilsugæslustöðvum eru heldur færri.
195

 Þetta getur bent til þess að oftar sé 

tilefni til að kvarta undan þeirri þjónustu sem veitt er utan hins opinbera kerfis.
196

 Af þeim 

fjölda kvartana sem bárust embættinu voru 1222 kvartanir út af rangri eða ófullnægjandi 

meðferð, rangri greiningu og ófullnægjandi eftirliti, sjá töflu 1. Allt eru þetta tilvik sem 

samkvæmt efni sínu geta heyrt undir lög um sjúklingatryggingu. Tilkynningar til 

Sjúkratrygginga Íslands um meint atvik samkvæmt lögunum voru hins vegar 817 yfir sama 

tímabil, þar af voru alls 753 mál tekin til afgreiðslu hjá félaginu, en 68 málum var hins vegar 

vísað til meðferðar hjá vátryggingafélagi, sjá töflu 2. Þá var sömuleiðis fjöldi tilkynntra mála 

vegna meints tjóns á grundvelli laga um sjúklingatryggingu til vátryggingafélaganna alls 220 

á árunum 2001-2010 og af þeim fjölda voru 148 umsóknir afgreiddar, sjá töflu 3. Tekið skal 

                                                                                                                                                                                     
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2008“ (Sjúkratryggingar Íslands 2009) 6; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 2010) 6; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011) 4. 
194

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar Íslands 2005) 16; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007) 19; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2007“ (Sjúkratryggingar Íslands 2008) 18; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2008“ (Sjúkratryggingar Íslands 2009) 17; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 2010) 13; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011) 15; Tölvupóstur 
frá Guðríði Önnu Kristjánsdóttur, lögmanni á sviði ábyrgða- og slysatjóns hjá Vátryggingafélagi Íslands, til 
höfundar (11. apríl 2013) ; Tölvupóstur frá Gunnari Péturssyni, lögfræðingi á sviði persónutjóns hjá Sjóvá 
Almennum tryggingum, til höfundar (22. apríl 2013) ; Tölvupóstur frá Steinunni Hlíf Sigurðardóttur, 
framkvæmdastjóra tjónasviðs hjá Verði tryggingum, til höfundar (8.4.2013) ; Tölvupóstur frá Karli Einarssyni, 
vörustjóra trygginga á fyrirtækjasviði hjá Tryggingamiðstöðinni, til höfundar (16. apríl 2013). 
195

 Velferðaráðuneytið, „Hver stendur vörð um réttindi og öryggi sjúklinga í heilbrigðisþjónustunni? Skýrsla 
ráðgjafarhóps til að kanna stöðu einkarekinnar heilbrigðisþjónustu“ (Velferðarráðuneytið 2012) 18. 
196

 sama heimild. 
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fram að höfundur telur rétt að gera ráð fyrir því að þau 68 mál sem bárust Sjúkraryggingum 

Íslands og var vísað til meðferðar hjá vátryggingafélagi, séu inni í þeim fjölda mála sem 

bárust vátryggingafélögunum yfir tímabilið. Er þetta gert til að koma í veg fyrir að sömu 

málin séu tvítalin, enda eðlilegt að miða við að hafi 68 málum verið vísað til 

vátryggingafélaganna þá sé sá fjöldi inni í þeim 220 málum sem bárust þeim yfir sama 

tímabil. Samtals bárust því 1037 tilkynningar til Sjúkratrygginga Íslands og 

vátryggingafélaganna á árunum 2001-2010, en þar af var 901 mál sem var tekið til meðferðar.  

3.1.1 Samanburður á málafjölda vegna atvika í heilbrigðisþjónustu 

Þegar skoðuð er tafla 1 má sjá að mál sem bárust landlækni vegna týpískra tjónstilvika 

samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu, það er vegna rangrar meðferðar, ófullnægjandi 

meðferðar, rangrar greiningar og ófullnægjandi eftirlits, voru 1222 talsins á árunum 2001-

2010, en einungis 901
197

 mál fengu skoðun hjá Sjúkratryggingum Íslands og 

vátryggingafélögunum vegna ætlaðs sjúklingatryggingatjóns yfir sama tímabil. Kvartanir til 

Landlæknisembættisins vegna tilvika sem heyra samkvæmt efni sínu undir lög um 

sjúklingatryggingu og tilefni þótti til að skrá voru því 321 fleiri á tímabilinu. Samkvæmt 

þessu eru að berast 32 fleiri mál til Landlæknisembættisins á hverju ári en sem sótt er um 

bætur vegna til Sjúkratrygginga Íslands og vátryggingafélaganna.  

Gera verður þann fyrirvara að engar forsendur eru til að segja neitt til um líklegan 

fjölda bótaskyldra tilvika af þeim kvörtunum sem berast Landlæknisembættinu, en það ætti 

ekki að koma að sök þar sem ekki eru öll mál sem eru tilkynnt til Sjúkratrygginga Íslands og 

vátryggingafélaganna heldur bótaskyld, mörgum þeirra er hafnað. Þessi samanburður sýnir 

aðeins hlutfall tilkynninga til annars vegar Landlæknisembættisins og hins vegar þeirra sem 

annast sjúklingatryggingu þar sem tilefni hefur þótt til frekari skoðunar, óháð því hver 

endanleg niðurstaða þeirra verður. Því er ekki út vegi að bera saman fjölda tilkynntra atvika, 

annars vegar til embætti landlæknis og hins vegar Sjúkratrygginga Íslands og 

vátryggingafélaganna, því ekki öll mál til þessara aðila eru bótaskyld. Þá er einnig rétt að taka 

fram að einungis þær kvartanir sem leiða til athugunar af hálfu embættisins eru skrásettar sem 

slíkar, en önnur erindi, sem hægt er að leysa í gegnum síma eða með leiðbeiningum um hvert 

                                                           
197 Með sama hætti og aðeins þær tilkynningar sem gefa tilefni til frekari skoðunar af hálfu landlæknis eru 

skráðar hjá embættinu eru aðeins þau mál tekin til afgreiðslu hjá Sjúkratryggingum Íslands og 
vátryggingafélögunum sem tilefni er til frekari skoðunar. Þótt tilkynningar til Sjúkratrygginga Íslands og 
vátryggingfélaganna hafi þannig verið samtals 1037 á árunum 2001-2010 var aðeins 901 tilkynning sem gaf 
tilefni til frekari skoðunar. Samkvæmt þessu er ákveðið brottfall á heildartilkynningum til fyrrnefndra aðila sem 
strax er vísað frá, með sama hætti og ákveðið hlutfall tilkynninga til Landlæknisembættisins eru ekki skráðar. 
Við samanburð telur höfundur því rétt að miða við það 901 mál sem barst þeim sem annast sjúklingatryggingu 
yfir umrætt tímabil.  
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skuli snúa sér varðandi álitamál, eru að jafnaði ekki skráð.
198

 Þau mál sem hér eru tekin til 

skoðunar eru því allt mál sem tilefni hefur þótt til frekari athugunar af hálfu landlæknis og má 

því ætla að með því sé komið í veg fyrir að talin séu með tilvik þar sem um léttvægar 

kvartanir er að ræða þar sem engin bótaskylda er fyrir hendi. Hið sama gildir um 

Sjúkratryggingar Íslands og vátryggingafélögin, að aðeins þær tilkynningar sem skoðaðar 

voru frekar voru taldnar með. Þá er einnig athyglisvert að segja frá því að flest málin sem fá 

jákvæða afgreiðslu hjá Landlæknisembættinu ættu að berast Sjúkratryggingum Íslands, enda 

er það hlutverk landlæknis að leiðbeina sjúklingum um hver réttur þeirra sé, þar á meðal að 

þeir geti snúið sér til Sjúkratrygginga Íslands.
199

 Hvað sem þessu líður er ljóst að talsvert 

misræmi er á fjölda tilkynninga til fyrrgreindra aðila, mun fleiri tilkynningar eru að berast 

Landlæknisembættinu vegna týpískra sjúklingatryggingatjóna heldur en eru að berast 

Sjúkratryggingum Íslands og vátryggingafélögum landsins. 

3.1.2 Rannsóknir á tíðni atvika í heilbrigðisþjónustu 

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á tíðni óvæntra skaða og mistaka í heilbrigðisþjónustu. Þar 

ber fyrst að nefna skýrslu Institute of Medicine, To Err is Human, sem kom úr árið 1999 í 

Bandaríkjunum og segja má að hafi breytt viðhorfi manna til óvæntra skaða og mistaka í 

heilbrigðisþjónustu.
200

 Síðan þá hafa verið gerðar fjöldi sambærilegra rannsókna í ýmsum 

löndum, þar á meðal hafa Danmörk, Svíþjóð, Bretland, Ástralía, Nýja Sjáland og Kanada 

beitt sömu aðferðarfræði og notuð var við rannsókn Institute of Medicine, og hefur 

niðurstaðan orðið sú að talið er að einn eða fleiri óvæntir skaðar komi fyrir í um 8,8% 

innlagna á sjúkrahús.
201

 Er þannig nú almennt talið að eitthvað fari úrskeiðis við meðferð 

tíunda hvers sjúklings sem kemur á sjúkrahús.
202

 Við fyrrnefndar rannsóknir var reynt að 

meta hversu oft hefði mátt koma í veg fyrir skaða og reyndist svo vera í um 43% tilvika að 

meðtali.
203

 Samkvæmt 1. mgr. 9 gr. laga um landlækni nr. 41/2007 er óvænt atvik skilgreint 

sem óhappatilvik, mistök, vanræksla eða önnur atvik sem valdið hafa sjúklingi tjóni eða 

                                                           
198

 Embætti landlæknis, „Kvartanir - Embætti landlæknis“ (3. maí 2012) <http://www.landlaeknir.is/tolfraedi-
og-rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/kvartanir/> skoðað 7. mars 2013. 
199

 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, fyrrverandi yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, 
deildarstjóra tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
200

 Embætti landlæknis, „Rannsókn á öryggi sjúklinga. Tíðni óvæntra skaða á íslenskum sjúkrahúsum 1. hluti“ 
<http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item15403/version2/Ranns%C3%B3kn%20%C3%A1%20%C3%
B6ryggi%20sj%C3%BAklinga_veggspjald%204.ppt> skoðað 5. mars 2013. 
201

 sama heimild. 
202

 Leifur Bárðarson, „Öryggi sjúklinga í heilbrigðisþjónustu á Íslandi“ (2007) 93 (3) Læknablaðið 179, 179. 
203

 Embætti landlæknis, „Rannsókn á öryggi sjúklinga. Tíðni óvæntra skaða á íslenskum sjúkrahúsum 1. hluti“ 
<http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item15403/version2/Ranns%C3%B3kn%20%C3%A1%20%C3%
B6ryggi%20sj%C3%BAklinga_veggspjald%204.ppt> skoðað 5. mars 2013. 
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hefðu getað valdið sjúklingi tjóni. Í þeim rannsóknum sem hér hefur verið vísað til er óvæntur 

skaði skilgreindur sem skaði sem verður vegna meðferðar í heilbrigðisþjónustu fremur en 

vegna sjúkdómsins sjálfs, og leiðir slíkur skaði til afleiðinga sem annað hvort lengja 

sjúkrahúsdvöl, valda heilsutjóni eða dauða.
204

 Samkvæmt áðurnefndum rannsóknum voru 

helstu orsakir óvænts skaða eftirfarandi: 

„...ýmis konar vandamál og áhættuþættir sjúkdóma, aðgengi að þjónustu er ábótavant, 

hliðarverkanir eða óæskilegar afleiðingar meðferðar, bæði fyrirséðar og ófyrirséðar, röng meðferð 

og rangar aðgerðir gerðar, þekking sem er til reiðu ekki nýtt, skortur á klínískri dómgreind, skortur 

á starfsmönnum, starfsfólk illa þjálfað eða menntað og loks að umfang aðflæðis sjúklinga og 

verkefna er of mikið“.
205

 

Séu niðurstöður erlendra rannsókna um fjölda óvæntra skaða á sjúkrahúsum yfirfærðar á 

íslenskar aðstæður má gera ráð fyrir 50-300 dauðsföllum árlega vegna óvæntra skaða hér á 

landi.
206

 Sömuleiðis ætti því fjöldi tilkynninga vegna atvika í heilbrigðisþjónsutu, bæði til 

Landlæknisembættisins og Sjúkratrygginga Íslands sem og vátryggingafélaga, að vera mun 

meiri en raun ber vitni.
207

 Í fyrrnefndri grein Guðjóns St. Marteinssonar um skaðabótaábyrgð 

lækna og sjúkrastofnana er bent á að innlagnir á Landspítala séu rúmlega 30.000 á ári.
208

 Ef 

niðurstöður erlendu rannsóknanna eru yfirfærðar á spítalann má gera ráð fyrir að um 2500 

manns verði að meðaltali fyrir óvæntum skaða árlega og að unnt hefði verið að koma í veg 

fyrir um 1000 þeirra, tæplega 600 manns hefðu orðið fyrir tímabundinni örorku, um 220 

hefðu orðið fyrir langvinni örorku og svipaður fjöldi hefði látist.
209

 Óhætt er að segja að 

þessar tölur eru sláandi þótt engu sé unnt að slá föstu um ástandið hér á landi. Þegar 

niðurstöður erlendu rannsóknanna eru lesnar bendir þó ekkert til þess að aðstæður á þeim 

stofnunum þar sem rannsóknirnar voru gerðar séu mjög frábrugðnar því sem við þekkjum hér 

á landi.
210

 Upplýsingar um fjölda óvæntra skaða á íslenskum sjúkrahúsum liggja ekki fyrir 

sem fyrr segir, en hjá Landlæknisembættinu stendur nú yfir sambærileg rannsókn og gerðar 

                                                           
204

 sama heimild. 
205

 sama heimild. 
206

 Embætti landlæknis, „Landlæknisembættið hefur fengið tvo styrki til að gera rannsókn á tíðni óvæntra 
skaða á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri“ (19. maí 2010) <http://www.landlaeknir.is/um-
embaettid/frettir/frett/item13997/Landlaeknisembaettid-hefur-fengid-tvo-styrki-til-ad-gera-rannsokn-a-tidni-
ovaentra-skada-a-Landspitalanum-og-Sjukrahusinu-a-Akureyri> skoðað 5. mars 2013. 
207

 Guðjón St. Marteinsson, „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“ (2008) 61 (1) Úlfljótur 5, 10. 
208

 sama heimild 12. 
209

 sama heimild. 
210

 Embætti landlæknis, „Verkefnislýsing með umsókn um styrk til RANNÍS“ (Embætti landlæknis, 19. febrúar 
2007) <http://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item1646/Verkefnislysing-med-umsokn-um-styrk-til-
RANNIS> skoðað 19. mars 2013. 
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hafa verið erlendis.
211

 Tekur rannsóknin til þess að kanna tíðni óvæntra skaða á 

Landspítalanum og Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og kanna hvort tíðnin sé áþekk því sem 

fundist hefur í sambærilegum rannsóknum í öðrum löndum.
212

 Þá er rannsóknin einnig 

mikilvæg því hún hjálpar til við að finna út hvernig draga megi úr því að eitthvað fari 

úrskeiðis við meðferð sjúklinga og hvernig auka megi öryggi innan 

heilbrigðisþjónustunnar.
213

 Niðurstöður rannsóknarinnar lágu ekki fyrir þegar ritgerð þessi fór 

í prentun en það verður vissulega forvitnilegt að sjá hver niðurstaða hennar verður.  

Þá er einnig athyglisvert að segja frá því að á Alþingi liggur nú fyrir frumvarp um 

stofnun sérstakrar rannsóknarnefndar á heilbrigðissviði.
214

 Verði frumvarpið að lögum mun 

rannsóknarnefndin hafa það hlutverk að rannsaka óhappatilvik, mistök, vanrækslu eða önnur 

atvik sem verða við veitingu heilbrigðisþjónustu á Íslandi og hafa valdið sjúklingum tjóni eða 

kunna að hafa valdið sjúklingum tjóni. 

4 Sjúklingatrygging ekki kynnt nægjanlega vel  
 

Allt frá því að lög um sjúklingatryggingu tóku gildi í byrjun árs 2001 hefur bótamálum 

byggðum á þeim að jafnaði fjölgað ár frá ári.
215

 Yfirleitt líður nokkur tími frá því að 

tjónsatburður á sér stað og þar til sótt er um bætur og er algengt að mál taki frá nokkrum 

mánuðum og upp í eitt til tvö ár í afgreiðslu.
216

 Af þessum sökum var málafjöldi lítill til að 

byrja með en hefur að jafnaði vaxið síðan.
217

 Meginástæðan fyrir fjölgun málanna er að fólk 

er orðið meðvitaðra um rétt sinn.
218

 Rétt þykir að fara nokkrum orðum um upplýsingaskyldu 

heilsbrigðisstarfsfólks gagnvart sjúklingum því sjúklingar sem eru ekki upplýstir um það að 

eitthvað hafi farið miður við læknisaðgerð eða aðra meðferð í heilbrigðiskerfinu eru af 

augljósum ástæðum ekki líklegir til að leita réttar síns.
219

 Hefur verið á það bent að 

skuggatala í heilbrigðisþjónustu stafi meðal annars af því að upplýsingaskyldunni sé illa 
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sinnt.
220

 Einnig er eðli þessara mála með slíkum hætti að það getur verið sjúklingum erfiðara 

en ella að gera sér grein fyrir bótaskyldum tilvikum í heilbrigðiskerfinu en til dæmis á öðrum 

sviðum.
221

 Áður hefur verið getið þeirrar skyldu heilbrigðisstarfsfólks að tilkynna 

læknamistök eða óvænt atvik til landlæknis samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laga nr. 47/2007 um 

landlækni og lýðheilsu. Í þeirri sömu grein er einnig mælt fyrir um að sjúklingi eða nánustu 

aðstandendum hans beri að tilkynna um óvæntan skaða sem hefur hugsanlega valdið sjúklingi 

alvarlegu tjóni þegar það á við. Þrátt fyrir skýr lagafyrirmæli þar um hefur mikillar tregðu 

gætt við að tilkynna það sem aflaga fer í heilbrigðiskerfinu.
222

 Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga 

um heilbrigðissarfsmenn nr. 34/2012 ber heilbrigðisstarfsmönnum að kynna sér lög og 

reglugerðir sem gilda um starfsstétt þeirra og heilbrigðisþjónustu á hverjum tíma. Um 

upplýsingaskyldu heilbrigðisstarfsmanns gagnvart sjúklingi fer síðan nánar eftir ákvæðum 

laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, sbr. 2. mgr. 13 gr. Samkvæmt þeim lögum er rík 

leiðbeiningarskylda lögð á heilbrigðisstarfsmenn um að leiðbeina sjúklingum og veita þeim 

upplýsingar um  atriði er varða veitta heilbrigðisþjónustu hverju sinni. Ragnar Jónsson 

bæklunarlæknir sem lokið hefur meistaranámi í lögfræði, segir mikilvægt að læknar kynni sér 

þau lög og reglur sem um sjúklingatrygginguna gilda þar sem skortur á upplýsingum til 

sjúklinga geti skapað læknum aukna skaðabótaskyldu.
223

 „Skylda læknisins er að upplýsa 

sjúklinginn um bótarétt sinn en það vill stundum farast fyrir.“
224

 Ragnar telur aðalástæðuna 

fyrir því að læknar hafi ekki upplýst sjúklinga nægjanlega vel vera þá að þeir hafi ekki kynnt 

sér sjúklingatrygginguna nægjanlega vel.
225

 Sérstaklega mikilvægt er að kynna trygginguna 

betur fyrir læknum og öðrum heilbrigðisstéttum sem eru með einkarekstur.
226

 Dögg Pálsdóttir 

tekur undir þetta sjónarmið í áðurnefndu viðtali sem birtist í Morgunblaðinu, en þar segir hún 

það samhljóða álit þeirra sjúklinga sem til hennar hafa leitað á ferlinum að þeir fái hvorki 

upplýsingar né skýringar þegar eitthvað gerist við veitingu heilbrigðisþjónustu, og er 

sjaldnast bent á úrræði eins og lög um sjúklingatryggingu.
227

 Að hennar mati hafa lög um 

sjúklingatryggingu litlu breytt þegar kemur að þessu viðhorfi.
228

 „Það væri eðlilegt þegar 
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eitthvað fer úrskeiðis að sjúklingi væri sagt frá þeim rétti sem hann hefur lögum samkvæmt, 

en það er sjaldan gert.“
229

 

5 Framkvæmd sjúklingatryggingar 
 

5.1 Skýrsla velferðarráðuneytis um stöðu einkarekinnar 

heilbrigðisþjónustu 

Í október 2012 kom út skýrslan „Hver stendur vörð um réttindi og öryggi sjúklinga í 

heilbrigðisþjónustu.“ Skýrslan var unnin af ráðgjafarhópi á vegum velferðarráðuneytisins til 

að kanna stöðu einkarekinnar heilbrigðisþjónustu.
230

 Var kveikjan að skýrslunni meðal annars 

PIP brjóstapúðamálið sem hafði valdið miklum usla í samfélaginu. Hópurinn átti að koma 

með tillögur um aðgerðir til umbóta þar sem óviðunandi væri að ábyrgð og skyldur sjálfstætt 

starfandi lækna, eftirlitsaðila og heilbrigðisyfirvalda væru óljósar. Í skýrslunni kemur fram að 

veitendur heilbrigðisþjónustunnar séu jöfnum höndum opinberar heilbrigðisstofnanir og 

einkaaðilar sem búa við mismunandi starfsskilyrði og starfsreglur.
231

 Það fari jafnframt 

vaxandi að flóknar aðgerðir séu gerðar á einkastofum lækna, t.d. bæklunarlækningar, 

augnlækningar og margs konar skurðaðgerðir, og geta vandamál af ýmsum toga jafnt komið 

upp hvort sem um opinbera stofnun eða einkarekstur er að ræða.
232

 Í skýrslunni er tekið skýrt 

fram að einstaklingar eigi að vera jafnsettir þegar kemur að kröfu um faglega þjónustu, óháð 

því hvar veiting heilbrigðisþjónustu fór fram. Lögin um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 eru 

ótvíðræð hvað þetta varðar, en þar segir í 1. mgr. 3. gr. að sjúklingar eigi rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á að veita á hverjum tíma.  

Markmið með lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008 er að tryggja öllum 

landsmönnum jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og stuðla að 

hámarksgæðum hennar á hverjum tíma, sbr. 1. gr. þeirra. Hafa lögin þann tilgang að efla 

hlutverk ríkisins í því að heilbrigðisþjónusta, kostuð af ríkinu, sé veitt á hagkvæman og 

skilvirkan hátt.
233

 Í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 112/2008 segir:  

„Það samskiptaform sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu felur í sér samninga við alla 

þjónustuaðila innan heilbrigðiskerfisins þar sem nánar er samið um endurgjald fyrir tiltekna 
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þjónustu, magn hennar og gæði. Með öðrum orðum er lagafrumvarpi þessu ætlað að styrkja 

möguleika ráðherra til að framfylgja stefnu sinni, stýra heilbrigðiskerfinu og taka ákvarðanir um 

skipulag þjónustunnar, hvort heldur ríkisstofnanir, einkaaðilar, sjálfseignarstofnanir eða 

sveitarfélög eiga í hlut...“.
234

  

Annað verður tæpast ráðið af þessu en að það sé beinlínis gert ráð fyrir því að jafnræði ríki 

milli opinberra stofnana og einkaaðila um sölu á heilbrigðisþjónustu. Gagngert er reiknað 

með því að einkaaðilar geti til jafns við opinberar stofnanir tekið að sér heilbrigðisverkefni 

svo fremi að þeir uppfylli kröfur um gæði og séu að minnsta kosti sambærilegir hvað snertir 

kostnað.
235

 Réttindi sjúklinga eiga því að vera tryggð, óháð hvert þeir sækja þjónustu.
236

 

Hvað snertir bótarétt sjúklinga vegna tjóns sem verður í tengslum við heilbrigðisþjónustu 

samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu nr. 111/2000, sem taka jafnt til opinberra stofnana 

og einkaaðila, verður að ganga út frá því að samskonar jafnræðisregla gildi þegar kemur að 

því að bæta sjúklingum tjón sem verður hjá fyrrnefndum aðilum. 

Samkvæmt fyrrnefndum sjúkratryggingalögum nr. 112/2008 skulu gilda samningar 

milli Sjúkratrygginga Íslands og einkaaðila um þá þjónustu sem ríkið kaupir fyrir hönd 

almennings, nánar tiltekið ber Sjúkratryggingum að gera samninga við alla sem ríkið kaupir 

þjónustu af fyrir hönd almennings, sbr. IV. kafli laganna. Í samningum Sjúkratrygginga 

Íslands við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn skal leitast við að fylgja þeim 

fyrirmælum sem koma fram í kaflanum.
237

 Síðast liðin tvö ár hafa þó ekki verið í gildi 

samningar milli sjálfstætt starfandi lækna úr sérgreinum og Sjúkratrygginga Íslands, um 

greiðslur fyrir veitta þjónustu og samskipti þessara aðila.
238

 Gerði rannsóknarhópurinn 

athugasemd við þetta í skýrslu sinni og taldi hann að með þessu hefðu lagaskyldum 

heilbrigðisyfirvalda nánast verið vikið til hliðar.
239

 Taldi hópurinn samningsleysið veikja 

réttarstöðu sjúklinga og leiða til óvissu og óöryggis meðal þeirra, því þyrfti að leita allra leiða 

til að samningar tækjust enda væri slíkt skylt samkvæmt lögum.
240

  

Til viðbótar framangreindu gerði rannsóknarhópurinn einnig athugasemd við það að 

almenningur virtist ekki þekkja nægjanlega vel réttarstöðu sína innan heilbrigðiskerfisins. 

Lagði hópurinn til að unnið yrði að umbótum með því að velferðarráðuneytið upplýsti 
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almenning markvisst um rétt sinn, meðal annars um aðgengi að þjónustu, gjaldtöku og 

greiðslur sjúklinga og hvert ætti að beina aðfinnslum, kvörtunum og kærum.
241

 Athyglisvert 

er að segja frá upplifun almennings á heilbrigðiskerfinu samkvæmt skýrslunni. Í apríl 2012 

gerði Gallup könnun á viðhorfi almennings til heilbrigðisþjónustu þar sem meðal annars var 

spurt hvort menn teldu réttindi sín mismunandi eftir því hvort leitað væri til opinberra 

stofnana eða einkarekinna aðila. Aðspurð hvort menn töldu töldu réttindi sín mismunandi 

eftir því hvort leitað væri til opinberra stofnana eða einkarekinna aðila svaraði fjórðungur eða 

25% að það taldi mikinn mun á réttindum eftir því hvort leitað væri til opinbera stofnana eða 

einkaaðila, 44% töldu nokkurn mun og 32% töldu ekki mun á rétti sínum.
242

 Að þessu virtu 

má ljóst vera að almenningur telur réttarstöðu sína mismunandi eftir því hvert hann leitar og 

hver veitir honum þjónustu eða 69% svarenda.  

5.2 Framkvæmdin hjá mismunandi aðilum 

Umsjón sjúklingatryggingar er hjá annars vegar Sjúkratryggingum Íslands, þangað sem 

stærstur hluti mála berst, og hins vegar fjórum vátryggingafélögum landsins. Þegar meint 

tjónsatvik á grundvelli laga um sjúklingatryggingu verður er farvegur slíkra mála tvíþættur. 

Kröfu um bætur fyrir tjón sem verður hjá opinberri stofnun skal beina til Sjúkratrygginga 

Íslands, sem annast sjúklingatryggingu fyrir heilbrigðisstofnanir á vegum ríkisins, sbr. 13. gr. 

laga nr. 111/2000. Verði sjúklingur hins vegar fyrir tjóni hjá einkarekinni heilbrigðisstofnun 

eða sjálfstætt starfandi lækni verður hann að beina kröfu sinni til þess vátryggingafélags sem 

tryggir starfsemina, sbr. 1. mgr. 12. gr. Með öðrum orðum, mál sem koma upp á sjúkrahúsum 

eða heilsgæslustöðvum eru afgreidd af Sjúkratryggingum Íslands en mál sem koma upp á 

einkastofum lækna eru afgreidd hjá tryggingafélögunum. Sjúkratryggingar Íslands eða 

tryggingafélögin afla síðan gagna og taka að því búnu afstöðu til þess hvort um sé að ræða 

bótaskylt tjón eða ekki, sbr. 15. gr. Þetta ferli getur verið talsvert flókið og vandasamt þar 

sem greina þarf skýrt á milli heilsutjóns sem er afleiðing af upphaflegum sjúkdómi sjúklings 

og þess tjóns sem hlotist hefur af sjúklingatryggingaratburði.
243

 Að öllu jöfnu er óskað eftir 

sérfræðiáliti utanaðkomandi læknis, yfirleitt nægir ekki almenn læknisfræðileg þekking 

heldur er nauðsynlegt að leitað sé til sérfræðings í þeirri grein sem á reynir hverju sinni.
244

 

Afgreiðsla sjúklingatryggingamála fer því fram hjá nokkrum mismunandi aðilum sem allir 

búa við mismunandi starfsskilyrði og starfsreglur. Langstærstur hluti málanna berst 
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Sjúkratryggingum Íslands, en aðeins lítill hluti fer til tryggingafélaganna.
245

 Í athugasemdum 

sem fylgdu með frumvarpi til laga nr. 111/2000 segir um hlutverk Sjúkratrygginga Íslands að 

mikið hagræði sé talið af því að hafa sjúklingatrygginguna í umsjá stofnunarinnar þar sem 

hún hefði þegar að búa yfir töluverðri reynslu af framkvæmd sjúklingatryggingar samkvæmt 

áðurgildandi almannatryggingalögum.
246

 Stofnunin hefði yfir að ráða fagfólki sem hefði 

mikla reynslu á umræddu sviði og því mætti einnig reikna með að kostnaður við 

framkvæmdina yrði lægri en ella.
247

 Árið 2005, þegar fyrsta ársskýrsla sjúklingatryggingar 

kom út fyrir árin 2001-2004, voru uppi vangaveltur hvort heppilegt væri að hafa 

framkvæmdina á fleiri en einum stað. Þegar litið er til hinna flóknu bótaskilyrða 

sjúklingatryggingar og þess að málafjöldinn er ekki meiri en raun ber vitni taldi 

Tryggingastofnun ríkisins álitamál hvort heppilegt væri að framkvæmd tryggingarinnar væri 

á hendi svo margra aðila.
248

 Er framkvæmdin nú á fimm stöðum, því til viðbótar 

Sjúkratryggingum Íslands eru tryggingafélögin fjögur talsins. Erfitt er að skapa 

sérfræðiþekkingu og tryggja samræmi í framkvæmd þegar afgreiðsla mála fer fram á fleiri en 

einni hendi.
249

 Í því sambandi má geta þess að í Danmörku er öll framkvæmd 

sjúklingatryggingar hjá Patientsforsikringen, hvort sem um er að ræða meðferð á opinberu 

sjúkrahúsi, einkasjúkrahúsi eða hjá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum.
250

 

Tryggingastofnun ríkisins sem þá sá um sjúklingatrygginguna, lagði til að tekið yrði til 

athugunar hvort ef til vill væri heppilegt að breyta þeirri framkvæmd sem núgildandi lög um 

sjúklingatryggingu gera ráð fyrir, það er að sjúklingatryggingin væri að hluta til höfð hjá 

Sjúkratryggingum Íslands og að hluta til hjá tryggingafélögunum.
251

 Í ársskýrslu 

sjúklingatryggingar fyrir árin 2005-2006 ítrekaði stofnunin aftur þá afstöðu sína að hún teldi 

óheppilegt að framkvæmd sjúklingatryggingarinnar væri dreift á fleiri en einn aðila.
252

 Taldi 

stofnunin að nauðsynlegt væri að kanna hvort núverandi fyrirkomulag væri viðunandi því 

meiri hætta væri á mismunandi túlkun og framkvæmd þegar mál væru afgreidd hjá 
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mismunandi aðilum.
253

 Vildi stofnunin láta kanna hvort til greina kæmi að breyta því 

fyrirkomulagi sem nú er í gildi með því að sameina trygginguna á einn stað.
254

 Þess ber að 

geta að ef öll framkvæmd laga um sjúklingatryggingu myndi flytjast til Sjúkratrygginga 

Íslands hlytist að sjálfsögðu af því útgjaldaauki fyrir ríkið þar sem sjúklingatryggingin hjá 

vátryggingafélögunum er fjámögnuð með iðgjöldum.
255

 Þó ber að hafa í huga að alvarlegustu 

tjónin verða í langflestum tilvikum inni á sjúkrahúsum og eru þar með nú þegar afgreidd af 

Sjúkratryggingum Íslands.
256

 Aðeins umfangsminni aðgerðir eru iðulega framkvæmdar á 

einkastofum og þeim fylgir einnig minni hætta á heilsutjóni.
257

 Hitt ber þó að nefna að eitt 

aðaláhyggjuefnið samkvæmt skýrslu velferðarráðuneytisins um stöðu einkarekinnar 

heilbrigðisþjónustu var kostnaður slíkrar þjónustu því einkarekin þjónusta væri dýrari.
258

 

Leiðir það af því að kostnaður sjálfstætt starfandi lækna er meiri þar sem þeir þurfa að borga 

hærri iðgjöld en hið opinbera og þurfa þar af leiðandi að rukka meira fyrir þjónustu sína.
259

 Í 

umsögn Læknafélags Íslands um frumvarp til laga um sjúklingatryggingu, þar sem bent var á 

ýmsa vankanta þess, var meðal annars bent á þá miklu mismunun sem væri á milli lækna sem 

ynnu sem launþegar og þeirra sem ynnu sjálfstætt.
260

 Var það skoðun Læknafélagsins að 

lögin fælu í sér mikla mismunun því sjálfstætt starfandi læknar bera sjálfir allan kostnað af 

tryggingunni á meðan sjúkrastofnanir greiða kostnað við sjúklingatryggingar þannig að 

læknar sem eru launþegar vinna í skjóli ábyrgðar vinnuveitandans sem greiðir iðgjaldið.
261

 

Var það mat félagsins að slíkt væri óásættanlegt. Þá er í umsögn Læknafélagsins einnig ýjað 

að því að framkvæmd sjúklingatryggingar ætti að vera á einni og sömu hendinni, en ekki hjá 

mörgum aðilum. Mælti félagið fyrir því að annað hvort ætti framkvæmd laganna að vera 

alfarið hjá Tryggingastofnun ríkisins, sem fengi það hlutverk að meta tjónstilvik og greiða út 

bætur, eða að verkefnið yrði boðið út til tryggingafélaganna sem ynnu undir eftirliti 

Tryggingastofnunar.
262
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 sama heimild. 
254

 sama heimild.  
255

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar Íslands 2005) 8. 
256

 sama heimild. 
257

 sama heimild 16. 
258

 sama heimild 8. 
259

 Gunnar Ármannsson, „Læknar og lög. Hvernig er bótaábyrgð háttað samkvæmt lögum nr. 111/2000 um 
sjúklingatryggingar?“ (2003) 89 (4) Læknablaðið 346, 348. 
260

 Læknafélag Íslands, „Umsögn Læknafélags Íslands um frumvarp til laga um sjúklingatryggingu“ (umsögn 
send heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu 24. september 1998, Reykjavík 23. september 1998). 
261

 Gunnar Ármannsson, „Læknar og lög. Hvernig er bótaábyrgð háttað samkvæmt lögum nr. 111/2000 um 
sjúklingatryggingar?“ (2003) 89 (4) Læknablaðið 346, 348. 
262

 Læknafélag Íslands, „Umsögn Læknafélags Íslands um frumvarp til laga um sjúklingatryggingu“ (umsögn 
send heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu 24. september 1998, Reykjavík 23. september 1998). 
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5.2.1 Samanburður á tölum  

Ef bornar eru saman tölur yfir samþykkt mál vegna meints sjúklingatryggingatjóns á 

grundvelli laga nr. 111/2000, annars vegar hjá Sjúkratryggingum Íslands og hins vegar 

vátryggingafélögum, sést að talsverður munur er á afgreiðslu málanna. Frá gildistöku laga um 

sjúklingatryggingu hefur að jafnaði verið hlutfallslega meira um að umsóknum um bætur úr 

sjúklingatryggingu sé synjað af Sjúkratryggingum Íslands en að þær séu samþykktar.
263

 Að 

sama skapi virðist sem vátryggingafélögin hafi frekar tilhneigingu til að samþykkja bætur.  

 

TAFLA 4                   

Sjúkratryggingar Íslands 

afgreiðsla mála 2001-2011               

   

 

                      

  2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011   Samtals 

Samþykkt  5 11 16 45 40 17 39 38 59 31 18 319 = 41% 

Synjað 2   12 9 39 23 44 38 63 80 83 70 463 = 59% 

Tafla 4 Þessi tafla sýnir niðurstöður afgreiddra mála samkvæmt lögum nr. 111/2000 hjá 

Sjúkratryggingum Íslands á árunum 2001-2011.
264

 

 

 

TAFLA 5                   

Vátryggingafélögin  

afgreiðsla mála 2001-2011               

   

 

                      

  2001 2002 2003 2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011   Samtals 

Samþykkt 3 7 11 9 7 13 4 9 12 27 8  110 = 67% 

 Synjað 0  1 4 12 7 4 3 2 1 13 8   55 = 33% 

             

Tafla 5 Tafla þessi sýnir afgreiðslu mála samkvæmt lögum nr. 111/2000 hjá fjórum 

vátryggingafélögum landsins á árunum 2001-2011.
265
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 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011) 6. 
264

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar Íslands 2005) 11; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007) 13; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2007“ (Sjúkratryggingar Íslands 2008) 12; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2008“ (Sjúkratryggingar Íslands 2009) 11; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 2010) 8; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011) 7; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Ársskýrsla og staðtölur Sjúkratrygginga Íslands 2011“ (Sjúkratryggingar Íslands 2012) 
59. 
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Hjá Sjúkratryggingum Íslands er hlutfall samþykktra mála 41% á móti 67% hjá 

vátryggingafélögunum á árunum 2001-2011, sjá töflu 4 og 5. Eins er hlutfall synjaðra mála 

58% hjá Sjúkratryggingum Íslands á móti 33% hjá vátryggingafélögunum. Afgreiðslan hjá 

Sjúkratryggingum Íslands skiptist þannig að 41% málanna eru samþykkt á meðan 59% er 

synjað, sjá töflu 4. Hjá vátryggingafélögunum eru hins vegar 67% allra málanna samþykkt en 

aðeins 33% synjað, sjá töflu 5. Vátryggingafélögin eru því að meðaltali að samþykkja 25% 

fleiri umsóknir um bætur úr sjúklingatryggingu en Sjúkratryggingar Íslands, eða fjórðungi 

fleiri umsóknir. Langalgengast er að mál séu samþykkt á grundvelli 1. tl. 2. gr., það er að ekki 

var staðið eins vel að læknismeðferð og unnt var, og hins vegar 4. tl. 2. gr., það er að um sé 

að ræða fylgikvilla meðferðar sem ekki hefði verið unnt að komast hjá en ósanngjarnt þykir 

að sjúklingur beri bótalaust.
266

 

 

 
 

Mynd 1 Súluritið sýnir afgreiðslu þeirra mála sem bárust Sjúkratryggingum Íslands á 

tímabilnu 2001-2011 og til samanburðar mál sem bárust vátryggingafélögunum yfir sama 

tímabil. 
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 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007) 19; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2007“ (Sjúkratryggingar Íslands 2008) 18; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2008“ (Sjúkratryggingar Íslands 2009) 17; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 2010) 13; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011) 15; Tölvupóstur 
frá Guðríði Önnu Kristjánsdóttur, lögmanni hjá Vátryggingafélagi Íslands, til höfundar (11. apríl 2013) ; 
Tölvupóstur frá Gunnari Péturssyni, lögfræðingi hjá Sjóvá Almennum tryggingum, til höfundar (22. apríl 2013) ; 
Tölvupóstur frá Steinunni Hlíf Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra tjónasviðs hjá Verði tryggingum, til höfundar 
(8.4.2013) ; Tölvupóstur frá Karli Einarssyni, vörustjóra trygginga hjá Tryggingamiðstöðinni, til höfundar (16. 
apríl 2013). 
266

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar Íslands 2005) 13; 
Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007) 13; sama 
heimild 19; Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2007“ (Sjúkratryggingar Íslands 2008) 12; 
sama heimild 18; Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2008“ (Sjúkratryggingar Íslands 2009) 
11; sama heimild 17; Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 
2010) 9; Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011) 7. 
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Mynd 2 Þessi mynd sýnir hlutfall samþykktra og synjaðra umsókna hjá Sjúkratryggingum 

Íslands á árunum 2001-2011 og til samanburðar mál sem bárust vátryggingafélögunum yfir 

sama tímabil. 

  

Af framangreindu má ljóst vera að töluvert hærra hlutfall mála eru samþykkt hjá 

vátryggingafélögum landsins en hjá Sjúkratryggingum Íslands þrátt fyrir að í báðum tilvikum 

sé unnið eftir sömu lögum. 

5.2.2 Afgreiðsla mála samkvæmt lögum nr. 111/2000 

Undir fyrrgreind sjónarmið sem komið hafa fram í ársskýrslum sjúklingatryggingar og í 

umsögn Læknafélags Islands taka Magnús Páll Albertsson og Berglind Ýr Karlsdóttir hjá 

Sjúkratryggingum Íslands. Að þeirra mati er það fyrst og fremst galli á kerfinu að mál 

samkvæmt lögunum séu unnin á mörgum stöðum því það dregur úr mögleika á einsleitni.
267

 Í 

athugasemdum við 12. og 13. gr. frumvarps til laga nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu segir 

að meðferð þessara mála sé mismunandi eftir því hver hinn bótaskyldi aðili er og hvort sá sé 

með vátryggingu hjá vátryggingafélagi eða ekki.
268

 Verði tjón hjá einkaaðila sem keypt hefur 

vátryggingu afgreiðir vátryggingafélag bótakröfuna í samræmi við ákvæði laga nr. 111/2000 

um sjúklingatryggingu og reglugerðir og vátryggingaskilmála sem settir hafa verið á 

grundvelli þeirra, en Sjúkratryggingar Íslands afgreiða kröfur sem berast vegna tjóns sem 

verður hjá opinberri stofnun sem er undanþegin vátryggingarskyldu.
269

 Um málsmeðferðina 
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 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, deildarstjóra 
tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013) 
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 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4428. 
269

 sama heimild. 
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hjá Sjúkratryggingum Íslands fer hins vegar eftir þeim ströngu kröfum sem lagaðar eru á 

stofnunina sem handhafa stjórnsýsluvalds samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 

37/1993.
270

 Fer afgreiðsla málanna því eftir því hvert sjúklingur á að snúa sér. Þó er reynt að 

stemma stigu við því að málin séu unnin öðruvísi hjá tryggingafélögunum með því að mæla 

fyrir um að afgreiðslan þar fari eftir lögum nr. 111/2000 og reglugerðum og 

vátryggingaskilmálum settum á grundvelli þeirra.
271

 Raunin er hins vegar sú að það er verið 

að vinna þessi mál út frá öðrum forsendum hjá tryggingafélögunum en hjá Sjúkratryggingum 

Íslands.
272

 Í ársskýrslu sjúklingatryggingar fyrir árin 2005-2006 er beinlínis gerður sá 

fyrirvari að hjá tryggingafélögunum sé byggt á sömu forsendum og Sjúkratryggingar Íslands 

styðjast við þegar kemur að afgreiðslu mála samkvæmt lögunum.
273

 Í fyrrnefndu viðtali við 

Magnús Pál Albertsson og Berglindi Ýr Karlsdóttur hjá Sjúkratryggingum Íslands svöruðu 

þau aðspurð að þeim dytti helst í hug að það væru stjórnsýslulögin sem gætu skýrt það að 

færri umsóknir væru samþykktar hjá Sjúkratryggingum Íslands en hjá vátryggingafélögunum, 

þótt ekkert væri hægt að fullyrða þar um.
274

 Nánar tiltekið sú skylda sem stjórnsýslulögin 

leggja stofnuninni á herðar, það er þær ströngu kröfur sem stjórnsýslulögin gera til 

málsmeðferðarinnar.
275

 Vegna stjórnsýslulaganna væri hugsanlega verið að vinna málin á 

öðrum grunni en hjá vátryggingafélögunum.
276

 Munurinn lægi í því að hjá 

vátryggingafélögunum hlyti nálgunin að vera með öðrum hætti, fyrst og fremst þar sem þau 

hefðu ekki að ákvæðum stjórnsýslulaganna að gæta við málsmeðferðina.
277

 Að þeirra mati 

eru lögin að minnsta kosti sérstök að því leitinu til að þau fela annars vegar ríkisstofnun að 

fara með mál og hins vegar fjórum vátryggingafélögum.
278

 Þá hafa lögin einnig að geyma 

mikið af matskenndum atriðum sem byggja á læknisfræðilegu mati svo nægir möguleikar eru 

til að vinna hlutina á ólíka vegu, auk þess sem regluverkið er flókið.
 279

Bæði Magnús og 
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 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, deildarstjóra 
tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013).  
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 Alþt. 1999-2000, A-deild,  4428. 
272

 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, deildarstjóra 
tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
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 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007) 20. 
274

 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, deildarstjóra 
tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
275

 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, deildarstjóra 
tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
276

 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, fyrrverandi yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, 
deildarstjóra tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
277

 sama heimild. 
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 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, deildarstjóra 
tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
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 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, deildarstjóra 
tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
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Berglind taka undir þá afstöðu sem komið hefur fram í ársskýrslum sjúklingatryggingar síðast 

liðin ár og eru á þeirri skoðun að það væri betur til þess fallið að tryggja jafnræði ef öll málin 

væru unnin á sama stað.
280

 Þau telja að öll sjúklingatryggingamálin ættu að vera unnin innan 

Sjúkratrygginga Íslands svo að sama regluverkið gilti um alla.
281

  

Af framangreindum tölum má ljóst vera að Sjúkratryggingar Íslands eru að samþykkja 

talsvert færri umsóknir um bætur úr sjúklingatryggingu en vátryggingafélögin. Í tengslum við 

það hefur verið á það bent að mat Sjúkratrygginga Íslands sé engan veginn í samræmi við það 

sem löggjafinn ætlaðist til.
282

 Er það Dögg Pálsdóttir fyrrverandi lögmaður sem lýsir þessari 

skoðun sinni í viðtali sem birtist í grein í Morgunblaðinu þann 9. febrúar 2007, en það er 

hennar mat eftir að hafa unnið með fjöldamörg mál á þessu sviði.  

„Það er mín reynsla, og þá miðuð við þau fjölmörgu mál sem ég hef farið með í gegnum bæði 

heilbrigðis- og réttarkerfið, að mat Tryggingastofnunar ríkisins sé í engu samræmi við það sem 

löggjafinn ætlaðist til. Tryggingastofnun ríkisins er langoftast sá aðili sem metur tjónið því ríkið 

rekur meira og minna heilbrigðiskerfið. Ég hef lent í því með sjúklinga, sem fengu miklar 

aukaverkanir af því tagi að ég skil ekki hvernig nokkur ætlast til að þeir beri það sjálfir, en var 

engu að síður synjað um bætur á grundvelli laga um sjúklingatryggingu.“ 

Í tilefni af fyrrnefndri umfjöllun Morgunblaðsins birti þáverandi forstjóri Tryggingastofnunar 

ríkisins, Karl Steinar Guðnason, pistil í blaðinu þar sem hann sagði fyrrnefnd ummæli Daggar 

skjóta skökku við í ljósi þess að úrskurðarnefnd almannatrygginga hefði staðfest ákvarðanir 

stofnunarinnar um bótaskyldu í yfirgnæfandi meirihluta tilvika.
283

 Þessa niðurstöðu styðja 

einnig upplýsingar úr ársskýrslum sjúklingatryggingar.
284

 Þá tók Karl það einnig fram í pistli 

sínum að í Danmörku væri í gildi nánast samhljóða löggjöf um sjúklingatryggingu og að 

reynslan af  málsmeðferð, málsmeðferðartíma og afgreiðslu málanna hér á Íslandi væri 
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svipuð og þar.
285

 Hvað sem þessum kenningum líður og þótt engu verði slegið föstu um hvort 

matið sé réttara, mat Sjúkratrygginga Íslands eða mat tryggingafélaganna, er það sem skiptir 

höfuðmáli er að sama matið gildi yfir alla svo að jafnræði náist.
286

  

6 Umræðukafli  
 

Lög nr. 111/2000 voru vissulega mikil réttarbót fyrir sjúklinga frá því sem áður var. Bæði var 

gildissviðið rýmra og bætur hærri en samkvæmt áðurgildandi almannatryggingalögum. 

Lögin, sem tóku gildi þann 1. janúar 2001, hafa nú verið í gildi í meira en þrettán ár. Í 22. gr. 

laganna er kveðið á um að lögin skuli endurskoða innan fjögurra ára frá gildistöku þeirra. Það 

hefur þótt eðlilegt að lögin yrðu tekin til endurskoðunar þegar meiri reynsla væri komin á 

notkun þeirra. Í viðtali við Vilborgu Þ. Hauksdóttur þáverandi lögfræðing hjá heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytinu, sem kom að undirbúningi frumvarpsins sem varð að lögum nr. 

111/2000, svarar hún aðspurð hvort hún eigi von á því að lögin reynist fullnægjandi, að í 

lögunum sé ákvæði um að þau skuli endurskoða innan fjögurra ára og ef einhverjir hnökrar 

komi fram megi lagfæra þá við það tækifæri.
287

 Slík endurskoðun hefur hins vegar ekki enn 

farið fram og er því löngu orðin tímabær. Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að fá svarað 

þeirri rannsóknarspurningu hvort lög um sjúklingatryggingu væru í raun sú réttarbót sem 

þeim var ætlað að vera eða hvort endurskoðunar væri þörf. Í þeim efnum vildi höfundur fá 

þremur spurningum svarað. Í fyrsta lagi hvort hugsanlega færri væru að fá bætur en rétt 

kynnu að eiga samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu. Í öðru lagi hvort hámarksbætur 

þeirra laga væru of lágar og í þriðja lagi hvort verið væri að mismuna sjúklingum eftir því 

hvar tjón þeirra verður og hver afgreiðir umsókn þeirra um bætur. Verður nú leitast við að 

draga saman niðurstöður þeirrar yfirferðar sem hér hefur verið gefin og fá svarað 

fyrrgreindum spurningum. 

6.1 Eru hámarksbætur laganna of lágar? 

Í þeirri umfjöllun sem gefin hefur verið að framan hefur það sjónarmið verið áberandi að 

hámarksbætur úr sjúklingatryggingu þykja of lágar. Undir þetta sjónarmið hefur 
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Tryggingastofnun ríkisins og síðar Sjúkratryggingar Íslands tekið í hverri einustu ársskýrslu 

sjúklingatryggingar síðan fyrsta ársskýrslan kom út eftir gildistöku laga nr. 111/2000. Aftur 

og aftur hefur stofnunin ítrekað þá afstöðu sína að hún telji hámarksbætur samkvæmt 

lögunum vera allt of lágar og að slíkt ýti undir mismunun á meðal sjúklinga, en þrátt fyrir 

þessi tilmæli hennar um að endurskoða þurfi bótahámarkið hafa lögin ekki verið tekin til 

endurskoðunar. Þá eru Magnús Páll Albertsson og Berglind Ýr Karlsdóttir hjá 

Sjúkratryggingum Íslands á sömu skoðun og telja þau að rétt væri að hækka hámarksbæturnar 

að minnsta kosti um helming til að lögin næðu tilgangi sínum.
288

 Í skýrslu 

velferðaráðuneytisins frá 2012 um stöðu einkarekinnar heilbrigðisþjónustu var einnig gerð 

athugasemd við bótahámark laganna. Var þar lagt til, meðal annars í ljósi brjóstapúðamálsins 

svokallaða, að farið yrði yfir bótafjárhæðir trygginga fyrir skakkaföllum sem kynnu að koma 

upp hjá sjálfstætt starfandi læknum og tannlæknum.
289

 Var það álit ráðgjafahópsins sem vann 

skýrsluna að fullt tilefni væri til að kanna hvort ekki væri þörf á að endurskoða hámarksbætur 

laga nr. 111/2000.
290

  

Lög um sjúklingatryggingu hafa ákveðið hámark. Bætur fást því aðeins greiddar upp 

að tiltekinni fjárhæð en ef tjón fer umfram þá fjárhæð verður sjúklingur að sækja bætur í 

almennu skaðabótamáli eftir reglum skaðabótaréttar. Ef um heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins 

er að ræða lendir það á íslenska ríkinu að greiða skaðabótakröfu sjúklings. Verði tjón hins 

vegar hjá einkarekinni heilbrigðisstofnun eða sjálfstætt starfandi lækni verða þau að greiða 

bæturnar úr eigin vasa. Einkareknar sjúkrastofnanir og sjálfstætt starfandi læknar ættu því 

hiklaust að vera með starfsábyrgðartryggingu hjá tryggingarfélagi til tryggingar rekstrinum. 

Ef tjón fer yfir hámark sjúklingatryggingar geta þessir aðilar átt á hættu að höfðað verði 

skaðabótamál á hendur þeim og við þær aðstæður greiðir ábyrgðartryggingin skaðabótakröfu 

sjúklings. Til greiðslna úr starfsábyrgðartryggingunni kemur þó ekki nema tjónþola takist að 

sanna sök í máli og bótaskylda er viðurkennd. Núverandi fyrirkomulag gerir sjúklingum því 

óþarflega erfitt um vik að nálgast fullar bætur fyrir tjón sitt þar sem sanna þarf sök hjá 

fyrrnefndum aðilum.
291

 Margoft hefur verið á það bent að sönnun í þeim málum sem hér um 

ræðir sé mjög erfið, enda voru helstu rökin fyrir því að koma á sjúklingatryggingu hér á landi 
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meðal annars sönnunarvandkvæði sem voru í þessum málaflokki.
292

 Þar að auki hlýst 

óhjákvæmilega kostnaður af almennri málssókn sem getur verið sjúklingum óþarflega 

þungbær og getur kostnaður við rekstur skaðabótamála verið sérstaklega mikill, einkum þegar 

erfitt getur verið að sanna sök eða orsakatengls.
293

 Kostnaðurinn yrði að mati höfundar 

líklega mun minni þegar á hólminn væri komið ef tjónið fengist að fullu bætt á grundvelli 

laga um sjúklingatryggingu.  

Á meðan hámarksbætur samkvæmt lögunum þykja of lágar í þeim skilningi að sækja 

verður það sem upp á vantar til að fá fullar bætur í almennu skaðabótamáli, eru 

lágmarksbætur laganna að sama skapi mjög lágar. Sjúklingatryggingin bætir tjón allt niður í 

99.629 kr. á meðan hámarkið nær ekki nema tíu milljónum.
294

 Þannig má segja að 

minniháttar tjón sé að fullu bætt, en ef um alvarlegt tjón er að ræða fá sjúklingar aðeins hluta 

af tjóni sínu bætt. Að mati höfundar mismuna lögin tjónþolum með þessum hætti. Með því að 

lögin veita þeim sem verða fyrir minna tjóni fulla vernd, en ekki þeim sem verða fyrir meira 

tjóni, er tjónþolum mismunað þegar kemur að því að fá greiddar bætur samkvæmt lögunum. 

Vart verður annað sagt en að lítil sanngirni sé í þessu fyrirkomulagi og hafa 

Tryggingastofnun ríkisins og síðar Sjúkratryggingar Íslands tekið undir þetta sjónarmið í 

ársskýrslum sínum.
295

 Færa má fyrir því gild rök að þeir sem verða fyrir mesta tjóninu þurfi 

frekar á fullum bótum að halda en þeir sem verða fyrir óverulegu tjóni. Þá eru meiri líkur á að 

þeir sem verða fyrir óverulegu tjóni fái það að fullu bætt hvað sem öðru líður. Sem dæmi má 

nefna að sá sem orðið hefur fyrir tímabundnu atvinnutjóni, til dæmis vegna þess að bataferli 

dróst á langinn sökum rangrar greiningar eða meðferðar, nýtur iðulega bótaréttar annars 

staðar frá en bara úr sjúklingatryggingu, eins og launað veikindafrí eða greiðslur úr 

stéttarfélagi. Að sama skapi er tjón sem nemur svo lágri fjárhæð ekki af þeirri stærðargráðu 

að sjúklingur hljóti varanlegan skaða af. Hins vegar getur það skipt þann sem verður fyrir 

varanlegri örorku og þar af leiðandi miklu tjóni, mjög miklu máli að bótahámarkið verði 

hækkað því þær bætur koma í staðinn fyrir tapaðar framtíðartekjur, það er þær tekjur sem 

viðkomandi einstaklingur verður af í framtíðinni vegna skertrar vinnugetu.  

Draga má í efa að þessi mismunun sem tjónþolar þurfa að sæta samkvæmt lögunum 

um sjúklingatryggingu fái staðist gagnvart jafnræðisákvæði 65. gr. stjórnarskrárinnar. Ekki 

liggur fyrir hver sé grundvöllur mismunarinnar, það er hvað fái réttlætt slíka mismunun, en 
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höfundi þykir hann í það minnsta mjög hæpinn. Nær væri að hækka hámarkið eða jafvel 

afnema hámark bóta, enda verða alvarlegustu tjónin í langflestum tilvikum inni á 

sjúkrahúsum
296

 svo líklegt er að ríkið muni, hvað sem öðru líður, enda á því að greiða fullar 

bætur að lokum, það er hluta í formi greiðslu úr sjúklingatryggingu og síðan það sem upp á 

vantar samkvæmt dómi. Ekki er um mikinn fjölda mála að ræða á hverju ári og má því ætla 

að breytingar á bótahámarki myndu einnig koma í veg fyrir tímafrek skaðbótamál á hendur 

íslenska ríkinu vegna sjúklingatryggingamála. Í þessu sambandi er einnig frá því að segja að 

Danmörk, Noregur og Finnland eru ekki með hámark á bótagreiðslum úr 

sjúklingatryggingu.
297

 Í Svíþjóð er hámark bóta hins vegar 950.000 evrur, en á Íslandi eru 

þær aðeins 57.000 evrur.
298

 Hámarksbætur á öðrum Norðurlöndum eru því töluvert hærri en á 

Íslandi. Fyrst lög um sjúklingatryggingu voru sett að fyrirmynd hinna Norðurlandanna, sér og 

einkum í lagi dönsku laganna þar sem ekkert hámark er á bótum, má spyrja hvers vegna 

hámarksbætur á Íslandi séu hafðar svo lágar eins og raun ber vitni. Nefnd hafa verið dæmi 

um mál sem sýna að þessi málaflokkur sé þess eðlis að tjón geti hæglega numið hærri fjárhæð 

en lög um sjúklingatryggingu bæta. Af þeim málum þar sem greiddar hafa verið bætur 

samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu hefur tjón farið yfir hámarksbætur laganna í um 

15% tilvika. Vissulega má deila um hversu hátt hlufall þetta þykir, en engu að síður gerir 

bótahámarkið það að verkum að ákveðinn hópur sjúklinga sem verður fyrir tjóni fær það ekki 

að fullu bætt og er það sá hópur sem hefur hvað mesta þörf á fullum bótum. Markmið með 

sjúklingatryggingu er að tryggja sjúklingum bætur fyrir tjón sem þeir verða fyrir í 

heilbrigðiskerfinu, það er öllum sjúklingum en ekki aðeins hluta af þeim. Þess vegna eru hin 

Norðurlöndin ekki með hámark bóta úr sjúklingatryggingu að Svíþjóð undanskildri, en 

bæturnar þar eru sautjánfalt hærri en á Íslandi og má því segja að þær bæti allt tjón sjúklinga. 

Velta má fyrir sér hvort tilgangur laganna fái notið sín ef  sjúklingar þurfa að leita réttar síns í 

almennu skaðabótamáli í 15,5% tilvika, eða að meðaltali í kringum fimm til sex sjúklingar á 

ári hverju.  

Í fyrstu ársskýrslu sjúklingatryggingar fyrir árin 2001-2004, þar sem 

Tryggingastofnun ríkisins lagði fyrst til að bótahámarkið yrði hækkað, mælti stofnunin fyrir 

því að ef ekki væri nægt svigrúm til aukins kostnaðar sem myndi óhjákvæmilega fylgja 

hækkuninni þá væri hægt að lækka bótalágmarkið og ná þannig fram sparnaði á móti.
299

 Voru 

                                                           
296

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar Íslands 2005) 8. 
297

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 2010) 14. 
298

 Viðtal við Magnús Pál Albertsson, fyrrverandi yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr Karlsdóttur, 
deildarstjóra tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 2013). 
299

 Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar Íslands 2005) 13. 



58 
 

rökin þau að þeir sem verða fyrir meira tjóni hefðu frekar þörf fyrir fullar bætur en þeir sem 

urðu fyrir litlu eða minna tjóni.
300

 Af þessu má draga þá ályktun að stofnunin telji 

mikilvægara að hækka bótahámarkið, þrátt fyrir að því fylgi aukinn kostnaður fyrir ríkið, og 

að sama skapi lækka frekar bótalágmarkið, til að tryggja þeim sem verða fyrir mestu tjóni 

meiri réttarvernd. Þeir sem verða fyrir verulegu tjóni hafa meiri þörf fyrir bætur og ættu 

hagsmunir þeirra þar af leiðandi frekar að vera hafðir að leiðarljósi. Sem fyrr segir liggur ekki 

fyrir hver rökin eru fyrir því að hámarksbætur laganna séu svo lágar sem raun ber vitni, 

sérstaklega þegar horft er til þess að bætur á hinum Norðurlöndunum eru mun hærri og að 

löggjöf okkar er að fyrirmynd þeirra. Ef rökin eru þau að hækkun bóta samkvæmt lögunum 

myndi fylgja kostnaðarauki fyrir ríkið þá myndi kostnaðurinn að mati höfundar örugglega 

vera mun minni ef tjónið fengist bætt að fullu á grundvelli laga nr. 111/2000, og því til 

viðbótar myndu breytingar á bótahámarki laganna einnig koma í veg fyrir kostnaðarsöm 

skaðabótamál á hendur íslenska ríkinu, sem hvað sem öður líður endar með að greiða 

kostnaðinn af rekstri skaðabótamáls ef bótaskyldam er viðurkennd.  

Þegar tekið hefur verið tillit til alls framangreinds er ekki úr vegi að halda því fram að 

almenn óánægja ríki um hámarksfjárhæð laganna á meðal þeirra sem að þessu sviði koma. 

Að mati höfundar eru hámarksbætur úr sjúklingatryggingu allt of lágar og er full ástæða til að 

skoða það í ljósi reynslunnar frá því að lögin voru sett hvort ekki sé þörf á að endurskoða 

viðmiðunarmörk í þeim efnum. Gríðarlegur munur er á bótafjárhæðum milli Íslands og 

Svíþjóðar, sem er eitt Norðurlandanna með hámark á bótum. Rétt væri að hækka 

bótahámarkið svo um munar eða jafnvel fara að fyrirmynd hinna Norðurlandanna að afnema 

hámarkið með öllu. Í það minnsta er ljóst að það er einróma álit margra sem á þessu sviði 

starfa að það sé löngu orðið tímabært að endurskoða lögin og í þeim efnum hækka 

hámarksfjárhæð laganna. Höfundur mælir því eindregið með því að bótahámarkið verði 

hækkað svo að tryggt verði að þeir sem verða fyrir miklu heilsutjóni vegna læknismeðferðar 

fái tjón sitt að fullu bætt jafnt á við aðra sem verða fyrir minna tjóni. 

6.2 Fá færri bætur en rétt kunna að eiga?  

Bótamálum byggðum á lögum um sjúklingatryggingu hefur að jafnaði fjölgað ár frá ári frá 

því að lögin tóku gildi í ársbyrjun 2001.
301

 Hefur því verið haldið fram að meginástæðan fyrir 

fjölgun málanna sé að sjúklingar eru orðnir meðvitaðri um rétt sinn.
302

 Viðhorf þetta skýtur 
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hins vegar skökku við í ljósi þeirra tölfræðilegu upplýsinga sem teflt hefur verið fram í 

ritgerðinni sem virðast geta bent til þess að færri sjúklingar séu að fá bætur en rétt kunna að 

eiga lögum samkvæmt. Þegar bornar eru saman tölur yfir annars vegar fjölda mála sem hafa 

borist Landlæknisembættinu á árunum 2001-2010 vegna rangrar meðferðar, ófullnægjandi 

meðferðar, rangrar greiningar og ófullnægjandi eftirlits, sem eru þessi týpísku 

sjúklingatryggingatilvik samkvæmt lögum nr. 111/2000, og hins vegar mál sem hafa borist 

þeim aðilum sem annast sjúklingatryggingu yfir sama tímabil, virðist sem allnokkuð vanti 

upp á að sótt sé um bætur úr sjúklingatryggingu í öllum tilvikum. Svo virðist sem að það geti 

verið að þónokkur hluti þeirra sjúklinga sem kvarta til landlæknis út af týpískum 

sjúklingatryggingaatburðum sæki ekki um bætur úr sjúklingatryggingu.  

Í greininni „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“ gerði Guðjón St. Marteinsson 

óformlega könnun á annars vegar kvörtunum til Landlæknisembættisins og hins vegar 

tilkynningum til Sjúkratrygginga Íslands yfir fimm ára tímabil. Virtist skoðun hans gefa til 

kynna að færri sjúklingar væru að sækja um bætur en rétt kynnu að eiga. Höfundur ákvað að 

gera sjálfstæða könnun um þetta efni, sem var bæði ítarlegri og náði yfir helmingi lengra 

tímabil en skoðun Guðjóns, og staðfesta niðurstöður hennar það sem kemur fram í grein 

Guðjóns. Skoðun höfundar hafi leitt í ljós að það séu að meðaltali 32 fleiri mál á hverju ári að 

berast embætti landlæknis en sem sótt er um bætur vegna úr sjúklingatryggingu, eða rúmlega 

26% fleiri mál.  Þótt ekkert verði með vissu ráðið um hvað veldur þessum mismun er eðlilegt 

að velta því upp út frá fyrrnefndum tölum hvort færri sjúklingar séu að fá bætur en rétt kunna 

að eiga lögum samkvæmt. Hugsanlega geta lágmarksbætur laganna skýrt einhvern hluta 

mismunarins, það er að einhver mál sem kvartað hefur verið yfir til landlæknis skila sér ekki í 

sjúklingatrygginguna því tjón sé undir bótalágmarki laganna. Hér getur einnig spilað inn að 

sjúklingatryggingin er ekki nægjanlega þekkt fyrirbrigði. Hefur verið vikið að ástæðum þess 

að ólíklegt sé að sjúklngur sem orðið hefur fyrir skaða leiti réttar síns og krefjist skaðabóta, 

jafnvel þótt bótaskylda væri fyrir hendi. Mikillar tregðu hefur gætt meðal 

heilbrigðisstarfsfólks við að tilkynna sjúklingum um sjúklingatrygginguna og þann rétt sem 

þeir kunna að eiga á grundvelli hennar. Sjúklingar geta eðlilega ekki leitað réttar síns ef þeim 

er ekki kunnugt um hann sem getur haft þau áhrif að færri sæki bætur vegna hugsanlegs 

sjuklingatryggingatjóns en sem rétt kunna að eiga.  

Þrátt fyrir framangreint verður ekki hjá því litið að rúmlega ¼ af þeim málum sem eru 

að berast Landlæknisembættinu eru ekki að berast þeim sem annast sjúklingatryggingu 

samkvæmt lögum nr. 111/2000. Fjórðungs mismunur er í það minnsta svo mikill munur að 

það kallar á frekari skoðun. Þótt ekkert verði með vissu ráðið um fjölda bótaskyldra tilvika út 
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frá þessum tölum geta þessar tölur gefið vísbendingu um að færri sæki bætur vegna 

hugsanlegs sjúklingatryggingatjóns en rétt kunna að eiga. Þá þykir ekki síður ástæða til þess 

að ætla að færri sæki bætur en rétt kunna að eiga þegar tekið er tillit til þess að mörg mál sem 

berast Sjúkratryggingum Íslands og vátryggingafélögunum eru jafnvel aldrei tilkynnt til 

landlæknis. Sjúklingar eiga að sjálfsögðu þess kost að leita beint til viðkomandi 

vátryggingafélags eða Sjúkratrygginga Íslands. Líkt og komið hefur fram áður eru þau tilvik 

aðeins skráð hjá embættinu sem ekki er hægt að leysa í gegnum síma eða með leiðbeiningum 

um hvert skuli snúa sér varðandi álitamál. Því væri hægt að hugsa sér það tilvik að sjúklingur 

hringi út af hugsanlegu bótaskyldu atviki og honum er síðan bent á að hafa beint samband við 

Sjúkratryggingar Íslands. Er því mögulegt að kvartanir til landlæknis séu mun fleiri en hér 

kemur fram.  

Til viðbótar við þetta verður einnig að gera þann fyrirvara að hér hafa aðeins verið 

talin með þau atvik sem bárust landlækni og falla samkvæmt efni sínu undir það að vera 

tjónstilvik samkvæmt lögum nr. 111/2000, en ekki aðrar kvartanir sem gætu flokkast undir 

lögin. Það er vel hugsanlegt að tilkynningar til landlæknis sem taldar eru upp í öðrum liðum í 

töflu 1 á bls. 37 myndu flokkast sem meint atvik samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu, 

slíkt er ekki hægt að útiloka nema að vita málsatvik hverju sinni. Sem dæmi má nefna að 

kvörtun yfir aðgengi að heilbrigðisþjónustu getur lotið að því að sjúklingur sé á bið eftir 

meðferð sem leiðir til þess að hann verður fyrir tjóni sem hann ella hefði ekki orðið fyrir ef 

hann hefði fengið meðhöndlum strax, en áður hefur komið fram að slíkt tjón geti verið 

bótaskylt á grundvelli 1. mgr. 3. gr. laga nr. 111/2000. Það er því fjarri lagi að hægt sé að 

útiloka að tjón sem heyri undir lög um sjúklingatryggingu falli ekki undir aðra liði í töflu 1, 

heldur þvert á móti megi oft rekja orsakir óvæntra atvika og óvænts skaða til margra annarra 

atvika sem þar eru talin upp. Rannsóknir á orsökum óvæntra atvika og óvænts skaða sýna að 

24% atvika sé að rekja til skorts á starfsfólki sem og misskilnings í samskiptum.
303

 Eru þar 

nefnd atriði eins og samskiptavandamál heilbrigðisstarfsfólks, bæði munnlega og skriflega, 

ófullnægjandi upplýsingar sem leiða til þess að erfiðara en ella er að taka upplýstar 

ákvarðanir, mannleg vandamál tengd ófullnægjandi þekkingu eða vangetu við að fylgja 

verklagsreglum og vinnuleiðbeiningum, eða skortur á slíkum reglum og leiðbeiningum.
304

 

Allt eru þetta atriði sem talin eru upp í öðrum liðum töflunnar. Í viðtali við þáverandi 

landlækni, Matthías Halldórsson, sem birtist í Morgunblaðinu 23. febrúar 2009 vísar hann til 
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fyrrnefndra rannsókna og segir frá því að niðurstöður þeirra bendi til þess að fremur sé um 

skort á samspili en kunnáttu um að kenna þegar sjúklingar fá ranga greiningu.
305

 Mörg óhöpp 

verða vegna þess að samskipti á milli fólks eru ekki nægjanleg og miðlun upplýsinga er 

ávótavant.
306

 Aðspurður um skilvirkni íslenskra heilbrigðiskerfisins þegar kemur að því að 

greina sjúkdóma svarar hann því að samskipti lækna og sjúklinga skipti milljónum á hverju 

ári og því miður sé ekki hægt að koma alfarið í veg fyrir að eitthvað geti farið úrskeiðis við 

greiningu sjúkdóma eða að réttri greiningu seinkar.
307

 Þar sé sérstaklega mikilvægt að huga 

að því að upplýsingagjöf og samspil og samskipti heilbrigðisstarfsfólks séu með eðlilegum 

hætti.
308

 Í viðtalinu greinir hann frá því að röng sjúkdómsgreining geti haft afdrifaríkar 

afleiðingar í för með sér eins og sögur tveggja manna staðfesta sem fengu ekki rétta greiningu 

á krabbameini fyrr en það var orðið of seint, en í báðum tilfellunum var kvartað undan 

samskiptaleysi milli lækna sem brugðust ekki við með þeim afleiðingum að rétt greining 

fékkst ekki tímanlega.
309

  

Líkt og kom fram hér að framan geta ófullnægjandi upplýsingar sem leiða til þess að 

erfiðara en ella er að taka upplýstar ákvarðanir, einnig fallið undir samskiptavandamál sem 

leiða til tjónsatvika. Hér er hægt að ímynda sér til greina komi að kvartað væri undan lækni 

sem hefði verið með sjúkling til meðferðar, en ekki sett nægjanlega góðar skýringar í 

sjúkraskrá viðkomandi eða gleymt mikilvægum atriðum sem verður til þess að næsti læknir 

sem meðhöndlar sjúklinginn og þarf að taka ákvörðun um meðferð, tekur hana á röngum 

grundvelli svo að tjón verður af. Einnig mætti nefna það að læknir gefur rangar eða 

ófullnægjandi upplýsingar um notkun lyfs sem leiðir til tjóns, eins og áður hefur komið fram 

að geti verið bótaskylt skv. 1. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 111/2000. Um ófullnægjandi 

upplýsingar almennt má nefna dóm Hæstaréttar frá 23. september 1999 í máli nr. 78/1999 þar 

sem við brautskráningu sjúklings af sjúkrahúsi eftir aðgerð var ekki mælt fyrir um 

endurkomu hans. Talið var að örorka sem sjúklingurinn hlaut í kjölfar aðgerðarinnar mætti að 

einhverju leyti rekja til þessa því ef hann hefði komið í eftirlit þá hefði hún uppgötvast fyrr. 

Það er því ekki aðeins röng og ófullnægjandi meðferð, röng greining og skortur á eftirliti sem 

getur fallið undir bótaskyld tilvik samkvæmt lögunum heldur einnig aðrir liðir í töflu 1.  
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Þegar tekið hefur verið tillit til þeirra atriða sem hér hafa verið nefnd er ljóst að 

munurinn á fjölda tilkynninga til landlæknisembættisins vegna týpískra 

sjúklingatryggingamála og þeirra sem annast sjúklingatryggingu samkvæmt lögunum gæti 

auðveldlega verið hærri. Hvað sem því líður er athyglisvert að í þeim tilvikum sem sjúklingar 

telja á annað borð vera tilefni til þess að kvarta undan heilbrigðisþjónustu til landlæknis þá 

skilar það sér ekki í umsóknum um bætur úr sjúklingatryggingu. Miðað við framangreindar 

tölur er ekki óeðlilegt að halda því fram að það sé hugsanlegt að færri sjúklingar séu að fá 

bætur en rétt eiga samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu.  

6.3 Eru mál afgreidd með mismunandi hætti hjá þeim sem annast 

sjúklingatryggingu? 

Af ákvæðum laga nr. 111/2000 er ljóst að meðferð sjúklingatryggingamála er mismunandi 

eftir því hvort tjón verður inni á heilbrigðisstofnun í eigu ríkisins eða hjá einkaaðilum. Mál 

sem koma upp á sjúkrahúsum eða heilsugæslustöðvum fara til Sjúkratrygginga Íslands, en 

mál sem koma upp á einkareknum sjúkrastofnunum eða á stofum sjálfstætt starfandi lækna 

fara til viðkomandi vátryggingafélags sem metur þau og afgreiðir.
310

 Afgreiðsla 

sjúklingatryggingamála samkvæmt lögum nr. 111/2000 fer því nánar fram hjá fimm 

misunandi aðilum, það er Sjúkratryggingum Íslands og fjórum tryggingafélögum landsins.  

Strax árið 2005, þegar fyrsta ársskýrsla sjúklingatryggingar var gefin út, lét 

Tryggingastofnun ríkisins þá afstöðu sína í ljós að hún teldi afar óheppilegt að hafa 

framkvæmd sjúklingatryggingar á fleiri en einum stað.
311

 Vildi stofnunin láta kanna hvort 

ekki væri heppilegra að breyta þeirri framkvæmd sem núgildandi lög um sjúklingatryggingu 

gera ráð fyrir, það er að sjúklingatryggingin sé að hluta til höfða hjá Sjúkratryggingum 

Íslands og að hluta til hjá vátryggingafélögum.
312

 Nánast ógerlegt væri að tryggja fullt 

samræmi í framkvæmd þegar afgreiðsla málanna færi fram hjá svo mörgum aðilum.
313

 

Tveimur árum síðar, þegar meiri reynsla var komin á lögin og ársskýrsla sjúklingatryggingar 

fyrir árin 2005-2006 kom út, ítrekaði Tryggingastofnun aftur þá afstöðu sína að hún teldi 

núverandi fyrirkomulag óviðunandi þar sem hætta væri á mismuandi túlkun og framkvæmd 

laganna þegar mál væru afgreidd af mismunandi aðilum.
314

 Í ársskýrslunni er beinlínis gerður 

sá fyrirvari að tryggingafélögin byggi á sömu forsendum og Sjúkratryggingar Íslands gera 
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þegar kemur að afgreiðslu mála samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu.
315

 Lagði stofnunin 

því til að tryggingin yrði sameinuð á einn stað.
316

 Þrátt fyrir þessi tilmæli stofnunarinnr bólar 

enn ekkert á endurskoðun laganna. Þá hafa bæði Magnús Páll Albertsson yfirlæknir og 

Berglind Ýr Karlsdóttir deildarstjóri tryggingasviðs hjá Sjúkratryggingum Íslands tekið undir 

fyrrnefnda afstöðu sem komið hefur fram í ársskýrslum stofnunarinnar.
317

 Að þeirra mati 

væri rétt að vinna öll mál samkvæmt lögunum á einum stað til að tryggja jafnræði og til að 

tryggja að sama regluverkið gilti um alla.
318

 

Í ritgerðinni hefur athyglisverðum tölum verið gerð skil yfir hlutfall samþykktra og 

synjaðra umsókna hjá annars vegar Sjúkratryggingum Íslands og hins vegar 

vátryggingafélögum landsins. Skoðaði höfundur umsóknir aftur ársins 2001 þegar lög um 

sjúklingatryggingu tóku gildi og ættu tölurnar því að gefa sem gleggsta mynd af 

raunveruleikanum. Skoðun höfundar leiddi í ljós að töluvert hærra hlutfall umsókna er 

samþykkt hjá vátryggingafélögunum en hjá Sjúkratryggingum Íslands þrátt fyrir að í báðum 

tilvikum sé unnið eftir sömu lögunum. Frá gildistöku laganna hefur að jafnaði verið 

hlutfallslega meira um að Sjúkratryggingar Íslands synji umsóknum um bætur úr 

sjúklingatryggingu en að þær séu samþykktar.
319

 Á sama tíma hafa vátryggingafélögin verið 

að samþykkja meirihluta þeirra umsókna sem berast þeim. Nánar hafa vátryggingafélögn 

verið að samþykkja 67% af þeim umsóknum sem berast þeim, en Sjúkratryggingar Íslands 

aðeins 42% eða 25% færri umsóknir. Hæpið er að ætla að halda því fram að svo mikið 

misræmi samkvæmt fyrrnefndum tölum sé aðeins að rekja til tilviljunar, nánar tilekið að 

tilviljun ein hafi valdið því að stærstur hluti málanna sem bárust vátryggingafélögunum hafi 

verið raunveruleg tjónsatvik samkvæmt lögum nr. 111/2000 á meðan þau sem voru það ekki 

bárust flest Sjúkratryggingum Íslands. Eitthvað annað hlýtur að búa þar að baki. 

En hvað skýrir þennan mikla mun? Það að svo mikið sem fjórðungi fleiri umsóknir 

um bætur úr sjúklingatryggingu séu samþykktar hjá vátryggingafélögum en 

Sjúkratryggingum Íslands ber þess merki að eitthvað sé mismunandi við afgreiðslu þessara 

mála hjá fyrrgreindum aðilum. Í viðtali við Magnús Pál Albertsson yfirlækni og Berglindi Ýr 

Karlsdóttur deildarstjóra tryggingasviðs hjá Sjúkratryggingum Íslands töldu þau í fljótu 

bragði að það væri hugsanlegt að stjórnsýslulögin nr.  37/1993 gætu skýrt það að færri 
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umsóknir væru samþykktar hjá Sjúkratryggingum Íslands en hjá vátryggingafélögunum, þótt 

ekkert væri hægt að fullyrða þar um.
320

 Nánar tiltekið vegna þeirra ströngu krafna sem 

stjórnsýslulögin legðu stofnuninni á herðar við málsmeðferðina. Þá kom einnig fram í 

viðtalinu að lögin hefðu einnig að geyma mikið af matskenndum atriðum svo nægir 

möguleikar væru til að vinna hlutina á ólíka vegu.
321

 Höfundur getur ekki séð að þær kröfur 

sem stjórnsýslulögin gera til málsmeðferðarinnar geti skýrt það hvernig túlkun og mat eins 

aðila samkvæmt sömu lögunum sé frábrugðið túlkun og mati annars og skýri þann mun sem 

er á afgreiðslu málanna hjá fyrrgreindum aðilum. Stjórnsýslulögin lúta aðeins að 

málsmeðferðinni sem slíkri og getur höfundur því ekki verið sammála þessu. Það sé fremur 

mismunandi túlkun laganna og það læknisfræðilega mat sem liggur henni til grundvallar hjá 

fyrrgreindum aðilum sem skýrir það mikla misræmi sem er á afgreiðslu málanna. Að minnsta 

kosti kann höfundur enga aðra skýringu sem útskýrt gæti hvers vegna Sjúkratryggingar 

Íslands eru að samþykkja svo mikið færri umsóknir um bætur en vátryggingafélögin. Lögin 

hafa sem fyrr segir að geyma mikið af matskenndum atriðum svo nægir möguleikar eru til að 

vinna hlutina á ólíka vegu. Óhætt er að segja að um samspil margra þátta sé að ræða, bæði 

lögfræðilegra og læknisfræðilegra sem horfa þar til þegar metið er hvort tjón fullnægi 

bótaskilyrðum laganna. Bæði eru bótaskilyrðin talsvert flókin auk þess sem þau velta öll á 

læknisfræðilegu mati. Ferlið er vandasamt þar sem greina þarf skýrt á milli heilsutjóns sem er 

afleiðing af upphaflegum sjúkdómi sjúklings og þess tjóns sem hlotist hefur af sjúklinga-

tryggingaratburði.
322

 Við afgreiðslu sjúklingatryggingamála hjá Sjúkratryggingum Íslands er 

yfirleitt óskað eftir sérfræðiáliti utanaðkomandi læknis, það er sérfræðings í þeirri grein sem á 

reynir í málinu.
323

 Yfirleitt nægir ekki almenn læknisfræðileg þekking heldur er nauðsynlegt 

að leitað sé til sérfræðings sem hefur sérþekkingu og reynslu á tilteknu sviði.
324

 Slíkt er 

eðlilegt þar sem matið getur verið mjög vandasamt og eru læknar ekki endilega alltaf á sama 

máli. Með sama hætti er ekki óeðlilegt að þeir læknar sem sjá um að meta tjónstilvik hjá 

fyrrgreindum aðilum séu ekki ávallt á sama máli og meti þau á ólíkan hátt.  

Óhætt er að segja að þessi málaflokkur sé falinn nokkrum aðilum sem allir búa við 

mismunandi starfsskilyrði og starfsreglur. Það vekur því ekki furðu að túlkun og mat 

samkvæmt lögunum sé að einhverju leyti ólíkt hjá þeim. Það sem gæti skýrt þann mikla 
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mismun sem er á afgreiðslunni hjá annars vegar Sjúkratryggingum Íslands og hins vegar 

vátryggingafélögunum er að vátryggingafélögin eru ekki eins stíf í túlkuninni á lögunum og 

Sjúkratryggingar Íslands. Sem fyrr segir eru vátryggingafélögin að samþykkja fjórðungi fleiri 

umsóknir en Sjúkratryggingar Íslands og að sama skapi að synja hlutfallslega færri 

sjúklingum um bætur. Af framangreindu virtu er ekki óeðlilegt að halda því fram að 

bótaskyldan sé að einhverju marki víðtækari hjá vátryggingafélögunum því þau eru almennt 

líklegri til að samþykkja bætur úr sjúklingatryggingu. Er nærtækast að álykta sem svo að 

sjúklingum sé mismunað eftir því hvar tjón þeirra verður og hver afgreiðir mál þeirra því 

afgreiðsla málanna fari eftir því hvert sjúklingur á að snúa sér. Miðað við þessar tölur er því 

ekki óeðlilegt að halda því fram að sjúklingar sem verða fyrir tjóni á einkastofum lækna séu 

betur tryggðir fyrir tjóni en sjúklingar sem eru til meðhöndlunar á ríkisreknum 

heilbrigðisstofnunum, það er sjúkrahúsum eða heilsugæslustöðvum. Leiðir það af því að mál 

þeirra eru afgreidd af vátryggingafélagi sem eru almennt líklegri til að samþykkja bætur úr 

sjúklingatryggingu en Sjúkratryggingar Íslands.  

Velta má fyrir sér hvort hvort  túlkun vátryggingafélaganna sé meira í anda laganna 

eða hvort þau séu að túlka þau rýmri en ella. Þessu gæti því einnig verið öfugt farið, það er að 

vátryggingafélögin séu of lin í túlkuninni. Hvað sem því líður hefur mismunandi ströng 

túlkun laganna það í för með sér að sjúklingar fá ekki sömu afgreiðslu mála sinna. Vart 

verður talið að slík mismunun sem sjúklingar þurfa að sæta fái staðist gagnvart jafnræðisreglu 

65. gr. stjskr. Þessi mál ættu öll að fá eins afgreiðslu, það ætti með öðrum orðum að vinna 

þau eins. Í það minnsta þykir höfundi grundvöllur mismunarinnar mjög hæpinn. Að framan 

hefur því viðhorfi verið lýst að mat Sjúkratrygginga Íslands sé ekki í samræmi við það sem 

löggjafinn ætlaðist þegar lögin voru sett.
325

 Hins vegar hafi úrskurðanefndin staðfest 

ákvarðanir Sjúkratrygginga Íslands um bótaskyldu í yfirgnæfandi meirihluta tilvika. 

Höfundur vill í þessu sambandi taka fram að þetta snýst ekki endilega um það hvort matið sé 

réttara heldur fremur að sama matið gildi yfir alla. Fyrirkomulagið eins og það er í dag raskar 

jafnræði. Að mati höfundar er ekki forsvaranlegt að afgreiðsla málanna fari fram hjá 

mismunandi aðilum þegar svo mikið misræmi er á milli afgreiðslu málanna þar. Í það 

minnsta er munurinn svo mikill að það gefur tilefni til nánari skoðunar og aðgerða til að 

sporna við áframhaldandi óæskilegri þróun. 
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Rétt er að gera þann fyrirvara við afgreiðsluna hjá Sjúkratryggingum Íslands að þótt 

stofnunin sé að synja meirihluta þeirra umsókna sem berast stofnuninni þýðir það ekki að stór 

hluti sjúklinga sitji uppi með óbætt tjón af völdum læknismeðferðar, heldur hefur stofnunin 

metið það svo að tjón þeirra falli ekki undir bótaskylt atvik samkvæmt lögunum. Hins vegar 

ef túlkun á hinum flóknu bótaskilyrðum laganna og það læknisfræðilega mat sem liggur 

henni til grundvallar er mismunandi getur það óhjákvæmilega leitt til þess að eitt og sama 

tjónsatvikið verði metið mismunandi, það er samþykkt hjá öðrum aðilanum en synjað hjá 

hinum. Lögin eru skýr og segja að ef ekki er hægt að segja með vissu, það er meira en 

helmings líkur, að tjón sé af völdum læknismeðferðar þá er það ekki bótaskylt. Mismunandi 

túlkun og mismunandi mat sem á sér stað hjá þeim sem annast sjúklingatryggingu getur því 

hæglega leitt til þess að í einu og sama málinu þá meti fyrrnefndir aðilar atvikið sem svo að 

einhverjir telja líkurnar vera aðeins undir 50% en aðrir þær aðeins yfir 50%. Þetta litla frávik 

hefur það í för með sér að sama sjúklingnum yrði synjað um bætur hjá einum aðila en fengi 

þær samþykktar hjá öðrum.  

Áður hefur verið rætt um hæfi Sjúkratrygginga Íslands til að afgreiða mál um bætur úr 

sjúklingatryggingu. Mikið hagræði var talið af því að hafa umsjón sjúklingatryggingarinnar 

hjá stofnuninni þar sem hún bjó þegar yfir reynslu af afgreiðslu slíkra mála samkvæmt eldri 

almannatryggingalögum.
326

 Má því velta fyrir sér hvers vegna hafi í upphafi verið ákveðið að 

skipta framkvæmdinni niður á fleiri aðila. Höfundur veltir fyrir sér hvers vegna framkvæmdin 

er ekki höfð hjá einni stofnun, einkum og sér í lagi þegar horft er til þess að um einkar flókið 

svið er að ræða og málafjöldi er ekki meiri en raun ber vitni. Þá er þetta fyrirkomulag einnig 

athyglisvert í ljósi þess að í Danmörku er öll framkvæmd sjúklingatryggingar hjá einni og 

sömu stofnuninni, Patientsforsikring, hvort sem um er að ræða meðferð á opinberri 

sjúkrahúsi, einkasjúkrahúsi eða hjá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum.
327

 Lög nr. 

111/2000 eru að fyrirmynd danskra laga um sjúklingatryggingu. Þá er framkvæmdin öll 

meira og minna að fordæmi dansks réttar. Er þess vegna eðlilegt að spyrja hvers vegna 

íslensku lögin séu öðruvísi. Þessar vangaveltur eiga einkum rétt á sér í ljósi þess að 

Sjúkratryggingar Íslands hafa ítrekað gert athugasemdir við þetta fyrirkomulag í ársskýrslum 

sínum.  

Að lokum vill höfundur einnig vekja athygli á þeirri mismunun sem sjálfstætt 

starfandi læknar þurfa að sæta samkvæmt núverandi fyrirkomulagi, en það er kostnaður 
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einkaaðila sem veita heilbrigðisþjónustu. Eitt aðaláhyggjuefnið samkvæmt skýrslu 

velferðarráðuneytisins um stöðu einkarekinnar heilbrigðisþjónustu var kostnaður slíkrar 

þjónustu þar sem einkarekin þjónusta væri dýrari en ella.
328

 Leiðir það af því að kostnaður 

sjálfstætt starfandi lækna er meiri þar sem þeir þurfa að borga hærri iðgjöld en hið opinbera 

vegna sjúklingatryggingar og þurfa þar af leiðandi rukka meira fyrir þjónustu sína.
329

 Í 

umsögn sinni um frumvarp til laga um sjúklingatryggingu gerði Læknafélags Íslands einnig 

athugasemd við þá miklu mismunun sem væri á milli lækna sem ynnu sem launþegar og 

þeirra sem ynnu sjálfstætt.
330

 Sjálfstætt starfandi læknar bæru allan kostnað af tryggingunni á 

meðan hinnir ynnu í skjóli ábyrgðar vinnuveitandans sem greiðir iðgjaldið.
331

  Með vísan til 

þess að heilbrigðisþjónusta sé í stöðugt meira mæli veitt af einkaaðilum má spyrja hvers 

vegna ekki sé búið að taka tillit til þessa kostnaðarmismuns,  eða hugað að honum þegar lögin 

voru sett líkt og Læknafélagið mælti með. Það er því ekki aðeins sjúklingum sem er 

mismunað samkvæmt lögum nr. 111/2000 heldur einnig sjálfstætt starfandi læknum. Ef 

framkvæmd sjúklingatryggingar yrði öll höfð hjá Sjúkratryggingum Íslands myndi það 

vissulega hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir ríkið þar sem hluti af tryggingunni er nú 

fjármagnaður með iðgjöldum einkaaðila, en að mati höfundar er slíkt réttlætanlegt til að gera 

dreifingu kostnaðarins jafnari. Sjálfstætt starfandi læknar greiða nú þegar meira í iðgjöld 

samkvæmt núverandi fyrirkomulagi, en færa má rök fyrir því að ríkið sé betur statt til að 

standa undir meiri kostnaði en þeir. Í þessum efnum væri einnig hægt að hækka 

bótalágmarkið sem er óþarflega lágt til að spara kostnað á móti. Þá telur höfundur að með því 

að breyta fyrirkomulaginu mætti einnig reikna með að kostnaður við framkvæmdina sjálfa 

yrði lægri en ella ef hún yrði höfð hjá aðeins einum aðila í stað fimm. Að því er þetta snertir 

sérstaklega vill höfundur enda á orðum sem birtust í greininni „Læknar og lög. Hvernig er 

bótaábyrgð háttað samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingar?“ eftir Gunnar 

Ármannsson sem birtist í Læknablaðinu árið 2003:  

„Í þættinum 60 mínútur sem sýndur var á Stöð 2 sunnudagskvöldið 16. mars 2003 kom fram 

að bandarískir læknar eru í æ meira mæli farnir að velja sér sérgreinar þar sem hættan á 

læknamistökum er lítil. Ástæðan er sú að iðgjöld þeirra lækna sem stunda sérgreinar þar sem 

áhættan er meiri hefur á fáum árum margfaldast og er nú svo komið að rekstur margra þeirra 

stendur ekki undir kostnaði. Þessi þróun hefur leitt til þess að farið er að bera á alvarlegum 

skorti lækna í þeim sérgreinum þar sem áhættan er talin meiri. Hefur þetta vandamál leitt til 
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þess að í sumum ríkjum Bandaríkjanna hefur hámarksfjárhæðbóta verið lögfest og 

Bandaríkjaforseti hefur beitt sér fyrir að svo verði gert víðar í því skyni að snúa þeirri þróun 

við sem byrjuð er. Til að sporna strax við tilhneigingu til óæskilegrar þróunar hér á landi er 

nauðsynlegt að gera lækna jafnsetta hvað varðar iðgjaldagreiðslur og gera þeim sem sjálfir 

þurfa að kaupa sér tryggingar kleift að innheimta gjöldin af þeim sem eiga að njóta ávaxtanna 

af tryggingunum, það er sjúklingum.“
332

 

6.4 Niðurstöður 

Það er staðreynd að mistök eiga sér stað á heilbrigðisstofnunum eins og annars staðar, hjá því 

verður ekki komist. Því er mikilvægt að umræðan um slík atvik sé virk og að fólk átti sig á 

því að það er mögulegt að leita réttar síns. Þá er einnig ákveðið aðhald í því fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að vita af því að sjúklingar eru meðvitaðri nú en á árum áður um rétt 

sinn. Á sama  tíma verður hins vegar að hafa það í huga að oft eiga sér stað atvik á 

sjúkrastofnunum þar sem eitthvað fer úrskeiðis og niðurstaðan verður önnur en menn óskuðu 

sér þótt þar sé ekki endilega hægt að tala um mistök heldur fremur óhappatilvik. Eins og 

gefur að skilja er það von allra þeirra sem hafa þörf á læknisþjónustu eða innlögn á 

sjúkrastofnun að það öðlist heilsu á ný, en því miður er það svo að það gengur ekki alltaf eftir 

og þá eiga sér stundum stað mistök eða eitthvað fer úrskeiðis í ferlinu.  

Lög nr. 111/2000 voru vissulega mikil réttarbót fyrir sjúklinga, sem fá greiddar bætur 

úr sjúklingatryggingu vegna tjóns sem þeir hafa sannanlega orðið fyrir af völdum 

læknisþjónustu án þess að þurfa að sanna mistök eða vanrækslu hjá aðilum 

heilbrigðisþjónustunnar. Fyrsti vísirinn að sjúklingatryggingu var þó þegar lögfest var 

hlutlæg bótaregla í slysatryggingakafla almannatryggingalaga nr. 67/1971, nú lög nr. 

100/2007, árið 1989 sem tryggði sjúklingum rétt til bóta vegna afleiðinga læknisaðgerða og 

mistaka heilbrigðisstarfsfólks.
333

 Sú trygging tók þó aðeins til opinberra sjúkrastofnana auk 

þess sem bætur voru lágar og vantaði því mikið upp á að sjúklingar fengju fullar bætur fyrir 

tjón sitt. Með tilkomu laga nr. 111/2000 voru hins vegar lögfestar rýmri reglur um bótarétt 

sjúklinga frá því sem áður var vegna tjóns sem þeir urðu fyrir í tengslum við 

heilbrigðisþjónustu auk þess sem bætur hækkuðu töluvert með því að ákvarðaðar voru bætur 

eftir reglum skaðabótalaga nr. 50/1993. Þá áttu lögin einnig að auðvelda sjúklingum til muna 

að sækja rétt sinn þar sem sjúklingar stóðu höllum fæti þegar þeir freistuðu þess að sækja 

fullar bætur fyrir tjón sitt í almennu skaðabótamáli á hendur þeim sem bar ábyrgð á tjóni. 
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Ef við drögum saman niðurstöður þeirrar yfirferðar sem hér hefur verið gefin yfir lög 

um sjúklingatryggingu frá sjónarhorni sjúklinga, telur höfundur að þörf sé á að endurskoða 

trygginguna og þann lagaramma sem um hana lykur og þá með tilliti til þeirra atriða sem hér 

hafa verið rakin. Sem fyrr segir voru lögin vissulega mikil réttarbót fyrir sjúklinga, en á hinn 

bóginn er ljóst að ekki hefur verið bætt úr öllum þeim ágöllum sem eru á lögunum að mati 

höfundar, enda hlýtur að vera mikilvægt að finna ráð til þess að lögin nái settum tilgangi 

sínum og að jafnræði sé tryggt meðal sjúklinga sem sækja um bætur úr sjúklingatryggingu 

samkvæmt lögunum. Það er einkum tvennt sem er tilefni til að endurskoða, en það eru 

hámarksbætur laganna og það að framkvæmd þeirra sé hjá fleiri en einum aðila. Rætt hefur 

verið um þá mismunun sem sjúklingar þurfa að sæta af völdum hámarksfjárhæðar laganna og 

að þeim sé gert óþarflega erfitt um vik að sækja fullar bætur fyrir tjón sitt eftir almennum 

reglum skaðabótaréttar. Þá bendi tölur til þess að færri sjúklingar séu að fá bætur en rétt 

kunna að eiga. Ljóst er að í það minnsta kallar skoðun höfundar á nánari athugun á því hvað 

valdi slíkum mun og í þeim efnum ætti að leggja áherslu á að kynna sjúklingatrygginguna 

betur fyrir sjúklingum til að sporna við slíkri þróun. Þá hafa einnig verið skoðaðar tölur yfir 

afgreiðslu mála hjá þeim sem annast sjúklingatryggingu og virðast þær tölur bera með sér að 

nokkur munur sé á afgreiðslunni hjá fyrrnefndum aðilum. Ef afgreiðslan er með mismunandi 

hætti hjá þeim sem annast sjúklingatryggingu samkvæmt lögunum leiðir það til þess að 

sjúklingar fá ekki samskonar úrlausn mála sinna og vart verður talið að slík mismunun fái 

staðist jafnræðireglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. Að minnsta kosti gefa þessar tölur tilefni til 

nánari skoðunar á því hvað veldur þessum mikla mun sem er á samþykktum málum hjá 

fyrrgreindum aðilum. Velta má fyrir sér hvers hvers vegna endurskoðun á lögunum hefur 

ekki enn farið fram þar sem það er einróma álit margra sem á þessu sviði starfa að það sé 

löngu orðið tímabært að endurskoða lögin með tilliti til hámarksbótanna og framkvæmd 

þeirra. 

7 Lokaorð 
 

Ljóst er að sá lagarammi sem um sjúklingatrygginguna lykur er bæði umfangsmikill og 

flókinn. Gefin hefur verið yfirsýn yfir þann grundvöll sem sjúklingatryggingin byggir á og 

önnur helstu atriði laga nr. 111/2000. Þar á meðal hefur hámarksbótum úr sjúklingatryggingu 

verið gerð skil en færð hafa verið rök fyrir því að þær þyki of lágar. Mælt hefur verið fyrir því 

að hækka þurfi hámarksbótafjárhæð laganna til að þau nái tilgangi sínum og jafnframt til að 
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koma í veg fyrir að sjúklingum sé mismunað eftir því hve umfangsmikið tjón þeirra er og að 

tryggt verði að þeir sem verða fyrir miklu heilsutjóni fái tjón sitt að fullu bætt jafnt á við aðra 

sem verða fyrir óverulegu tjóni. Þá hefur einnig athyglisverðum tölum verið gerð skil sem 

virðast geta bent til þess að sjúklingar séu ekki að nýta rétt sinn samkvæmt tryggingunni sem 

skyldi. Því sé huganlegt að færri sjúklingar séu að fá bætur en rétt eiga lögum samkvæmt. Til 

að sporna við slíku er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sinni þeirri skyldu sinni að kynna 

sjúklingatrygginguna fyrir sjúklingum og upplýsi þá um þann rétt sem þeir kunna að eiga á 

grundvelli hennar. Jafnframt hefur framkvæmd sjúklingatryggingar verið skoðuð og í þeim 

efnum kannað hvernig afgreiðslan er  hjá þeim sem annast sjúklingatryggingu samkvæmt 

lögum nr. 1111/2000. Gefur hlutfall samþykktra mála hjá annars vegar Sjúkratryggingum 

Íslands og hins vegar vátryggingafélögum tilefni til að ætla að mál samkvæmt lögunum séu 

ekki unnin á sama grundvelli hjá fyrrnefndum aðilum sem skýrt getur þann mikla mun sem er 

samþykktum umsóknum um bætur hjá þeim. Getur slíkt verið vísbending um að sjúklingar fái 

ekki sömu afgreiðslu mála sinna eftir því hver afgreiðir umsókn þeirra um bætur. Með því að 

hafa framkvæmd sjúklingatryggingar hjá fleiri en einum aðila minnka líkurnar á einsleitni 

auk þess sem núverandi fyrirkomulag raskar jafnræði. Að framangreindu virtu er ekki úr vegi 

að halda því fram að lögin þarfnist endurskoðunar með tilliti til þeirra atriða sem hér hafa 

verið nefnd svo að tryggt verði að sjúklingar standi jafnfætis þegar kemur að rétti þeirra til 

bóta úr sjúklingatryggingu óháð umfangi tjónsins eða því hvar afgreiðsla mál þeirra fer fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Heimildaskrá  
 

 

 

— — „Kynna þarf betur sjúklingatryggingu fyrir læknum“ (2012) 98 (12) Læknablaðið, 666. 

 

— — „Réttarbót fyrir sjúklinga - Lítil breyting fyrir lækna“ (2000) 86 (11) Læknablaðið, 799. 

— — „Sjúklingatrygging lágmarksvernd“ (2000) 86 (12) Læknablaðið, 894. 
 

Arnljótur Björnsson, „Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana“ (1994) 44 (4) Tímarit 

lögfræðinga, 230. 

Eiríkur Elís Þorláksson og Heimir Örn Herbertsson, „Um bótarétt þeirra sem verða fyrir 

slysum“ (2006) 33 (1) Sjúkraþjálfarinn, 30. 

Embætti landlæknis, „Landlæknisembættið - ársskýrsla 2003“ (Embætti landlæknis 2001). 

—— „Verkefnislýsing með umsókn um styrk til RANNÍS“ (Embætti landlæknis, 19. febrúar 

2007) <http://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item1646/Verkefnislysing-med-umsokn-

um-styrk-til-RANNIS> skoðað 19. mars 2013. 

—— „Landlæknisembættið hefur fengið tvo styrki til að gera rannsókn á tíðni óvæntra skaða 

á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri“ (19. maí 2010) 

<http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item13997/Landlaeknisembaettid-hefur-

fengid-tvo-styrki-til-ad-gera-rannsokn-a-tidni-ovaentra-skada-a-Landspitalanum-og-

Sjukrahusinu-a-Akureyri> skoðað 5. mars 2013. 

—— „Kvartanir - Embætti landlæknis“ (3. maí 2012) <http://www.landlaeknir.is/tolfraedi-

og-rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/kvartanir/> skoðað 7. mars 2013. 

—— „Orsakir óvæntra atvika og óvænts skaða“ (22. maí 2012) 

<http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item15290/Orsakir-ovaentra-atvika-

og-ovaents-skada> skoðað 1. mars 2013. 

—— „Rannsókn á öryggi sjúklinga. Tíðni óvæntra skaða á íslenskum sjúkrahúsum 1. hluti“ 

<http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item15403/version2/Ranns%C3%B3kn%20%

C3%A1%20%C3%B6ryggi%20sj%C3%BAklinga_veggspjald%204.ppt> skoðað 5. mars 

2013. 

Guðjón St. Marteinsson, „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“ (2008) 61 (1) Úlfljótur, 

5. 

Gunnar Ármannsson, „Læknar og lög. Hvernig er bótaábyrgð háttað samkvæmt lögum nr. 

111/2000 um sjúklingatryggingar?“ (2003) 89 (4) Læknablaðið, 346. 

Ingibjörg Georgsdóttir og Una Björt Ómarsdóttir, „Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000. 

Fyrstu skref við framkvæmd nýrra laga.“ (2003) 89 (9) Læknablaðið, 698. 



72 
 

Jón Steinar Gunnlaugsson, „Um sönnunarbyrði í málum er varða skaðabótaábyrgð lækna og 

sjúkrastofnana“ (1995) 45 (3) Tímarit lögfræðinga, 213. 

Karl Steinar Guðnason, „Framkvæmd laga um sjúklingatryggingu“ (Morgunblaðið, 15. 

febrúar 2007) 

<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1129828/?item_num=0&searchid=c4e4b04ac1246942b

e3158ed5d9e30514d7699e4> skoðað 5. apríl 2013. 

Leifur Bárðarson, „Öryggi sjúklinga í heilbrigðisþjónustu á Íslandi“ (2007) 93 (3) 

Læknablaðið, 179. 

Læknafélag Íslands, „Umsögn Læknafélags Íslands um frumvarp til laga um 

sjúklingatryggingu“ (umsögn send heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu 24. september 

1998, Reykjavík 23. september 1998). 

Orri Páll Ormarson, „Fremur skortur á samspili en kunnáttu“ (Morgunblaðið, 22. febrúar 

2009) <http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1270597/?item_num=6&dags=2009-02-22> 

skoðað 3. mars 2013. 

Patientforsikringen, „Årsberetning Patientforsikringen 1996“ (1997). 

—— „Årsberetning Patientforsikringen 2004“ (Patientforsikringen 2005). 

—— „Patientforsikringsloven. Lovbekendtgørelse nr. 228 af 24. marts 1997 som senest 

ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006“ (18. ágúst 2009) 

<http://www.patientforsikringen.dk/da/Love-og-Regler/Gamle-

love/Patientforsikringsloven.aspx> skoðað 3. maí 2013. 

—— „Årsberetning Patientforsikringen 2009“ (Patientforsikringen 2010). 

Sjúkratryggingar Íslands, „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2001-2004“ (Sjúkratryggingar 

Íslands 2005). 

—— „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2005-2006“ (Sjúkratryggingar Íslands 2007). 

—— „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2007“ (Sjúkratryggingar Íslands 2008). 

—— „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2008“ (Sjúkratryggingar Íslands 2009). 

—— „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2009“ (Sjúkratryggingar Íslands 2010). 

—— „Sjúklingatrygging - ársskýrsla 2010“ (Sjúkratryggingar Íslands 2011). 

—— „Ársskýrsla og staðtölur Sjúkratrygginga Íslands 2011“ (Sjúkratryggingar Íslands 

2012). 

Tölvupóstur frá Berglindi Ýr Karlsdóttur deildarstjóra tryggingasviðs hjá Sjúkratryggingum 

Íslands til höfundar (22. apríl 2013), . 

Tölvupóstur frá Berglindi Ýr Karlsdóttur deildarstjóra tryggingasviðs hjá Sjúkratryggingum 

Íslands til höfundar (5. mars 2013), . 



73 
 

Tölvupóstur frá Guðríði Önnu Kristjánsdóttur, lögmanni á sviði ábyrgða- og slysatjóns hjá 

Vátryggingafélagi Íslands, til höfundar (11. apríl 2013), . 

Tölvupóstur frá Gunnari Péturssyni, lögfræðingi á sviði persónutjóns hjá Sjóvá Almennum 

tryggingum, til höfundar (22. apríl 2013), . 

Tölvupóstur frá Karli Einarssyni, vörustjóra trygginga á fyrirtækjasviði hjá 

Tryggingamiðstöðinni, til höfundar (16. apríl 2013), . 

Tölvupóstur frá Steinunni Hlíf Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra tjónasviðs hjá Verði 

tryggingum, til höfundar (8.4.2013), . 

Unnur H. Jóhannsdóttir, „Dánarorsök: Mistök í heilbrigðiskerfinu“ (Morgunblaðið, 2. 

september 2007) 

<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1128766/?item_num=0&searchid=5e72f310fd1a8412ad

9e25e7b907e6f8ef790003> skoðað 21. mars 2013. 

Velferðaráðuneytið, „Hver stendur vörð um réttindi og öryggi sjúklinga í 

heilbrigðisþjónustunni? Skýrsla ráðgjafarhóps til að kanna stöðu einkarekinnar 

heilbrigðisþjónustu“ (Velferðarráðuneytið 2012). 

Viðar Már Matthíasson, „Um orsakatengsl og reglur um takmörkun á umfangi 

skaðabótaábyrgðar“ (2002) 52 (4) Tímarit lögfræðinga, 311. 

—— Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005). 

Viðtal við Magnús Pál Albertsson, fyrrverandi yfirlækni tryggingasviðs og Berglindi Ýr 

Karlsdóttur, deildarstjóra tryggingasviðs, Sjúkratryggingar Íslands (Reykjavík, 2. febrúar 

2013), . 

Þórunn Guðmundsdóttir, „Bótaábyrgð sjúkrastofnana - er skaðabótaábyrgð sjúkrastofnana að 

verða víðtækari?“ (1993) 79 (9) Læknablaðið, 366. 

 


