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Útdráttur 

Alkunna er að um árabil hafa verið langir biðlistar eftir ýmsum aðgerðum hér á landi. 

Gerviliðaaðgerðir á hnjám og mjöðmum eiga hér undir og hægt að flokka sem svokallaðar 

biðlistaaðgerðir, en umræðan um þær aðgerðir hefur verið mikil og oft hávær. Lengst af voru 

gerviliðaaðgerðir einungis gerðar á opinberum heilbrigðisstofnunum. Frá árinu 2017 hefur 

einkarekin heilbrigðisstarfsemi, boðið upp á slíkar aðgerðir en án kostnaðarþátttöku ríkisins 

þar sem ekki hafa tekist samningar milli þessarar starfsemi og Sjúkratrygginga Íslands. 

 Sjúkratryggðir sem þurfa á gerviliðaaðgerð að halda eiga fleiri kosta völ en að bíða 

hér eftir aðgerð, t.d. að fara í gerviliðaaðgerð í öðru EES-landi. Þá kosti eiga þeir vegna 

Evrópureglna á þessu sviði. Kjósi sjúkratryggðir á hinn bóginn að fara í gerviliðaaðgerð hjá 

einkarekna aðilanum þá greiða þeir aðgerðina að fullu sjálfir án nokkurrar endurgreiðslu. 

Skiptir engu þó þeir séu að fullu sjúkratryggðir hér á landi.   

 Þetta hefur orðið til þess að uppi er óvenjuleg staða hvað varðar rétt þessa hóps 

sjúkratryggðra til að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Þessi hópur á ríkari rétt til að sækja sér 

liðskiptaaðgerð í EES-landi en á Íslandi.  

 Ritgerð þessi fjallar um þessa sérstöku stöðu sem uppi er varðandi aðgang 

sjúkratryggðra að gerviliðaaðgerðum hér á landi og í öðru EES-landi og þær réttarreglur sem 

ráða því að staðan er eins og hún er. Markmið ritgerðarinnar er að svara 

rannsóknarspurningunni: Stenst það jafnræðisreglu að sjúkratryggðum sem fullnægja 

skilyrðum fyrir læknismeðferð á EES-svæðinu á grundvelli gildandi Evrópureglna sé synjað 

um greiðsluþátttöku slíkrar meðferðar á einkarekinni heilbrigðisstofnun á Íslandi? 
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Abstract 
Long waiting lists for various medical procedure in Iceland is not uncommon. Knee and hip 

replacement surgeries are one of those aformention procedures. For many years these types 

of surgeries were only perfomed at public hospitals. However, since 2017 a private healthcare 

provider has also offerered these procedures, though without any government cost 

participation. This is due to the fact that there have been no agreement made between the 

private healthcare provider and Icelandic Health Insurance (Sjúkratryggingar Íslands) 

regarding these procedures. 

 Those who are health insured in Iceland and need to undergo such a surgery do 

however have another option instead of waiting. They can choose to have the surgery done in 

another EEA country, which Sjúkratryggingar Íslands pay for on the grounds of specific 

European regulation and directive. However if they choose to undergo the surgery at the 

private provider in Iceland they will have to pay for the surgery themselves without any 

reimbursement from the state. Even though they are fully health insured in Iceland. 

 This has resulted in an unusual position regarding the rights of individuals fully health 

insured to obtain health care. This group has a greater right to get the surgery done in an EEA 

country then in Iceland.  

 This thesis will aim to answer the question: Is it against the principle of equality and 

non-discrimination that health insured persons, that qualify for medical treatment in the EEA 

territory on the grounds of specific European regulation and directive, are refused cost 

participation of such a treatment in a private health institution in Iceland?  
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Töfluskrá 

 

Nánari upplýsingar um biðlistaátakið feb. 16 feb. 17 feb. 18 okt. 18 

Gerviliðaaðgerðir á mjöðm     

- Heildarfjöldi á biðlista 548 471 385 337 

- Hlutfall sem hefur beðið <  3 mánuði 22% 31% 38% 30% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 3 mánuði 78% 69% 62% 70% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 6 mánuði 59% 44% 38% 43% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 12 mánuði 31% 19% 13% 13% 

Gerviliðaaðgerðir á hné     

- Heildarfjöldi á biðlista 867 804 714 703 

- Hlutfall sem hefur beðið <  3 mánuði 13% 26% 34% 32% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 3 mánuði 87% 74% 66% 68% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 6 mánuði 68% 52% 38% 48% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 12 mánuði 43% 28% 11% 13% 

Tafla 1. Biðlistatafla. 

 

 

Framkvæmdar aðgerðir  
1.2.2015 – 

31.1.2016 

1.2.2016 – 

31.1.2017 

1.1.2017 – 

31.12.2017 

1.10.2017 – 

30.9.2018 

Heildarfjöldi gerviliðaaðgerða á 

mjöðm 
489 783 802 807 

Heildarfjöldi gerviliðaaðgerða á 

hné 
329 759 777 794 

Tafla 2. Aðgerðatafla. 
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1. Inngangur  

Íslenska heilbrigðiskerfið telst til félagslegra heilbrigðiskerfa, en þar á bakvið er sú skoðun að 

heilbrigðisþjónusta sé nauðsynleg almannaþjónusta sem hinu opinbera ber að tryggja 

mönnum aðgang að og greiða fyrir þjónustuna með almennri skattheimtu.
1
 Það að íslenska 

heilbrigðiskerfinu sé ætlað að vera félagslegt má lesa út úr ýmsum greinum þeirra laga sem 

undir heilbrigðisréttinn eiga, en þau eiga það mörg sameiginlegt að kveða á um jafnræði og 

aðgengi allra.
2
   

 Alkunna er að um árabil hafa verið langir biðlistar eftir ýmsum aðgerðum hér á landi. 

Gerviliðaaðgerðir á bæði hnjám og mjöðmum eru aðgerðir sem eiga þar við og hægt er að 

flokka sem svokallaðar biðlistaaðgerðir, en umræðan um þær aðgerðir hefur verið mikil og 

oft hávær. Lengst af voru gerviliðaaðgerðir einungis gerðar á opinberum (og þar með 

ríkisreknum) heilbrigðisstofnunum. Frá árinu 2017 hefur Klínikin Ármúla, sem er einkarekin 

heilbrigðisstarfsemi, boðið upp á slíkar aðgerðir en án kostnaðarþátttöku ríkisins þar sem ekki 

hafa tekist samningar milli þessarar starfsemi og Sjúkratrygginga Íslands (hér eftir SÍ).  

 Sjúkratryggðir sem þurfa á gerviliðaaðgerð að halda eiga fleiri kosta völ en að bíða 

hér eftir aðgerð, t.d. að fara í gerviliðaaðgerð í öðru EES-landi. Þá kosti eiga þeir vegna 

Evrópureglna á þessu sviði, sem raktar verða nánar í köflum 7.2. og 7.3. Kjósi sjúkratryggðir 

á hinn bóginn að fara í gerviliðaaðgerð á Klínikinni þá greiða þeir aðgerðina að fullu sjálfir 

án nokkurrar endurgreiðslu. Skiptir engu þó þeir séu að fullu sjúkratryggðir hér á landi.  

 Þetta hefur orðið til þess að uppi er óvenjuleg staða hvað varðar rétt þessa hóps 

sjúkratryggðra til að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Þessi hópur á ríkari rétt til að sækja sér 

gerviliðaaðgerð í EES-landi en á Íslandi.  

 Ritgerð þessi fjallar um þessa sérstöku stöðu sem uppi er varðandi aðgang 

sjúkratryggðra
3
 að gerviliðaaðgerðum hér á landi og í öðru EES-landi og þær réttarreglur sem 

ráða því að staðan er eins og hún er.  

 Framkvæmdin verður skoðuð út frá tveimur hópum sjúkratryggðra, annars vegar 

þeirra sem eiga kost á því að fara í slíka aðgerð til útlanda á grundvelli 

biðtímareglugerðarinnar eða landamæratilskipunarinnar og losna þannig við hinn langa 

biðtíma hér á landi. Hins vegar þeirra sem stöðu sinnar vegna fá ekki að nýta sér rétt sinn til 

að fara til útlanda, eða vilja það ekki, þrátt fyrir að þeir uppfylli skilyrði til þess. Þessi hópur á 

                                                        
1

 Rúnar Vilhjálmsson, ,,Íslenska heilbrigðiskerfið á krossgötum‖ í Rúnar Vilhjálmsson og Gunnar Þór 
2
 sama heimild. 

3
 Í ritgerðinni er jöfnum höndum talað um sjúkratryggða, sjúklinga og einstaklinga. Þessi hugtök hafa öll sömu 

merkingu í ritgerðinni, þ.e. einstaklingur sem bíður eftir að komast í liðskiptaaðgerð og er sjúkratryggður hér á 

landi. 
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í gildandi fyrirkomulagi einungis tvo kosti: Að bíða í óverjandi langan tíma eftir aðgerð hér á 

landi hjá opinberri heilbrigðisstofnun eða fara strax í aðgerð hjá einkarekinni 

heilbrigðisstarfsemi hér á landi og greiða þá sjálfir fyrir aðgerðina. Efnahagur sjúkratryggðs 

ræður hvort síðari kosturinn er raunverulegur möguleiki. Með hliðsjón af þessum síðari hóp 

er markmið ritgerðarinnar að svara rannsóknarspurningunni: Stenst það jafnræðisreglu að 

sjúkratryggðum sem fullnægja skilyrðum fyrir læknismeðferð á EES-svæðinu á grundvelli 

gildandi Evrópureglna sé synjað um greiðsluþátttöku slíkrar meðferðar á einkarekinni 

heilbrigðisstofnun á Íslandi? 

 Í 2. kafla er fjallað um gerviliðaaðgerðir og stöðu biðlista ásamt því að gera frekari 

grein fyrir þeirri sérstöku stöðu sem uppi er. Í 3. kafla verður fjallað almennt um íslenskan 

heilbrigðisrétt og í 4. kafla verður gert ítarlegt grein fyrir jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Í 

5. kafla verður fjallað almennt um réttinn til heilsu og birtingarmynd hans í innlendri löggjöf. 

Í 6. kafla verður farið yfir réttinn til að sækja sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og í 7. 

kafla verður kynntur réttur sjúkratryggðra til að sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu yfir 

landamæri í formi gildandi Evrópureglna. Í 8. kafla verður litið til þess hversu langt réttur 

sjúklings nær til að sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu, með hliðsjón af greiðsluþátttöku 

SÍ. Þá verður einnig gert grein fyrir nýtingu þeirra úrræða sem sjúkratryggðir hafa til að 

sækja sér nauðsynlega læknismeðferð utan landamæra Íslands. Í 9. kafla verður síðan farið 

yfir misjafnt aðgengi sjúkratryggðra að aðgerð innan ásættanlegs tíma og mál 

Úrskurðarnefndar velferðarmála reifuð því til stuðnings. Þá verður leitast við að svara því 

hvort að til staðar séu innlendar reglur sem taka á þeirri stöðu sem uppi er. Í lokaköflunum 

veltir höfundur fyrir sér hvort síðari hópur sjúkratryggðra, sem skilgreindur var hér að 

framan, verði fyrir mismunun vegna skorts á viðeigandi réttarreglum hér á landi. Þá verður 

því velt upp hvort um hugsanlegan galla á Evrópulöggjöfinni sé að ræða og hvort 

Evrópureglurnar leiði til þess að þessi síðari hópur sjúkratryggðra verði fyrir öfugri 

mismunun. Þá veltir höfundur því upp hvort að framkvæmdin feli í sér brot á jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar. Að lokum er rannsóknarspurningunni svarað, niðurstaða kynnt sem og 

tillögur til úrbóta. 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Gerviliðaaaðgerðir á hnjám og mjöðmum 

2.1. Inngangur 

Á árinu 2000 voru framkvæmdar hér á landi um 300 gerviliðaðagerðir á mjöðm og um 200 

gerviliðaaðgerðir á hnjám.
4
 Greina má verulega fjölgun á þessum aðgerðum frá þessum tíma 

þar sem 807 gerviliðaaðgerðir á mjöðmum og 794 gerviliðaaðgerðir á hnjám voru gerðar á 

tímabilinu 1. október 2017 til 30. september 2018.
5
 

 Gerviliðaaðgerðir eða liðskiptaaðgerðir eru aðgerðir þar sem gerviliðir eru settir, 

yfirleitt í mjöðm eða hné og er tilgangur þeirra að minnka verki sjúklinga með skemmda liði 

og auka hreyfigetu þeirra.
6
 Þessar aðgerðir standa sjúklingum til boða vegna brjósk- og/eða 

liðskemmda, en slíkar skemmdir koma yfirleitt til vegna bólgusjúkdóma í liðum, til að mynda 

vegna slitgigtar og liðagigtar. Þá getur ísetning gerviliða einnig verið nauðsynleg þegar um 

áverka, t.a.m. liðbandsáverka og beinbrot er að ræða og einnig vegna meðfæddra galla, þó 

það sé sjaldgæft.
7
 Þeir sjúklingar sem þurfa á þessum aðgerðum að halda, þá ýmist í mjöðm 

eða hné, eru að jafnaði mjög kvaldir og búa við skerta hreyfigetu sem hvoru tveggja er til 

þess fallið að hafa mikil áhrif á daglegt líf þeirra. Fyrsta meðferð þessara sjúklinga, sem 

kallast jafnan bæklunarsjúklingar, er að jafnaði meðferð með lyfjum sem eru bæði 

bólgueyðandi og verkjastillandi og jafnvel sjúkraþjálfun til að stuðla að bættri hreyfigetu. 

Þegar það hefur verið fullreynt og einkennin orðin slík að þau eru farin að skerða lífsgæði og 

athafnir daglegs lífs er næsta skref að fá bæklunarskurðlæknir til að taka afstöðu til þess hvort 

framkvæma skuli liðskipti.
8
  

Þessir sjúklingar búa við verulega skert lífsgæði og sjúkdómsframvinda þeirra er slík 

að almennt fer ástand þeirra versnandi. Enn sem komið er eru engin lyf sem hafa þá 

eiginleika að snúa við þróun liðskemmda.
9
 Því leitast flestir þessara sjúklinga eftir því að 

gangast undir gerviliðaaðgerðir þegar annað þrýtur, enda er um endanlegt meðferðarúrræði 

að ræða vegna liðskemmda. Ending gerviliða fer enn fremur batnandi. Yfir 95% sjúklinganna 

hafa enn sama lið 10 árum síðar.
10

 Þá hefur verið sýnt fram á að lífsgæði bæklunarsjúklinga 

                                                        
4
 Þorvaldur Ingvarsson, ,,Þörf fyrir gerviliðaaðgerðir næstu 30 árin á Íslandi‖  2  1  4 Lækna laðið. 312. 

5
 Embætti landlæknis, ,,Fjöldi á biðlista eftir völdum skurðaðgerðum og fjöldi framkvæmdra aðgerða‖ (Embætti 

landlæknis október 2018) <https://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item35224/> skoðað 10. febrúar 2019. 
6
 Landsp tali    Gerviliðir   hn  og mjöðm‖  Landsp tali  <https://www.landspitali.is/sjuklingar-

adstandendur/fraedsluefni/gervilidir-i-hne-og-mjodm/> skoðað 15. febrúar 2019. 
7
 Kl nikin Ármúla    Bæklunarlækningar‖  Kl nikin Ármúla  <https://www.klinikin.is/baeklun>  skoðað 1. mars 

2019. 
8 Landsp tali    Gerviliðir   hn  og mjöðm‖  Landsp tali  <https://www.landspitali.is/sjuklingar-

adstandendur/fraedsluefni/gervilidir-i-hne-og-mjodm/> skoðað 15. febrúar 2019. 
9
 Kl nikin Ármúla    Bæklunarlækningar‖  Kl nikin Ármúla  <https://www.klinikin.is/baeklun>  skoðað 1. mars 

2019. 
10

 sama heimild. 
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sem gangast undir þessar aðgerðir batna verulega og jafnvel hvað mest í samanburði við aðra 

sjúklinga sem gangast undir annars konar aðgerðir tengdar öðrum kvillum.
11

 Að sama skapi 

hefur verið sýnt fram á að bæklunarsjúklingar á biðlista eftir því að komast í aðgerð séu þeir 

sjúklingar sem eru hvað verst haldnir hvað varðar verki og líkamsheilsu.
12

  

 Hér á landi eru gerviliðaaðgerðir á mjöðmum og hnjám framkvæmdar á 

Landspítalanum, Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi og Sjúkrahúsinu á Akureyri, sem 

eiga það sameiginlegt að vera opinberar heilbrigðisstofnanir og þar með ríkisreknir. Frá árinu 

2017 hafa þessar aðgerðir einnig verið framkvæmdar á Klínikinni Ármúla,
13

  en sú starfsemi 

er einkarekin.   

 

2.2. Biðlistar vegna gerviliðaaðgerða 

Eins og fram hefur komið eru gerviliðaaðgerðir á bæði hnjám og mjöðmum svokallaðar 

biðlistaaðgerðir. Embætti landlæknis stendur fyrir innköllun og úrvinnslu á upplýsingum um 

bið eftir völdum aðgerðum. Þessi gagnasöfnun er hluti af því lögbundna eftirlitshlutverki sem 

landlæknir sinnir samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007. Frá árinu 2007 

hefur embætti landlæknir þrisvar sinnum á ári kallað inn upplýsingar um biðlista sem 

embættið birtir ásamt greinargerð á heimasíðu embættisins.
14

 Þessar upplýsingar sýna fjölda 

einstaklinga á biðlista, fjölda þeirra sem beðið hafa lengur en 90 daga ásamt meðal annars 

upplýsingum um fjölda framkvæmdra aðgerða á ári.  

Embætti landlæknis hefur sett fram viðmið um hámarksbiðtíma eftir meðferð/aðgerð 

og eru það 90 dagar eða þrír mánuðir. Þá lítur Embætti landlæknis ennfremur til þeirra 

viðmiðunarmarka sem gilda víða erlendis um það að meira en 80% sjúklinga komist í aðgerð 

innan þriggja mánaða.
 15

 Það ber þó að hafa í huga að mikill fjöldi einstaklinga á biðlista 

jafngildir ekki alltaf langri bið.
16

 Það þarf að líta til fjölda framkvæmdra aðgerða á tímabilinu 

                                                        
11

 Tómas Helgason o.fl., ,,Heilsutengd lífsgæði sjúklinga fyrir og eftir meðferð‖ (2000) 6 Læknablaðið. 682-

687. 
12

 sama heimild. 
13

 Yfirlit yfir aðgerðarstaði má m.a. sjá í yfirlitsskjölum og greinargerðum Embættis landlæknis. 
14

 Em ætti landslæknis    Upplýsingar um  iðlista‖ (Embætti landlæknis) <https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-

og-rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/bidlistar/ > skoðað 1. mars 2019. 
15

 Em ættis landlæknis    Staða    iðlistum eftir völdum skurðaðgerðum   jún  2 17‖  Em ætti landlæknis  jún  

2017) 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item32641/Bidlistar%20eftir%20voldum%20adgerdum%20skyr

sla%20juni%202017.pdf > skoðað 1. mars 2019. 
16

 Embætti landlæknis, ,,Biðlistar eftir völdum skurðaðgerðum í febrúar 2015―  2 15  2 Talnabrunnur Fréttabréf 

landlæknis um heilbrigðisupplýsingar. 3. < 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item26428/Talnabrunnur_februar_2015.pdf> skoðað 1. mars 

2019. 
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og hversu margir einstaklingar hafa beðið í 90 daga eða lengur.
 17

 Biðtíminn miðast við 

tímamarkið þegar bæklunarskurðlæknir setur einstakling á biðlista eftir aðgerð. Sá tími sem 

einstaklingur bíður eftir að fá tíma hjá bæklunarskurðlækninum telst ekki til þessa 90 daga 

biðtíma.
18

 Bið eftir tíma hjá bæklunarskurðlækni til að meta þörf á gerviliðaaðgerð getur 

verið veruleg. Hún var um 6–8 mánuðir miðað við tölur frá október 2018.
19

  Raunbiðtími 

einstaklinga eftir aðgerðum getur verið töluvert lengri en biðlistagögn Embættis landlæknis 

gefa til kynna.  

 Í næsta kafla er farið yfir stöðu biðlista eftir gerviliðaaðgerðum frá byrjun árs 2016 til 

síðari hluta árs 2018. Þá verður skýrt frá þeirri þróun sem orðið á þessum árum, m.a. vegna 

átaks stjórnvalda til að eyða biðlistum eftir tilteknum aðgerðum ásamt tilkomu fjórða 

aðgerðarstaðarins.  

 

2.2.1. Biðlistaátak stjórnvalda frá árunum 2016 – 2018 

Í mars 2016 hófst á vegum stjórnyfirvalda átak til að stytta bið eftir tilteknum nauðsynlegum 

aðgerðum. Þetta átak hefur verið kallað biðlistaátak og tók meðal annars til gerviliðaaðgerða 

á hnjám og mjöðmum.20  
Átakið fól í sér að auknu fjármagni var veitt til að fjölga aðgerðum 

til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem orðin var eftir tilteknum skurðaðgerðum. 21  

Í eftirfarandi umfjöllun er hugtakið biðlisti notað sem samheiti yfir bæði vinnulista og 

biðlista. Almennt mætti gera þann greinarmun á biðlista annars vegar og vinnulista hins vegar 

að sá fyrri hafi eingöngu að geyma fjölda þeirra einstaklinga sem bíður lengur eftir aðgerð en 

þrjá mánuði, en vinnulisti aftur á móti þann heildarfjölda einstaklinga sem bíða eftir að 

komast í aðgerð óháð því hversu lengi þeir hafa beðið.
22

 Þessi flokkun hefur þó eingöngu 

fræðilega þýðingu hérna. Þá er vakin athygli á því að neðangreind umfjöllun tekur mið af 

greinargerðum og yfirlitum Embættis landlæknis um stöðu biðlista eftir völdum 

skurðaðgerðum. Er um að ræða heildarfjölda einstaklinga sem biðu eftir að komast í slíkar 

aðgerðir á Landspítalanum, Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi eða á Sjúkrahúsinu á 

                                                        
17

 Þær greinargerðir sem Embætti landlæknis gefur út varðandi stöðu á biðlistum tekur m.a. mið af 

famangreindu. 
18 Embætti landlæknis    Staða    iðlistum eftir völdum skurðaðgerðum   okt  er 2 18‖  Em ætti landlæknis  6. 

desember 2018) < 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item36012/bidlistar_valdar_skurdadgerdir_okt2018.pdf> skoðað 

1. mars 2019. 
19

 sama heimild. 
20

 Alþt. 2016-2017, B-deild, 601. mál, (Svar Óttars Proppé, heilbrigðisráðherra) skoðað 13. febrúar 2019. 
21

 sama heimild. 
22

 Landsp tali    Verklagsreglur LSH um  iðlista‖  Landspítali, 14. ágúst 2002) <https://www.landspitali.is/um-

landspitala/fjolmidlatorg/frettir/stok-frett/?newsid=2c15f316-ff75-47be-a81f-485e7d1e7c0f> skoðað 13. febrúar 

2019. 
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Akureyri. Þetta eru þeir aðgerðarstaðir sem tóku þátt í biðlistaátakinu, eins og áður hefur 

komið fram. 

 Af töflunni hér á eftir má sjá stöðu biðlista eftir gerviliðaaðgerðum frá febrúar 2016 

til októbers 2018, ásamt heildarfjölda aðgerða á undangengnum tólf mánuðum fyrir hvert ár. 

Tölur fyrir febrúar 2016 sýna stöðu biðlista fyrir áðurnefnt átak stjórnvalda. Vakin er athygli 

á því að þeir einstaklingar sem fóru í gerviliðaaðgerð á Klínikinni Ármúla eru ekki inn í 

heildarfjölda einstaklinga á biðlista, þar sem hún er ekki þátttakandi í biðlistaátakinu. Þar að 

auki er miðgildi biðtíma þar einungis 3 vikur.
 23

 Aftur á móti teljast aðgerðir gerðar á 

Klínikinni inn í heildarfjölda framkvæmdra aðgerða.
24

 

 
 

Nánari upplýsingar um biðlistaátakið feb. '16 feb. '17 feb. '18 okt. '18 

Gerviliðaaðgerðir á mjöðm     

- Heildarfjöldi á biðlista 548 471 385 337 

- Hlutfall sem hefur beðið <  3 mánuði 22% 31% 38% 30% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 3 mánuði 78% 69% 62% 70% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 6 mánuði 59% 44% 38% 43% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 12 mánuði 31% 19% 13% 13% 

Gerviliðaaðgerðir á hné     

- Heildarfjöldi á biðlista 867 804 714 703 

- Hlutfall sem hefur beðið <  3 mánuði 13% 26% 34% 32% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 3 mánuði 87% 74% 66% 68% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 6 mánuði 68% 52% 38% 48% 

- Hlutfall sem hefur beðið > 12 mánuði 43% 28% 11% 13% 

Tafla 1. Biðlistatafla.
25

  

 

Tafla 1 sýnir að þrátt fyrir biðlistaátakið sem lauk formlega um síðustu áramót (2018/2019) 

er þó enn langt í þau viðmiðunarmörk sem gilda víða erlendis um að meira en 80% sjúklinga 

komist í aðgerð innan þriggja mánaða. Biðlistaátakið hefur í raun haft mest áhrif á biðtíma 

þeirra sjúklinga sem hafa beðið lengur en 12 mánuði, sem engu að síður eru ennþá fjölmargir 

líkt og sjá má í töflu 1. Af töflu 1 má ennfremur ráða að í október 2018 hafi einungis 30% 

þeirra sem höfðu verið á biðlista til að komast í gerviliðaaðgerð á mjöðm beðið skemur en 

                                                        
23

 Em ætti landlæknis    Staða    iðlistum eftir völdum skurðaðgerðum   okt  er 2 18‖  Em ætti landlæknis 6. 

desember 2018) 3. < 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item36012/bidlistar_valdar_skurdadgerdir_okt2018.pdf> skoðað 

5. febrúar 2019. 
24

 sama heimild. 
25

 Framangreindar tölur eru fengnar: Embætti landlæknis, ,,Biðlistar eftir völdum skurðaðgerðum og fjöldi 

framkvæmdra aðgerða‖  Em ætti landlæknis 2 13-2017)  < https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-

rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/bidlistar/> skoðað 5. febrúar 2019.; Embætti landlæknis, ,,Biðlistar 

eftir völdum skurðaðgerðum og fjöldi framkvæmdra aðgerða‖  Em ætti landlæknis 2 18  

<https://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item35224/> skoðað 5. febrúar 2019. 
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þrjá mánuði og einungis 32% þeirra sem biðu eftir að komast í gerviliðaaðgerð á hnjám. 

Samkvæmt nýjustu tölunum er staðan sú að 1040 einstaklingar bíða nú eftir gerviliðaaðgerð. 

 

Framkvæmdar aðgerðir  
1.2.2015 – 

31.1.2016 

1.2.2016 – 

31.1.2017 

1.1.2017 – 

31.12.2017 

1.10.2017 – 

30.9.2018 

Heildarfjöldi gerviliðaaðgerða á 

mjöðm 
489 783 802 807 

Heildarfjöldi gerviliðaaðgerða á 

hné 
329 759 777 794 

Tafla 2. Aðgerðatafla.
26

 

 

Þó er ljóst að biðlistaátakið, ásamt tilkomu Klínikarinnar Ármúla, hefur orðið til þess að 

töluverð aukning hefur orðið á fjölda þessara aðgerða. Ef tekið er mið af fjölda aðgerða frá 

tímabilinu 1. febrúar 2015 til 31. janúar 2016, sem sjá má á töflu 2, þá voru gerðar 489 

gerviliðaaðgerðir á mjöðm og 329 gerviliðaaðgerðir á hnjám á þessu tímabili. Ef tekinn er 

heildarfjöldi gerviliðaaðgerða á öllum fjórum aðgerðarstöðunum allt árið 2017 sést að 

framkvæmdar voru 777 gerviliðaaðgerðir á hnjám og 802 gerviliðaaðgerðir á mjöðm.
27

 Af 

802 aðgerðum á mjöðm voru 186 bráðaaðgerðir
28

 sem höfundur telur að eðli málsins 

samkvæmt skekki heildartölurnar að vissu leyti varðandi fjölgun aðgerða. Bráðaaðgerðir eru 

líkt og orðið gefur til kynna bráðatilfelli. Í þeim felst fjölgun á biðlistaaðgerðum.  

Klínikin Ármúla hefur frá febrúar 2017 til dagsins í dag (2019) framkvæmt samtals 

198 liðskiptaaðgerðir á hnjám og mjöðmum.
29

 Ef litið er til töflu 1 má sjá að í febrúar 2017 

voru 1.275 einstaklingar samtals á heildarbiðlistum eftir gerviliðaaðgerðum en þeir voru 

1.040 í október 2018. Hér er því fækkun um 235 einstaklinga á biðlista. Því má draga þá 

ályktun að sú stytting sem orðið hefur á biðlistum opinberu heilbrigðisstofnananna eftir 

slíkum aðgerðum megi að einhverju leyti einnig rekja til tilkomu Klínikarinnar og þeirra 

aðgerða sem þar hafa verið gerðar. 

 Biðlistaátakinu lauk eins og áður segir formlega í árslok 2018. Með átakinu var 

ætlunin sú að biðlistar eftir gerviliðaaðgerðum á hnjám og mjöðmum myndu ná jafnvægi á 

                                                        
26

 Framangreindar tölur eru fengnar: Embætti landlæknis, ,,Biðlistar eftir völdum skurðaðgerðum og fjöldi 

framkvæmdra aðgerða‖  Em ætti landlæknis  2 13-2017)  < https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-

rannsoknir/tolfraedi/heilbrigdisthjonusta/bidlistar/> skoðað 5. febrúar 2019.; Embætti landlæknis, ,,Biðlistar 

eftir völdum skurðaðgerðum og fjöldi framkvæmdra aðgerða‖  Em ætti landlæknis  2 18  

<https://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item35224/> skoðað 5. febrúar 2019. 
27

 Em ætti landlæknis    Biðlistar eftir völdum aðgerðum   fe rúar 2 18‖  Em ætti landlæknis  fe rúar 2 18  

10. 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item34562/Bi%C3%B0listar_valdar_a%C3%B0ger%C3%B0ir_

feb_2018.pdf > skoðað 5. febrúar 2019. 
28

sama heimild. 
29

 Hjálmar Þorsteinsson, bæklunarskurðlæknir Klínikin Ármúla, tölvupóstur til höfundar (16. apríl 2019). 
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árinu 2018.
30

 Framangreind umfjöllun ber með sér er að enn er töluvert í það að biðtíminn 

eftir þessum aðgerðum verði undir viðmiðunarmörkum Embættis landlæknis. Sú fjárveiting 

sem veitt var á hverju ári frá 2016–2018 á meðan á bilistaástakinu stóð, samtals 840 milljónir 

króna, er einnig í fjárlögum fyrir árið 2019.
31

 Líkt og í biðlistaátakinu munu Landspítalinn, 

Sjúkrahúsið á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Vesturlands taka að sér að sinna fleiri 

aðgerðum, með þeim fjármunum sem sérstaklega eru ætlaðir í þessu skyni.
32

 Þá er í 

fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2020–2024 jafnframt gert ráð fyrir 4.2 milljarða 

króna framlagi til að stytta biðlista eftir tilteknum aðgerðum yfir tímabilið.
33

   

 

2.3. Sérstök staða hér á landi varðandi gerviliðaaðgerðir 

Eins og sést á töflu 1 eru 1.040 einstaklingar á biðlista eftir gerviliðaaðgerðum. Miðgildi 

biðtíma eftir þessum aðgerðum er afar misjafn milli áðurnefndra aðgerðarstaða. Þessu til 

skýringar má nefna að á tímabilinu 1. október 2017 til 30. september 2018 var miðgildi 

biðtíma þeirra sem fóru í gerviliðaaðgerð á mjöðm 21 vika á Landspítalanum og 19 vikur á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri, en 63 vikur hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Þá var miðgildi 

biðtíma þeirra sem fóru í gerviliðaaðgerð á hnjám 33 vikur á Landspítalanum og 24 vikur á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri, en 64 vikur hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Miðgildi biðtíma 

eftir bæði gerviliðaaðgerðum á mjöðmum og hnjám var á hinn bóginn einungis 3 vikur hjá 

Klínikinni Ármúla.
 34

 Síðastnefndi aðgerðarstaðurinn sýnist því fýsilegur kostur fyrir þá sem 

þurfa á slíkri aðgerð að halda án tafar. Hins vegar eru gerviliðaaðgerðir á Klínikinni, eins og 

staðan er í dag, án kostnaðarþátttöku Sjúkratrygginga Íslands. Sjúkratryggðir þurfa því sjálfir 

að greiða fyrir gerviliðaaðgerðirnar þar.  

Fyrir þessu eru tvær ástæður: Annars vegar hafa SÍ ekki viljað semja við Klínikina um 

framkvæmd liðskiptaaðgerða. Hins vegar leiðir samspil laga og reglugerða sem gilda hér á 

landi og Evrópureglna til þessa.
35

   

                                                        
30

 Landsp tali    Þj ðarsjúkrahús   t mam tum ‖  Landsp tali 2 16  1 . < 

https://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=d92fb4a8-a029-11e6-8dbd-005056be0005> skoðað 5. 

febrúar 2019. 
31

 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1181-750. mál, athugasemdir við 23. kafla um sjúkrahúsþjónustu. 356. 
32

Stjórnarráð Íslands, ,,Forgangsröðun til að stytta bið sjúklinga eftir tilteknum aðgerðum‖ 

(Heilbrigðisráðuneytið 5. apríl 2019) <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-

frett/2019/04/05/Forgangsrodun-til-ad-stytta-bid-sjuklinga-eftir-tilteknum-adgerdum/ > skoðað 5. febrúar 2019. 
33

 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1181-750. mál, athugasemdir við 23. kafla um sjúkrahúsþjónustu. 364. 
34

 Embætti landlæknis    Staða    iðlistum eftir völdum skurðaðgerðum   okt  er 2 18‖  Embætti landlæknis 6. 

desember 2018) 3. < 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item36012/bidlistar_valdar_skurdadgerdir_okt2018.pdf> skoðað 

5. febrúar 2019. 
35
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Þær Evrópureglur sem um ræðir eru tilkomnar vegna aðildar Íslands að EES-

samningnum, en hann tók gildi hér á landi árið 1994.
36

 Með honum er komið á fót 

sameiginlegu efnahagssvæði (Evrópska efnahagssvæðið) milli Íslands, Liechtenstein, Noregs 

og aðildaríkja Evrópusambandsins sem byggir á svokölluðu fjórfrelsi.
37

 Á grundvelli 

samningsins hefur Ísland skuldbundið sig til að innleiða löggjöf Evrópusambandsins á 

sviðum er falla undir EES-samninginn.
38

  

Á grundvelli svokallaðrar biðtímareglugerðar, sem nánar er vikið að í kafla 7.2., er SÍ 

því skylt að greiða fyrir sambærilega læknismeðferð í öðru EES-landi, ef bið eftir aðgerð hér 

á landi er óásættanleg.
39

 Fyrir liggur að Klínikin getur framkvæmt þessar aðgerðir innan 

viðmiðunarmarka með mun lægri kostnaði en SÍ þurfa að greiða fyrir aðgerðir framkvæmdar 

í öðru EES-landi.
40

 Þrátt fyrir það hafa SÍ synjað sjúkratryggðum um greiðsluþátttöku vegna 

aðgerðar sem framkvæmd er í Klínikinn á grundvelli þess að ekki er fyrirliggjandi samningur 

við Klínikina. 

Sjúkratryggðir hér á landi hafa jafnvel fengið samþykki SÍ til að fara til annars EES-

lands í gerviliðaaðgerð sem framkvæmd er af sama bæklunarskurðlækni og starfar á 

Klínikinni á sama tíma og þeir fá synjun fyrir því að fara í sömu aðgerð hjá sama lækni á 

Klínikinni.
41

 

Á grundvelli landamæratilskipunarinnar, sem nánar verður vikið að í kafla 7.3., eiga 

sjúkratryggðir rétt á því að sækja sambærilega læknismeðferð í öðru EES-landi hjá 

einkareknum veitanda heilbrigðisþjónustu,
42

 þrátt fyrir að þeir eigi ekki rétt á því að sækja 

þjónustuna hjá ósamningsbundinni einkarekinni heilbrigðisstarfsemi hér á landi.
43

 Þannig 

geta þeir sem sjúkratryggðir eru í öðru EES-landi en á Íslandi átt kost á því að fara í 

gerviliðaaðgerð á Klínikinni á grundvelli framangreindrar landamæratilskipunar, en ekki 

sjúkratryggðir hér á landi. Þeir verða að fara í aðgerðina í öðru EES-landi. 

 Þetta vekur upp spurningu um það hvort í þessu felist mismunun sem mögulega brýtur 

gegn mannréttindavörðum rétti sjúkratryggðra hér á landi. Þetta er viðfangsefni þessarar 

ritgerðar.  

                                                        
36

 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
37

 Frjálsum vöruflutningum, frjálsri þjónustustarfsemi, frjálsri för launafólks og frjálsum fjármagnshreyfingum. 
38

 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, 7. gr. 
39

 Um biðtímareglugerðin er fjallað um nánar í kafla 7.2. 
40

 Nánar verður fjallað um kostnaðinn í kafla 8.3.1. 
41

 Hjálmar Þorsteinsson, bæklunarskurðlæknir Klínikin Ármúla, tölvupóstur til höfundar (16. apríl 2019). 
42

 Án tillits til þess hvort að sá veitandi hefur gert samning við heimaríki sitt vegna greiðsluþátttöku ríkisins í 

kostnaði vegna læknismeðferðar þar í landi. 
43

 Hér vísast í umfjöllun í kafla 7.3. varðandi landamæratilskipunina. 
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Áður en því er svarað þarf að rekja þau laga- og reglugerðarákvæði sem gilda um 

þetta svið. Það er gert í næsta kafla.  

 

3. Íslenskur heilbrigðisréttur 

Heilbrigðisréttur er fremur flókið réttarsvið þar sem það snertir á fjölbreyttum viðfangsefnum 

sem ná yfir hin ýmsu önnur svið lagaumhverfisins.
44

 Heilbrigðisrétturinn hleypur þannig 

þvert á hið hefðbundna flokkunarkerfi lögfræðinnar, sem skiptist annars vegar í svið opinbers 

réttar og hins vegar einkaréttar.
45

 Viðfangsefni heilbrigðisréttarins taka því til undirgreina 

beggja sviða en hér má meðal annars nefna viðfangsefni tengd stjórnsýslurétti, 

mannréttindum, Evrópurétti, samningarétti og fjölskyldurétti.
46

 Þetta hefur meðal annars 

orðið til þess að vekja upp þá spurningu hvort heilbrigðisréttur sé í raun sjálfstætt réttarsvið.
47

 

Þessu hefur verið svarað á þá leið að þrátt fyrir fjölþættan uppruna heilbrigðisréttarins verði 

að líta á hann sem sjálfstætt réttarsvið sem á sér ekki eingöngu rót að rekja til annarra 

réttarsviða heldur hefur þróað sínar eigin meginreglur og aðferðafræði, þ.e. eigin  

þekkingargrundvöll.
48

 

 Íslenskur heilbrigðisréttur er hluti af hinum norræna heilbrigðisrétti. Hann á rót að 

rekja til hugmynda um velferðarsamfélag og má sjá einkenni þess þegar litið er til þeirrar 

miklu áherslu sem lögð er á jafnan aðgang manna að heilbrigðisþjónustu sem hið opinbera 

fjármagnar.
49

 Þó er það svo að einkaréttarlegur rekstur hefur færst mjög í aukana á 

Norðurlöndunum, annars vegar með því að einkaaðilar veita þjónustu sem hið opinbera 

fjármagnar og hins vegar á þann veg að heilbrigðisþjónusta er veitt fyrir utan opinbera 

heilbrigðiskerfið, þ.e.a.s. án greiðsluþátttöku hins opinbera.
 50

 

Þróun íslensks heilbrigðisréttar hófst með stofnun Embættis landlæknis en það var 

gert með konungsúrskurði frá 18. mars 1760. Hlutverk hans var að annast læknishjálp og 

                                                        
44

 Mette Hartlev,   The raison d’etre of Nordic Health Law‖ í Elisabeth Rynning og Mette Hartlev (ritstj.) 

Nordic Health Law in European Context (Martinus Nijhoff 2011) 52. 
45

 Oddný Mjöll Arnardóttir, ,,Íslenskur heilbrigðisréttur I – Er heilbrigðisréttur sjálfstætt réttarsvið?’’ (2013) 1 

Tímarit lögfræðinga 75, 76. 
46

 Mette Hartlev,   The raison d’etre of Nordic Health Law‖ í Elisabeth Rynning og Mette Hartlev (ritstj.) 

Nordic Health Law in European Context (Martinus Nijhoff 2011) 52. 
47

 Mette Hartlev,   The raison d’etre of Nordic Health Law‖ í Elisabeth Rynning og Mette Hartlev (ritstj.) 

Nordic Health Law in European Context (Martinus Nijhoff 2011) 52. 
48 Mette Hartlev,   The raison d’etre of Nordic Health Law‖ í Elisabeth Rynning og Mette Hartlev (ritstj.) 

Nordic Health Law in European Context (Martinus Nijhoff 2011) 52. 
49

 Mette Hartlev   The raison d’etre of Nordic Health Law‖ Nordic Health Law in European Context (Martinus 

Nijhoff 2011) 66. 
50

 Oddný Mjöll Arnardóttir ,,Íslenskur heilbrigðisréttur I – Er heilbrigðisréttur sjálfstætt réttarsvið?’’ (2013) 1 

Tímarit lögfræðinga 75, 93. 
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sóttvarnir, vera lyfsali og kenna lækningar og ljósmóðurfræði.
51

 Sá grunnur sem gildandi 

heilbrigðisréttur byggir á á sér rætur að rekja til fyrri hluta 20. aldar, með lögfestingu ýmissa 

laga er vörðuðu skipulag heilbrigðisþjónustunnar og stjórnun hennar, ásamt eftirliti með 

henni o.fl. Þar má nefna lög nr. 44/1932 um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og 

störf héraðslækna. Lögin voru endurskoðuð með læknaskipunarlögum nr. 16/1955 sem síðan 

voru endurskoðuð með læknaskipunarlögum nr. 43/1965. Lög um sjúkrahús voru fyrst sett 

með lögum nr. 30/1933 og síðar endurskoðuð með lögum nr. 93/1953. Fyrstu heildstæðu 

lögin um heilbrigðisþjónustu voru sett með lögum nr. 56/1973 sem gengu í gildi 1. janúar 

1977. Með þeim voru fyrrnefnd læknaskipunarlög og sjúkrahúslög felld úr gildi. Lög nr. 

56/1973 voru endurskoðuð og endurútgefin sem lög nr. 59/1983 og síðar sem lög nr. 97/1990. 

Gildandi lög um heilbrigðisþjónustu eru nr. 40/2007 og gengu í gildi 1. september sama ár. 

Einnig er kveðið á um starfsemi og skipulag heilbrigðiskerfisins í lögum nr. 100/2007 um 

almannatryggingar, lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012, lögum nr. 55/2009 um 

sjúkraskrár og lögum nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu. Þá hafa verið settar fjölmargar 

reglugerðir sem mæla fyrir um nánari framkvæmd þessara laga.  

Lög og lagaákvæði sem tengjast heilbrigðissviði er víðar að finna, meðal annars í 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjórnarskrá). Í næstu köflum er gerð 

grein fyrir stjórnarskrárákvæðum sem máli skipta varðandi efni ritgerðarinnar sem og helstu 

lögum og reglum á þessu sviði.  

  

4. Jafnræðisreglan 

4.1. Inngangur 

Grundvallarreglan um að allir menn séu fæddir jafnir og frjálsir og skuli njóta jafnræðis fyrir 

lögunum á rætur að rekja til frönsku mannréttindayfirlýsingunnar frá 1789.
52

 Í yfirlýsingunni 

fólst að ákveðin réttindi manna væru náttúrleg og óafsalanleg. Þau réttindi sem hún kvað á 

um tilheyra enn í dag mannréttindaákvæðum flestra stjórnarskráa lýðræðisríkja.
53

  

 Jafnræðisreglan birtist fyrst á síðari hluta 18. aldar í löggjöf ýmissa landa.
54

 Þar mælti 

hún fyrir um jafnræði manna fyrir dómstólum og að ríkjum bæri að tryggja þegnum sínum 

það. Upp úr þessu spruttu síðar kenningar sem fólu í sér að stjórnvöldum væri óheimilt að 

                                                        
51

 Oddný Mjöll Arnardóttir ,,Íslenskur heilbrigðisréttur II –  r un  meginreglur og grundvallarkenningar’’ 

(2013) 2 Tímarit lögfræðinga 145, 147. 
52

 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, athugasemdir við kafla II.   
53

 sama heimild. 
54

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 2004)  471. 
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takmarka réttindi manna í formi geðþóttaákvarðanna.
55

 Á 19. öld var gildissvið 

jafnræðisreglunnar víkkað út, þar sem ekki var talið nóg að ákvarðanir sem fólu í sér 

takmarkanir á réttindum borgara byggðust á jafnréttisgrundvelli og næðu því jafnt yfir alla, 

heldur var þess krafist að vernd laga næði jafnt yfir alla.
56

 Þróunin hefur síðan orðið sú að 

ríkjum er einnig ætlað að grípa til sérstakra aðgerða til þess að jafnrétti borgaranna sé tryggt í 

raun. Í því felst meðal annars skylda til að afnema mismunun á ákveðnum sviðum.
57

 Í 

jafnræðisreglunni felst því ekki einungis að ákvarðanir sem takmarka réttindi einstaklinga 

skuli ganga jafnt yfir alla heldur jafnframt að lögin tryggi öllum jöfn mannréttindi og jafna 

vernd.
58

 

 Meginreglan um jafnræðisregluna kemur almennt til úrlausnar samhliða öðrum 

réttindarákvæðum,
59

 en birtingarmynd jafnræðisreglunnar í stjórnarskrám, 

aðþjóðasamningum og lögum, kemur fram með ýmsum hætti, t.a.m. í formi hugtakanna  

,jafnræði fyrir lögunum, jafnrétti manna og bann við mismunun.
60 

 

4.2. Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar 

Í 65. gr. stjórnarskrárinnar er jafnræðisreglan lögfest. Reglan er upphafsákvæði VII. kafla 

stjórnarskrárinnar sem venjulega er nefndur mannréttindakafli hennar. Í 1. mgr. ákvæðisins 

kemur fram að: 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.
61

 

Ákvæðið felur í sér samkvæmt orðalagi sínu almenna jafnræðisreglu ásamt sérreglu sem 

leggur sérstaka áherslu á að jafnrétti sé með kynjunum. Ákvæðið var sett inn í gildandi mynd 

með breytingu sem gerð var á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 með 

stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Þrenn rök voru talin kalla á breytingar á 

mannréttindakaflanum. Í fyrsta lagi var talið að það þyrfti að efla, samhæfa og samræma 

mannréttindaákvæðin þannig að þau myndu betur gegna hlutverki sínu sem væri að vera vörn 

                                                        
55

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 2004)  471. 
56

 sama heimild. 
57

 sama heimild.  
58 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur : Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 564. 
59 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur : Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 563. 
60

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur : Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 563. 
61

 Sérreglan um jafnræði kynjanna var ekki inn í upphaflega frumvarpinu til stjórnarskipunarlaga um breytingu á 

stjórnarskránni heldur var henni bætt inn eftir fyrstu umræðu um frumvarpið. 
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almennings í samskiptum við þá sem fara með ríkisvald.
62

 Í öðru lagi var talið að þörf væri á 

því að færa ýmis ákvæði kaflans til nútímalegra horfs, þar sem ákvæðin höfðu staðið óbreytt 

frá því að fyrsta stjórnarskrá Íslands var sett árið 1874.
63

 Í þriðja lagi var talið tímabært að 

endurskoða mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og þá með tilliti til þeirra alþjóðlegu 

skuldbindinga sem Ísland hafði gengist undir með því að gerast aðili að alþjóðlegum 

sáttmálum sem hafa því hlutverki að gegna að vernda mannréttindi.
64

  

 Fyrir þessa breytingu var jafnræðisreglan ekki orðuð sérstaklega í stjórnarskránni, en 

litið var svo á að um óskráða grundvallarreglu væri að ræða. Þó má segja að svipað ákvæði, 

þó ekki jafn ítarlegt, hafi mátt finna í 64. gr. stjórnarskrárinnar eins og það var fyrir 

breytinguna: 

Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir 

sakir trúarbragða sinna, [...] 

Einnig var áður að finna í 78. gr. stjórnarskrárinnar ákvæði sem kvað á um það að sérréttindi 

sem bundin væru við aðal, nafnbætur og lögtign mætti ekki taka í lög. Í ákvæðinu fólst það að 

sérstök forréttindi sem manni eða hópi manna voru veitt umfram aðra fælu í sér mismun 

gagnvart þeim sem ekki nytu slíkra réttinda. Ákvæðið var fellt niður með tilkomu 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar, enda nær framangreint undir regluna.
65

  

 Eftirfarandi umfjöllun tekur mið af hinni almennu jafnræðisreglu en fjallar ekki frekar 

um sérregluna um jafnrétti kynjanna.  

 Líkt og fram kemur í 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar skulu allir vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda. Þetta á við um alla menn, íslenska og erlenda ríkisborgara, sem 

staddir eru á yfirráðasvæði ríkisins. Í ákveðnum tilvikum getur vernd ákvæðisins einnig náð 

til þeirra sem staddir eru utan Íslands, t.a.m. að því leyti að bann við því að einstaklingar af 

ákveðnum kynþætti eða af ákveðnu þjóðerni fengju að koma til landsins myndi teljast brot 

gegn ákvæðinu.
66

 Orðalag ákvæðisins er mjög rúmt og nær út fyrir þau atriði sem rakin eru í 

1. mgr. 65. gr., enda felur það ekki í sér tæmandi talningu og lýkur því með orðalaginu ,,[...] 

og stöðu að öðru leyti.” Þannig er vernd ákvæðisins ekki eingöngu ætlað að ná yfir 

stjórnarskrárbundin mannréttindarákvæði og erfitt að afmarka gildissvið hennar nánar. Í það 

minnsta má segja að öll þau mannréttindi sem talin eru í alþjóðlegum samningum sem Ísland 

                                                        
62

 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, athugasemdir í greinargerð. 
63

 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, athugasemdir í greinargerð. 
64

 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, athugasemdir í greinargerð. 
65

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 2004) 470. 
66

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 2004) 473. 
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á aðild að myndu rúmast innan verndar 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar.
67

 Sú 

stefnuyfirlýsing sem felst í ákvæðinu leggur því ótvírætt þær skyldur á herðar dómstóla að 

skýra lög og reglur í samræmi við markmið ákvæðisins. Þó er mikilvægt að hafa í huga að á 

ákvæðinu er einnig hægt að byggja efnislegan rétt.
68

  

Þrátt fyrir orðalag jafnræðisreglunnar eru ákveðnir fyrirvarar sem koma til skoðunar við 

beitingu hennar við einstaka tilfelli. Í lögum er sumum gert hærra undir höfði en öðrum 

einmitt á grundvelli atriða sem talin eru upp í ákvæðinu. Þannig má til dæmis nefna 

skattleysismörk fyrir þá sem lakast eru settir fjárhagslega og stighækkandi skattar eftir því 

sem efnahagur manna er betri, en skilyrðið um að allir skuli vera jafnir fyrir lögunum án 

tillits til efnahags kemur ekki í veg fyrir framangreint.
69

 Það getur því verið réttlætanlegt að 

gera ákveðnum hópum hærra undir höfði í löggjöf með það að leiðarljósi að rétta skertan hlut 

þeirra til jafnvægis við aðra þjóðfélagshópa. Það er því markmið jafnræðisreglunnar, framar 

öllu öðru, að koma í veg fyrir að manngreiningarálit fari fram við úrlausnir mála á grundvelli 

atriðanna sem talin eru upp í henni. Hins vegar stendur reglan ekki í vegi fyrir því að 

lögákveðin skilyrði fyrir réttindum eða skyldum geti tekið mið af þeim atriðum að því gefnu 

að þau byggi á málefnanlegum forsendum.
70

 

 

4.2.1. Aðferðafræði vegna hugsanlegra brota á jafnræðisreglunni  

Með hliðsjón af viðfangsefni ritgerðarinnar er nauðsynlegt að fara stuttlega yfir þá 

aðferðarfræði sem almennt er notuð þegar reynt er að svara því hvort tilvik feli í sér brot á 

jafnræðisreglunni. Þegar álitaefni eru uppi varðandi það hvort að jafnræðisreglan teljist brotin 

gagnvart einstaklingi ræður þar úrslitum hvort ómálefnaleg sjónarmið sem lúta að 

persónulegum högum hans hafi þau áhrif að hann njóti lakari réttar en aðrir menn í 

sambærilegri stöðu.
71

 Líkt og áður segir er ekki öll mismunun ólögmæt og því getur verið 

erfitt að greina á milli þess í einstaka tilvikum hvort um sé að ræða ólögmæta mismunun eða 

mismunun sem byggð er á lögmætum og málefnalegum sjónarmiðum. Mannréttindanefnd og 

Mannréttindadómstóll Evrópu hafa í framkvæmd tekið mið af ákveðnum atriðum við úrlausn 

                                                        
67 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 2004) 474 
68

 Má hér nefna Hrd. 20. febrúar 1997 í máli nr. 147/1996, þar sem Hæstiréttur beitti 65. gr. stjórnarskrárinnar 

við ákvörðun á örorkubótum ungrar stúlku. 
69

Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, athugasemdir við 3. gr. 
70

 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 297. mál, athugasemdir við 3. gr. 
71

 D.J. Harris  M. O’Boyle og C. War rick  Law of the European Convention on Human Rights (Oxford 

University Press 2014) 470. 
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þess hvort mismunun teljist ólögmæt eður ei. Þessi atriði þurfa öll að vera uppfyllt svo 

mismunun teljist ólögmæt. Þau eru eftirfarandi
72

: 

1. Að staðreyndir máls leiði í ljós að farið hafi verið á mismunandi hátt með 

tvö tilvik. 

2. Að ekkert sérstaks markmið réttlæti mismununina, þ.e.a.s. engin hlutlæg og 

eðlileg sjónarmið séu henni til grundvallar að teknu tilliti til afleiðingar 

mismunarinnar. 

3. Að ekki sé eðlilegt samræmi á milli þess markmiðs sem mismununin stefnir 

að og þeirra aðferða sem notaðar eru til að ná markmiðinu. 

Til að byrja með þarf þó að ganga úr skugga um að þau tilvik sem borin eru saman séu í raun 

sambærileg. Þetta má þó ekki taka of bókstaflega því sannarlega eru engin tvö tilvik 

nákvæmlega eins og því einungis hægt að krefjast sambærileika upp að ákveðnu marki. Ef 

tilvikin sem borin eru saman reynast hins vegar ekki sambærileg er ekki þörf á að fara nánar í 

skilyrðin þrjú.
73

  

 Hér hefur jafnræðisreglunni verið gerð ítarleg skil. Í næsta kafla er farið yfir helstu lög 

og lagaákvæði er varða réttinn til heilsu, en tengsl þeirra við jafnræðisregluna er mikilvægur 

grundvöllur þessarar ritgerðar.  

 

5. Rétturinn til heilsu  

5.1. Inngangur 

Í inngangi að stofnskrá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá 1946 er kveðið á 

um að heilsa sé ástand algjörrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar velferðar en ekki 

einungis frávera sjúkdóma og heilsubrests.
74

 Þessi réttur til heilsu er almennt talinn 

mannréttindi sem tryggja beri öllum. Réttmæti þessarar flokkunar verður þó ekki 

viðfangsefni hér en ljóst er að menn greinir á um hvort rétturinn til heilsu teljist til 

fortakslausra mannréttinda.
75

 Þó má sjá þessa nálgun í ýmsum alþjóðasamningum sem mæla 

fyrir um mannréttindi. Flestir eiga það sameiginlegt að fjalla um réttinn til heilsu.
76

 Hér má 

                                                        
72 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 2004) 476. 
73

 sama heimild. 
74

 ,,Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or 

infirmity.‖ 
75

  Sjá m.a. Sjá m.a. Trevor Burrus, ,,Is health care a human right?‖  (Foundation for economic education, 22 

nóvember 2017) <https://fee.org/articles/is-health-care-a-human-right/> skoðað 10. janúar 2019.; Leonard 

Peikoff    Health Care Is Nott a Right‖   11. desem er 1993  < http://afcm.org/hcinar.html/cgi-

bin/advemailit/Health-Care-Is-Not-A-Right_(c)-Leonard-Peikoff.pdf> skoðað 10. janúar 2019. 
76

 Þá er það t.a.m. svo að í 76. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sem tilheyrir mannréttindakafla hennar, er 

kveðið á um að einstaklingar eigi rétt á aðstoð vegna m.a. sjúkleika.  
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nefna Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindasáttmála Evrópu og 

fyrrnefnda stofnskrá WHO.  

Forsögu alþjóðlegra mannréttindasamninga og -sáttmála má rekja til síðari 

heimstyrjaldarinnar.
77

 Þegar tók að líða á hana fóru menn að vekja athygli á þeim stórfelldu 

brotum á mannréttindum sem áttu sér stað í ýmsum ríkjum bæði fyrir stríðið og meðan á því 

stóð.
78

 Þessi umræða leiddi til þess að nauðsynlegt var talið að þjóðir heims færu í 

sameiginlegt átak með það að markmiði að fyrirbyggja slík mannréttindabrot. Þetta viðhorf 

manna hafði síðan bein áhrif á mótum sáttmála Sameinuðu þjóðanna,
 79

 en hann var 

undirritaður 26. júní 1945. Í 1. gr. hans segir að efling mannréttinda ásamt því að stuðla að 

aukinni virðingu fyrir þeim án tillits til kynþáttar, kynferðis, tungu eða trúarbragða sé eitt 

helsta markmið Sameinuðu þjóðanna. Ísland gekk í Sameinuðu þjóðirnar þann 19. nóvember 

árið 1946.
80

 Árið 1948 kom fram mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Í inngangi að 

henni er kveðið á um að með sáttmála Sameinuðu þjóðanna hafi ríkin sem eru aðilar að 

honum skuldbundið sig til að virða mannréttindi og jafnrétti.
81

 Mannréttindayfirlýsingunni er 

ætlað að vera ríkjum heims til leiðsagnar ásamt því að leggja á þau siðferðilega 

skuldbindingu varðandi það að löggjöf þeirra og réttarreglur séu þannig í samræmi við 

yfirlýsinguna. Hið sama má segja um Mannréttindasáttmála Evrópu.
82

 Í 25. gr. 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir: 

Hver maður á kröfu til lífskjara, sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og 

vellíðan hans sjálfs og fjölskyldu hans. Telst þar til matur, klæðnaður, 

húsnæði, læknishjálp og nauðsynleg félagshjálp, svo og réttindi til öryggis 

gegn atvinnuleysi, veikindum, örorku, fyrirvinnumissi, elli eða öðrum 

áföllum, sem skorti valda og hann getur ekki við gert.  

Mannréttindasáttmáli Evrópu var undirritaður þann 4. nóvember árið 1950 í Róm. Hann var 

lögfestur hér á landi í kjölfar dóms Mannréttindadómstóls Evrópu á hendur íslenska ríkinu.
83

 

Niðurstaða dómsins var sú að ríkið hefði brotið gegn skyldum sínum samkvæmt 

sáttmálanum, sem það hafði fullgilt 19. júní árið 1953.
84

 Nefnd, sem skipuð var til að gera 

tillögur um hvernig bregðast ætti við dóminum komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að 

                                                        
77

 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 102. mál, athugasemdir við kafla I. 
78

 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 102. mál, athugasemdir við kafla I. 
79

 sama heimild. 
80

 sama heimild. 
81

 Stj rnarr ð Íslands    Mannr ttindayfirlýsing Sameinuðu  j ðanna‖  Sameinuðu Þj ðirnar  1 . desem er 

2008)<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/JafnrettiNu/Mannrettinda_ICEHR.pdf> skoðað 11. janúar 2019. 
82

 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 102. mál, athugasemdir við kafla I. 
83

 Þorgeir Þorgeirsson g. Íslandi, App no. 13778/88 (ECHR, 25. júní 1992) 
84

 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 102. mál, athugasemdir við kafla I. 
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rétt væri að lögfesta Mannréttindasáttmála Evrópu hér á landi. Það myndi auka réttaröryggi.
85

 

Nefndin samdi það frumvarp sem varð að lögum nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála 

Evrópu og fela í sér lögfestingu sáttmálans.
86

  

Í 8. gr. mannréttindasáttmálans er kveðið á um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Þá 

hefur Mannréttindadómstóll Evrópu slegið því föstu í fjölda mála að verndarandlag 8 gr. nái 

meðal annars yfir bæði andlega og líkamlega friðhelgi manna.
87

  

Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 

bréfaskipta. 

Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem 

lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna 

þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess 

að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða 

réttindum og frelsi annarra. (Leturbreyting höfundar.) 

Mannréttindadómstóllinn hefur einnig dæmt að í þessu ákvæði og hugtakinu einkalíf felist 

jafnframt réttur einstaklingsins til sjálfsákvörðunar.
88

  

Að sama skapi hefur þróun íslensks heilbrigðisréttar leitt til þess sem kalla má 

réttindavæðingu hans.
89

 Hér má nefna að í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi 

sjúklinga segir að:  

Markmið laga þessara er að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi 

við almenn mannréttindi og mannhelgi og styrkja þannig réttarstöðu þeirra 

gagnvart heilbrigðisþjónustunni og styðja trúnaðarsambandið sem ríkja ber 

milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna. 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu hefur frá upphafi verið kveðið á um það að allir landsmenn 

skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem á hverjum tíma eru tök á að veita. 

Þessi réttur er ennfremur áréttaður meðal annars í lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008 

og lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997.  

Stjórnarskráin geymir mikilvæg ákvæði sem varða tryggingu fyrir réttinum til heilsu. 

Hér er vísað til áðurnefndrar 65. gr. stjórnarskrárinnar, en einnig 76. gr. hennar. Í 76. gr. er 

meðal annars kveðið á um að öllum sem þess þurfa skuli tryggður í lögum réttur til aðstoðar 

vegna sjúkleika. Ljóst er að með hugtakinu aðstoð er ákvæðið fremur opið og má því ætla að 
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 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 102. mál, athugasemdir við kafla I. 
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 sama heimild. 
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 X og Y g. Hollandi, App no. 8978/80 (ECHR, 26. mars 1985) mgr. 22.; Y.F g. Tyrklandi, App no. 24209/94 

(ECHR, 22. október 2003) mgr. 33.; Bensaid g. Bretlandi, App no. 44599/98 (ECHR, 6. febrúar 2001) mgr. 47. 
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 Evans g. Bretlandi,  App no. 6339/05 (ECHR, 10. apríl 2007) mgr. 71. 
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 Oddný Mjöll Arnardóttir ,,Íslenskur heilbrigðisréttur II –  r un  meginreglur og grundvallarkenningar’’  
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í því geti rúmast bæði fjárhagsleg aðstoð sem og aðstoð í formi nauðsynlegrar 

læknisþjónustu.
90

 Nánar verður fjallað um framangreint stjórnarskrárákvæði hér á eftir. 

Réttindavæðing heilbrigðisréttarins birtist einnig í því að eldri ákvæði sem mældu 

fyrir um skyldu opinberra aðila til að veita heilbrigðisþjónustu hafa þróast yfir í ákvæði sem 

mæla fyrir um einstaklingsbundinn rétt til þjónustu sbr. 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007 og 1. mgr. 1. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. Hér er um að 

ræða einn mikilvægasta þátt réttarins til heilsu og hvernig hann er færður í framkvæmd í 

íslenskum rétti, þ.e. breyting á sjónarhorni heilbrigðisréttarins frá sjónarmiði opinberrar 

skyldu til sjónarmiðs einstaklingsins og hans réttar.
 91

 Þessi breyting hefur óneitanlega haft 

áhrif á þá þróun sem orðið hefur í átt til aukins einkarekstrar á sviði heilbrigðisþjónustu. Þrátt 

fyrir að þjónustan sé að miklu leyti enn fjármögnuð af hinu opinbera hafa tilteknir opinberir 

aðilar ekki lengur einkarétt og þá skyldu, til að veita þjónustuna.
92

 Sjúkratryggður 

einstaklingur nýtur því nú réttar til þjónustu sem er að mestu leyti fjármögnuð af hinu 

opinbera en veitt af ýmsum aðilum, þar á meðal einkaaðilum skv. samningum sem mælt er 

fyrir um í lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008.  

 Í köflunum hér á eftir verður farið með ítarlegri hætti yfir þau innlendu lög og ákvæði 

er fram komu hér að ofan. 

 

5.2. Stjórnarskrárvarinn réttur til aðstoðar 

Eins og áður hefur verið vikið að eru mikilvæg ákvæði er varða réttindi einstaklinga til að 

sækja sér heilbrigðisþjónustu að finna í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Í kafla 4.2. er 

fjallað um 65. gr. stjórnarskrárinnar. Viðfangsefni þessa kafla er 76. gr. stjórnarskrárinnar, 

sem einnig er afar mikilvæg hvað þennan rétt varðar. 

Áður en lengra er haldið þarf þó að fjalla stuttlega um tvíþætta flokka mannréttinda. 

Annars vegar eru mannréttindi flokkuð í neikvæð réttindi og hins vegar jákvæð réttindi. 

Neikvæðu mannréttindin eru einnig oft kölluð borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
93

 Með 

þeim er markmiðið að vernda einstaklinginn fyrir ágangi ríkisins eða afskiptum og gera í raun 

kröfu til ríkisins um að aðhafast ekkert það sem til þess er fallið að brjóta gegn þessum 
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réttindum.
94

 Jákvæðu réttindin eru hins vegar almennt nefnd efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi.
95

 Auknar kröfur um að borgurum séu tryggð jákvæð réttindi byggjast 

fyrst og fremst á því að einstaklingnum sé ekki nægilegt að vera frjáls heldur verði að tryggja 

að hann geti lifað mannsæmandi lífi í þjóðfélaginu þannig að hann geti notið frelsis síns.
 96

 

Þessi jákvæðu réttindi krefjast að jafnaði mikillar íhlutunar af hálfu ríkisins til að tryggja 

virkni þeirra og kalla þannig á að ríki grípi til ákveðinna og oft á tíðum kostnaðarsamra 

aðgerða til þess að tryggja borgurum sínum réttindin
97

 til dæmis með að bjóða þeim 

heilsugæslu.
 
 

 Í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um skyldu löggjafans til þess að tryggja 

öllum þeim sem þess þurfa aðstoð vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 

sambærilegra atvika. Ákvæðið var sett inn í stjórnarskrána eftir að henni var breytt árið 1995. 

Fyrir breytinguna var að finna sambærilegt ákvæði í 70. gr. hennar, en það hljóðaði svo: 

Sá skal eiga rétt á styrk úr almennum sjóði, sem eigi fær séð fyrir sér og 

sínum, og sé eigi öðrum skylt að framfæra hann, en þá skal hann vera 

skyldum þeim háður, sem lög áskilja. 

Þar á undan var svipað ákvæði að finna í 52. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874: 

Sá, sem getur ekki sjeð fyrir sjer og sínum, og sje hann ekki skyldu-ómagi 

annars manns, skal eiga rjett á að fá styrk úr almennum sjóði, en þá skal 

hann háður vera skyldum þeim er lögin áskilja. 

Með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 var efni áðurnefndar 70 gr. stjórnarskrárinnar ásamt 

þáverandi 71. gr., sem kvað á um rétt barna til uppfræðingar og framfæris, sett saman í eina 

grein þ.e. gildandi 76. gr. stjórnarskrárinnar sem er svohljóðandi: 

Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna 

sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. 

Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við 

sitt hæfi.  

Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra 

krefst. 

Ákvæðið hefur því tekið töluverðum breytingum og orðið rýmra að því leyti að það mælir 

fyrir um rétt til aðstoðar en ekki einungis rétt til framfærsluaðstoðar líkt og fólst í orðalaginu 
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,,[...] úr almennum sjóði‖   eldri 70. gr. Með hugtakinu aðstoð er því ekki einungis átt við 

peningagreiðslur, enda er ljóst að hægt er að aðstoða borgarana með ýmsum öðrum hætti.
98

  

Rétturinn til aðstoðar samkvæmt 76. gr. stjórnarskrárinnar er samkvæmt orðalagi sínu 

tryggður öllum þeim sem hann þurfa. Þó er ekki óeðlilegt að löggjafinn setji ákveðnar 

viðmiðunarreglur um það hvenær menn eru taldir þurfa slíka aðstoð. Hér má sem dæmi nefna 

aðstoð til þeirra sem hafa tekjur undir tilteknu lágmarki.
99

 

  

5.3. Rétturinn til heilsu í öðrum lögum og áhersla á jafnræði 

Skyldu sinni samkvæmt 76. gr. stjórnarskrárinnar sinnir löggjafinn meðal annars í formi 

þeirra úrræða sem fram koma í margvíslegum lögum. Sú lagasetning sem felur í sér útfærslu 

á þeim réttindum sem kveðið er á um í 76. gr. stjórnarskrárinnar þarf að sjálfsögðu að 

samræmast jafnræðisreglu 65. gr. hennar.
100

  

Viðfangsefni næstu kafla er að gera nánari grein fyrir helstu lögum og lagaákvæðum 

sem gilda á þessu sviði. 

 

5.3.1. Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 

Heilbrigðisþjónusta er hvers kyns heilsugæsla, lækning, hjúkrun, almenn og sérhæfð 

sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, hjálpartækjaþjónusta og þjónusta heilbrigðisstarfsmanna 

innan og utan heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni að efla heilbrigði, fyrirbyggja, 

greina eða meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa sjúklinga. Þessa skilgreiningu má finna í 4. gr. 

laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, en þau fjalla meðal annars um skipulag 

heilbrigðisþjónustu og gæði hennar. 

Lögin um heilbrigðisþjónustu voru samþykkt vorið 2007 og tóku gildi 1. september 

sama ár. Þau fólu í sér heildarendurskoðun fyrstu heildstæðu laganna um heilbrigðisþjónustu 

nr. 56/1973. Með lögunum frá 1973 var hin almenna stefnuyfirlýsing mótuð um að 

landsmenn skuli allir eiga kost á eins fullkominni heilbrigðisþjónustu og tök eru á að veita 

hverju sinni eins og áður hefur verið nefnt. Lögin voru eins og áður hefur verið vikið að 

endurskoðuð og endurútgefin sem lög nr. 59/1983 og síðar sem lög nr. 97/1990 áður en þau 

voru felld úr gildi með gildandi lögum nr. 40/2007.  
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 Frá upphafi hefur þó áðurnefnd markmiðsyfirlýsing haldist nánast óbreytt í lögum um 

heilbrigðisþjónustu. Í gildandi lögum, þ.e. í 1. gr. laganna, er hún öllu ítarlegri og hljóðar svo: 

[...] Markmið þeirra er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar 

andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði í samræmi við ákvæði laga [...] 

Fyrsti kafli laga nr. 40/2007 fjallar um gildissvið laganna, áðurnefnt markmið um 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, stefnumörkun ásamt skilgreiningu ýmissa hugtaka. Annar 

kafli kveður á um skipulag heilbrigðisþjónustunnar. Þriðji kafli tekur til stjórnar 

heilbrigðisstofnana. Sá fjórði fjallar um almenna heilbrigðisþjónustu.
101

 Fimmti kafli kveður 

á um sérhæfða heilbrigðisþjónustu sem er skilgreind sem sú heilbrigðisþjónusta sem fellur 

ekki undir almenna heilbrigðisþjónustu. Sérhæfð heilbrigðisþjónusta er veitt á Landspítala, 

Sjúkrahúsinu á Akureyri, sérhæfðum heilbrigðisstofnunum, öðrum heilbrigðisstofnunum og 

starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna. Sjötti kafli fjallar um gæði heilbrigðisþjónustunnar en 

þar er kveðið á um faglegar kröfur til heilbrigðisþjónustu og eftirlit með henni og það án 

tillits til þess hvort að þjónustan er veitt af ríkinu eða öðrum aðilum með eða án 

greiðsluþátttöku ríkisins. Sjöundi kafli fjallar um samninga um heilbrigðisþjónustu, en þar er 

meðal annars kveðið á um að ráðherra fari með samningaumboð ríkisins um veitingu 

heilbrigðisþjónustu og greiðsluþátttöku ríkisins vegna hennar. Sjúkratryggingastofnun annast 

aftur á móti samningsgerðina samkvæmt lögum um sjúkratryggingar sem fjallað verður um 

hér á eftir. Áttundi kafli felur svo í sér ýmis önnur ákvæði, t.a.m. varðandi kostnaðarskiptingu 

ríkis og sveitarfélaga, sjúkraflutningar og gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustu. 

 

5.3.2. Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 

Sjúklingur er hver sá einstaklingur, heilbrigður eða sjúkur, sem notar heilbrigðisþjónustu.
102

 

Þegar sjúklingur hefur samskipti við starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar verða réttindin sem 

lögin mæla fyrir um virk.
103

 Markmið þessara laga er að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í 

samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi og styrkja þannig réttarstöðu þeirra gagnvart 

heilbrigðisþjónustunni og styðja trúnaðarsambandið sem ríkja á milli sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsmanna. Þessi markmiðsyfirlýsing kemur fram í 1. gr. laganna en þar er 

                                                        
101
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jafnframt kveðið á um að óheimilt sé að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að 

öðru leyti. 

 Lögin tóku gildi þann 1. júlí 1997. Fram að þeim tíma giltu ekki sérstök lög um 

réttindi sjúklinga heldur var að finna ákvæði um þessi réttindi víðsvegar í ýmsum laga- og 

reglugerðarákvæðum.
104

 Réttindin sem lögin kveða á um ná til allra þeirra sem hafa samskipti 

við starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar. 

 Lögin kveða skýrt á um að sjúklingur eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem 

á hverjum tíma er völ á að veita, miðað við ástand hans og horfur á hverjum tíma ásamt bestu 

þekkingu sem völ er á sbr. 3. gr. laganna. Í þessu felst að heilbrigðisþjónustan á að vera eins 

fullkomin og mögulegt er ásamt því að vera sambærileg fyrir alla sbr. 1. gr. laganna. 

Í lögunum er mælt fyrir um mikilvægan rétt sjúklinga er varðar val á 

heilbrigðisstarfsmanni sbr. 20. gr. laganna. Þá tekur ákvæðið jafnframt til réttar sjúklings til 

að velja sérfræðilækni sem honum hentar best hverju sinni. 

 Þá eiga allir rétt á upplýsingum um eigið heilsufar, sjúkdóma, rannsóknir, meðferðir 

og batahorfur sbr. 1. mgr. 5. gr. laganna.
105

 Undantekningu á þessari meginreglu má þó finna 

í 3. mgr. 6. gr. laganna.
106

 Í tengslum við framangreindan upplýsingarétt sjúklinga er vakin 

athygli á því að 1. mgr. 6. gr. laganna kveður á um að sjúklingur eigi einnig rétt á því að 

hafna því að honum séu veittar slíkar upplýsingar. Það er auðvitað ekki ávallt svo að 

einstaklingar óski eftir að fá allar upplýsingar og því er það réttur sjúklings að geta farið fram 

á að honum séu einungis veittar tilteknar upplýsingar en ekki aðrar. Þetta hefur stundum 

kallast rétturinn til að vita ekki.
107

 Þá á sjúklingur einnig rétt á því að hafna læknismeðferð
108

 

og ber heilbrigðisstarfsfólki að virða slíka ákvörðun sbr. 7. og 8. gr. laganna. 

 Í 18. gr. lagann er fjallað um bið sjúklinga eftir meðferð. Í ákvæðinu segir að ef 

sjúklingur þurfi að bíða eftir meðferð skuli læknir, sem hann leitar til, gefa skýringar á 

biðinni ásamt því að upplýsa sjúklinginn um áætlaðan biðtíma. Jafnframt er í ákvæðinu mælt 
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fyrir um skyldu þess að gera sjúklingi grein fyrir því ef unnt er að fá þá meðferð sem hann 

þarfnast fyrr annars staðar.
109

  

Ásamt framangreindu er í lögunum mælt fyrir um trúnaðar- og þagnarskyldu 

starfsmanna í heilbrigðisþjónustu og undanþágum þar frá. Jafnframt er kveðið á um 

forgangsröðun sjúklinga vegna meðferða, linun þjáninga og nærveru fjölskyldu og vina ásamt 

meðferð dauðvona sjúklings. Einnig er að finna í lögunum sérreglur er varða sjúk börn. Í 

lögunum er jafnframt tryggður réttur sjúklinga til að bera fram kvartanir og koma fram 

athugasemdum vegna meðferðar til þar til bærs aðila. 

 

5.3.3. Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008 

Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008 tóku gildi 1. október 2008. Markmið laganna kemur 

fram í 1. gr. þeirra en það er að tryggja sjúkratryggðum aðstoð til verndar heilbrigði og jafnan 

aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag ásamt því að stuðla að rekstrar- og þjóðhagslegri 

hagkvæmni heilbrigðisþjónustu og hámarksgæðum hennar eftir því sem frekast er unnt á 

hverjum tíma. Þá er markmið laganna einnig að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda 

heilbrigðisþjónustu ásamt því að kostnaðargreina heilbrigðisþjónustuna. 

 Í stuttu máli fjalla lögin um sjúkratryggingar um það hverjir eru sjúkratryggðir hér á 

landi, í hverju réttindi þeirra eru fólgin, hver eigi að meta og koma til móts við viðeigandi 

réttindi hverju sinni.
110

 Í lögunum er einnig kveðið á um hvernig tryggja eigi afgreiðslu 

umsókna um bætur og aðgang að viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Hugtakið sjúkratryggður er 

skilgreint í 1. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna. Þar segir að sjúkratryggður sé sá sem á rétt á aðstoð 

og greiðslum samkvæmt lögunum, en nánar verður fjallað um hugtakið í kaflanum hér á eftir.  

 Frumvarp það sem varð að lögum um sjúkratryggingar byggði á stefnuyfirlýsingu 

ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar. Í stefnuyfirlýsingunni var mælt fyrir um 

að kostnaðargreina ætti heilbrigðisþjónustuna og taka upp blandaða fjármögnun á 

heilbrigðisstofnunum þar sem fjármagn fylgir sjúklingum. Talið var að með því fengju 

heilbrigðisstofnanir fjármagn í samræmi við þörf og fjölda verka. Einnig kvað 

stefnuyfirlýsingin á um að skapað yrði svigrúm til fjölbreytilegra rekstrarforma í 
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heilbrigðisþjónustu og að tryggt yrði að allir hafi jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð 

efnahag.
111

 

 Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum um sjúkratryggingar er fjallað um 

að uppistaða frumvarpsins hafi verið annars vegar V. kafli laga um almannatryggingar nr. 

100/2007 er fjallaði um sjúkratryggingar
112

 og hins vegar VII. kafli laga um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
113

 Í lögunum er því að finna þau ákvæði sem lúta að 

réttindum einstaklinga til heilbrigðisþjónustu eða bóta og svo þau ákvæði sem taka til aðferða 

og aðgerða við öflun og gerð samninga um endurgjald fyrir heilbrigðisþjónustu.
114

  

 Í greinargerð með frumvarpinu segir ennfremur að það sé til þess fallið að skapa 

faglegan ramma utan um framkvæmd heimilda ráðherra samkvæmt lögum til kaupa á 

heilbrigðisþjónustu, það komi þannig í veg fyrir að þeim heimildum sé beitt með 

tilviljanakenndum og ógagnsæum hætti.
115

 

Frumvarpið gerir ráð fyrir að undir öllum kringumstæðum skuli ákvörðun 

um gerð samninga fyrst og fremst byggð á hlutlægum og málefnalegum 

forsendum þar sem tekið er tillit til ákvæða laga um heilbrigðisþjónustu og 

faglegra sjónarmiða svo sem hæfni, gæða, rekstrar- og þjóðhagslegrar 

hagkvæmni, kostnaðar, öryggissjónarmiða, viðhalds nauðsynlegrar 

þekkingar og jafnræðis.
116

 

Lögin gera jafnframt ráð fyrir því að starfrækt sé sérstök stjórnsýslustofnun undir yfirstjórn 

ráðherra fer með það hlutverk að annast framkvæmd sjúkratrygginga gagnvart einstaklingum 

ásamt því að semja um veitingu og endurgjald fyrir heilbrigðisþjónustu til handa 

sjúkratryggðum.
117

 Sú stofnun nefnist Sjúkratryggingar Íslands (SÍ), en til hennar var meðal 

annars vísað í kafla 2.2. í byrjun ritgerðarinnar. Nánar er farið yfir hlutverk hennar í kafla 

5.3.3.2. 

 Sjúkratryggðir eiga samkvæmt lögum um sjúkratryggingar almennt rétt á 

greiðsluþátttöku ríkisins í kostnaði við heilbrigðisþjónustu. Í IV. kafla laganna er kveðið á um 

að Sjúkratryggingar Íslands, annist samningsgerð um veitingu heilbrigðisþjónustu og 

aðstoðar skv. lögunum, lögum um heilbrigðisþjónustu og öðrum lögum, ásamt því að semja 

um endurgjald ríkisins vegna þjónustunnar.
118

 Í 7. mgr. 26. gr. laga um heilbrigðisþjónustu 

nr. 40/2007 er tekið fram að greiðsluþátttaka ríkisins í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu, 
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 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955-613. mál, athugasemdir við kafla 4. 
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 Sá kafli var tekinn efnislega óbreyttur inn í frumvarpið. 
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 Sjöundi kafli laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 fjallar um samninga um heilbrigðisþjónustu.  
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 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955-613. mál, athugasemdir við kafla 4. 
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 sama heimild. 
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 sama heimild. 
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 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955-613. mál, athugasemdir við kafla 4. 
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 Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008, 1. mgr. 39. gr. 
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sem veitt er utan heilbrigðisstofnana sem reknar eru af ríkinu, sé háð því að um hana hafi 

tekist samningur milli rekstraraðila og ríkisins samkvæmt ákvæðum VII. kafla laga um 

sjúkratryggingar. Þetta þýðir með öðrum orðum að þótt rekstraraðili fái staðfestingu 

landlæknis á því að hann uppfylli skilyrði heilbrigðislöggjafar og faglegar kröfur til reksturs 

tiltekinnar heilbrigðisþjónustu veltur greiðsluþátttaka ríkisins í kostnaði vegna þjónustunnar á 

því að um hana takist samningur.
119

 Í 38. gr. laganna er þó að finna vissa undantekningu þar 

frá, en nánar verður fjallað um þá grein í kafla 9.2.   

 Nánar er kveðið á um þá þjónustu sem sjúkratryggingar taka til í lögunum og verður 

ekki farið í ítarlegri upptalningu á þeim hér. Nánar eru rakin tiltekin ákvæði laganna í 

einstökum köflum hér á eftir að því marki sem þau hafa vægi við umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar.  

 Áður en það er gert er rétt samhengisins vegna að fjalla nánar um hugtakið 

sjúkratryggður ásamt því að gera betur grein fyrir hlutverkum SÍ. 

 

5.3.3.1. Hugtakið sjúkratryggður 

Að teljast sjúkratryggður hér á landi er afar mikilvægt. Sjúkratryggðir greiða lægra gjald fyrir 

almenna heilbrigðisþjónustu ásamt því að njóta margvíslegra annarra réttinda umfram þá sem 

ekki eru sjúkratryggðir.
120

 Sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar eru þeir sem 

búsettir eru á Íslandi og hafa verið það að minnsta kosti síðustu sex mánuði áður en bóta er 

óskað, nema annað leiði af milliríkjasamningum sbr. 1. mgr. 10. gr. laganna. Því eru þeir 

einnig sjúkratryggðir hér á landi sem hafa verið sjúkratryggðir í almannatryggingakerfi 

annars aðildarríkis EES-samningsins síðustu sex mánuði áður en þeir fluttu til Íslands og 

framvísa þar til gerðu eyðublaði hjá Tryggingastofnun ríkisins.
121

 Börn eru sjúkratryggð með 

foreldrum sínum og það sama gildir um stjúp- og fósturbörn. Í 11. gr. laganna er að finna 

undanþágu frá meginreglunni um lögheimili og er þar kveðið á um heimild til að ákveða út 

frá umsókn að einstaklingur sem ekki uppfyllir búsetuskilyrðið sé sjúkratryggður þrátt fyrir 

dvöl, nám eða atvinnu erlendis.  
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 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 281-272. mál, athugasemdir við 26. gr., mgr. 7. 
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 Í 1. gr. laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008, er kveðið á um að sjúkratryggðum skuli tryggð aðstoð til 
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 Þetta á sér stoð í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa.; 

Hér er ennfremur um að ræða svokölluð A1 og S1 vottorð. 
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5.3.3.2.  Hlutverk Sjúkratrygginga Íslands 

Sjúkratryggingar Íslands heyra undir heilbrigðisráðherra og annast framkvæmd 

sjúkratrygginga. Hlutverk stofnunarinnar er að ákvarða um réttindi einstaklinga til 

heilbrigðisþjónustu og bóta samkvæmt lögunum, en þær greiðast úr ríkissjóði.
122

 Stofnuninni 

er einnig ætlað að tryggja sjúkratryggðum aðgengi að heilbrigðisþjónustu samkvæmt lögum 

um heilbrigðisþjónustu með því að fara með samningsgerð við veitendur 

heilbrigðisþjónustu.
123

 SÍ annast einnig kaup á vörum og þjónustu, sem stofnuninni ber að 

veita, og greiða endurgjald vegna þeirrar þjónustu sem samið er um.
124

 SÍ leggja ennfremur 

mat á það hvort að skilyrði greiðsluþátttöku séu fyrir hendi þegar sjúkratryggður sækir um 

slíkt, meðal annars á grundvelli þess hvort að samningar séu fyrir hendi við þann sem 

sjúklingur leitar til. Þá leggur stofnunin einnig mat á það hvort skilyrði vegna 

læknismeðferðar erlendis séu uppfyllt, en nánar verður fjallað um það í kafla 7. SÍ sinna 

einnig margvíslegum öðrum verkefnum sem henni eru falin í lögum, stjórnvaldsfyrirmælum 

eða samkvæmt ákvörðun ráðherra.
125 

 

6. Rétturinn til að sækja sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu  

– er hann fortakslaus? 

Þau lög og lagaákvæði sem hér hafa verið rakin miða öll að því að tryggja réttinn til að sækja 

sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Þessi réttur er nátengdur réttinum til heilsu og má segja 

að í fyrrgreinda réttinum felist nánari framkvæmd á réttinum til heilsu. Líkt og áður segir 

hefur rétturinn til heilsu almennt verið álitinn sem mannréttindi sem ríkjum beri að tryggja 

öllum borgurum sínum. Þessa nálgun má sjá í ýmsum alþjóðasamningum og sáttmálum, en 

þeir eiga það flestir sameiginlegt að vikið er að réttinum til heilsu, eins og rakið er í kafla 5.1. 

Þá ber að nefna að helsta áskorunin varðandi rétt til heilsu og mannréttindi er yfirfærsla af 

alþjóðlegum og innlendum mannréttindalögum í framkvæmanlegar stefnur, áætlanir og aðrar 

heilbrigðistengdar aðgerðir. Þetta er hvergi jafn krefjandi og jafn mikilvægt og innan ríkjanna 

sjálfra.
 126

 

                                                        
122
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 Þó ekki sé beinlínis fjallað berum orðum um réttinn til að sækja sér nauðsynlega 

heilbrigðisþjónustu má ótvírætt lesa hann út úr markmiðum þeirra lagaákvæða sem hér hefur 

verið fjallað um. Þessi réttur á sér stoð í jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem fjallað var um í 

kafla 4.2. Rétturinn til aðstoðar vegna sjúkleika er ennfremur tryggður öllum þeim sem hann 

þurfa samkvæmt 76. gr. stjórnarskrárinnar. Líkt og áður hefur komið fram er ákvæðið fremur 

opið og má því ætla að í því geti rúmast bæði fjárhagsleg aðstoð sem og aðstoð í formi 

nauðsynlegrar læknisþjónustu.
127

 

 Af þessu mætti við fyrstu sýn ætla að rétturinn til að sækja sér nauðsynlega 

heilbrigðisþjónustu sé nokkuð fortakslaus. Fær það meðal annars stoð þegar litið er til þess að 

lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008 gera ráð fyrir að nauðsyn læknismeðferðar sé að 

jafnaði forsenda þess að þjónustan falli undir sjúkratryggingu. Í lögum um sjúkratryggingar 

segir að sjúkratryggingar taki til nauðsynlegra rannsókna og meðferðar sérgreinalækna, 

nauðsynlegrar þjónustu tannlækna og nauðsynlegrar þjónustu sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og 

talmeinafræðinga, sem samið hefur verið um.  Hér má einnig nefna að í 23. gr. laganna er 

jafnframt mælt fyrir um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga þegar brýn nauðsyn er fyrir 

sjúkratryggðann að leita sér læknismeðferðar erlendis sem ekki er unnt að veita hér á landi. 

Einu ákvæði laga um sjúkratryggingar sem virðast ekki gera kröfu um að nauðsyn sjúklings 

liggi á bak við læknismeðferðina eru ákvæði 17. og 18. gr. Þær greinar kveða á um að 

sjúkratryggingar taki til heilsugæslu, þ.e almennra lækninga, hjúkrunar o.þ.h., og 

sjúkrahúsþjónustu. Enda má draga þá ályktun að slík þjónusta sé almennt nauðsynleg, óháð 

því hvaða meðferð sjúklingurinn þurfi svo nákvæmlega. Hvað varðar 18. gr. sem kveður á 

um að sjúkratryggingar taki til sjúkrahúsþjónustu er þó gerð krafa um að vistin sé að ráði 

læknis.   

Rétturinn til að sækja sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu er þó skilyrtur með 

ákveðnum hætti, og er það einkum gert í formi áðurnefndra laga um sjúkratryggingar. Hér 

ber að nefna skilyrðið fyrir því að teljast sjúkratryggður samkvæmt lögunum, en líkt og áður 

hefur komið fram ná lögin og þau réttindi sem felast í þeim almennt einungis til þeirra sem 

sjúkratryggðir eru samkvæmt þeim.
128

  Þá verður jafnframt sérstaklega nefnd sú takmörkun 

sem í lögunum felst er varðar val sjúklinga á veitendum heilbrigðisþjónustu utan þeirra 

                                                        
127 Kári Hólmar Ragnarsson, ,,Dómstólar geta ekki vikið sér undan því að taka afstöðu – Um vernd 

efnahagslegra  f lagslegra og menningarlegra r ttinda fyrir d mst lum.‖  2  9  4 Úlfljótur - Tímarit laganema. 
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heilbrigðisstofnana sem reknar eru af ríkinu. Sú greiðsluþátttaka er bundin við þá aðila sem 

SÍ hafa samið við.
129

  

 

7. Réttur sjúklings til að sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu yfir 

landamæri 

7.1. Inngangur 

Í þessum kafla er fjallað um þann mikilvæga rétt sjúkratryggðs að sækja sér nauðsynlega 

læknisþjónustu utan landamæra. Slíkur réttur er sérstaklega mikilvægur þegar nauðsynleg 

læknismeðferð er ekki í boði hér á landi og þegar biðtími eftir tiltekinni læknismeðferð 

hérlendis er langur.  

 Sjúkratryggðum hér á landi eru almennt þrjár leiðir færar í þessum málum. Í fyrsta 

lagi getur hann átt rétt á greiðsluþátttöku SÍ í læknismeðferð erlendis, ef sú læknismeðferð er 

ekki í boði hér á landi sbr. 23. gr. laga um sjúkratryggingar og reglugerð nr. 712/2010 um 

brýna læknismeðferð erlendis þegar ekki er unnt að veita nauðsynlega aðstoð hér á landi.
 130

  

Þá þarf að uppfylla þrjú skilyrði. Það fyrsta er að um brýna nauðsyn sé að ræða, í öðru lagi að 

ekki sé unnt að veita nauðsynlega hjálp hérlendis og í þriðja lagi að læknismeðferðin sé 

viðurkennd. Þetta eru svokölluð Siglingarnefndarmál, eftir nefnd þeirri sem metur hvort að 

framangreind skilyrði séu uppfyllt. Þar sem umfjöllun ritgerðarinnar er afmörkuð við 

læknismeðferðir sem eru í boði hér á landi verður ekki fjallað nánar um 

Siglingarnefndarmálin.  

 Hinar tvær leiðirnar til að sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu utan landamæra eru 

tilkomnar vegna tiltekinna löggjafa Evrópuþingsins og ráðsins er varða samræmingu 

almannatryggingakerfa og frjálst flæði einstaklinga yfir landamæri. Þessar tvær leiðir verða 

umfjöllunarefni kaflanna hér á eftir. Í kafla 7.2 er fjallað um rétt sjúkratryggðra til 

læknismeðferðar yfir landamæri vegna óásættanlegs biðtíma innanlands, en sá réttur byggir á 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 883/2004, sbr. reglugerð nr. 442/2012 um 

gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um almannatryggingar (hér eftir 

biðtímareglugerðin). Í kafla 7.3 er fjallað um tilskipun Evrópuráðsins og þingsins um 

heilbrigðisþjónustu yfir landamæri nr. 2011/24 (hér eftir landamæratilskipunin), en með 

henni er sjúkratryggðum veittur réttur til þess að sækja sér þjónustu í öðrum ríkjum innan 

                                                        
129

 Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008, III. kafla er varða aðstoð. 
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 Sjúkratryggingar Íslands, ,,Réttindi milli landa: Nauðsynleg meðferð sem ekki er í boði á Íslandi‖ 
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Evrópska efnahagssvæðisins,
131

 með rýmri hætti en skv. biðtímareglugerð þar sem hér er 

byggt á því að sjúkratryggður hafi val á því að fara fremur í læknismeðferð í öðru EES-landi 

en Íslandi. 

 Heimild til að innleiða biðtímareglugerðina og landamæratilskipunina í íslenska 

löggjöf var lögfest með lögum nr. 13/2015 um reytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 

112/2008, og lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum,  sem m.a. bætti svohljóðandi 

nýrri 55. gr. a í lög um sjúkratryggingar,   

Ráðherra er heimilt að innleiða með reglugerð almannatryggingareglur 

Evrópusambandsins eins og þær eru felldar inn í VI. viðauka við 

samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, með síðari 

breytingum, sbr. einnig ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

76/2011 frá 1. júlí 2011 sem fellir undir samninginn reglugerðir 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004, um samræmingu 

almannatryggingakerfa, með síðari breytingum, og nr. 987/2009, um 

framkvæmd hennar.  

Lög þessi fela í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2011/24/ESB, um réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir 

landamæri, eins og hún er felld inn í X. viðauka við EES-samninginn, 

sbr. lög nr. 2/1993, með síðari breytingum, sbr. einnig ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2014 frá 9. júlí 2014.        

Reglugerðir Evrópusambandsins, sem teknar verða upp í samninginn og 

fela í sér breytingar eða viðbætur við þær reglugerðir sem greinin vísar til, 

er einnig heimilt að innleiða með reglugerð. Sama á við um 

almannatryggingareglur stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu.  

Í 1. mgr. 55. gr. a felst innleiðing biðlistareglugerðarinnar og í 2. mgr. felst innleiðing 

landamæratilskipunarinnar. 

 

7.2. Biðtímareglugerðin  

Langur biðtími eftir aðgerð á hér á landi 

Mannréttindayfirlýsing Evrópu ásamt dómum Mannréttindadómstóls Evrópu hafa orðið til 

þess að ríki hafa þurft að endurskoða heilbrigðiskerfi sín meðal annars með tilliti til 

biðtíma.
132

  Hér á landi hafa um árabil myndast langir biðlistar eftir ýmis konar aðgerðum, 

meðal annars eftir gerviliðaaðgerðum á mjöðm og hnjám líkt og fram kom í kafla 2.1.1. Þetta 
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ástand hefur orðið til þess að margir þeirra sem eru sjúkratryggðir hérlendis hafa fengið slíkar 

aðgerðir framkvæmdar í EES-landi og endurgreiddar af SÍ.
133

 Þessi réttur sjúkratryggðra til 

að sækja sér læknisþjónustu erlendis á sér eins og áður er vikið að stoð í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 883/2004 sem tekin var inn í VI. viðauka við EES- 

samninginn, en hún hefur að geyma almannatryggingarreglur innan Evrópusambandsins og 

Evrópska efnahagssvæðisins.
134

 Í 20. gr. svokallaðrar biðtímareglugerðar er mælt fyrir um 

rétt sjúkratryggðra til að sækja sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu til annars aðildaríkis ef 

þeir eiga ekki kost á slíkri meðferð innan tímamarka sem má réttlæta læknisfræðilega ef mið 

er tekið af núverandi heilsufarsástandi og líklegri framvindu sjúkdóms. Þá þarf umrædd 

meðferð jafnframt að vera hluti af þeirri aðstoð sem löggjöf heimaríkisins kveður á um. Þessi 

réttur er þó jafnramt því skilyrði háður að sjúklingurinn hafi fengið fyrirfram heimild frá 

heimaríkinu fyrir því að sækja sér þjónustuna. Að öðrum kosti getur hann ekki fengið 

þjónustuna endurgreidda. Ef heimildin fæst fær sjúklingurinn endurgreiddan allan 

raunkostnað sinn sem til fellur vegna heilbrigðisþjónustunnar og það hefur engin áhrif á 

endurgreiðsluna að sambærileg heilbrigðisþjónusta fáist í heimaríkinu fyrir minni kostnað.
135

  

 Biðtímareglugerðin gerir þó ekki kröfu um fyrirfram samþykki fyrir 

kostnaðarþátttöku þegar heilbrigðisþjónusta reynist læknisfræðilega nauðsynleg á meðan 

sjúkratryggður er þegar staddur erlendis, þ.e.a.s. vegna óvæntra atvika.
136

 

Biðtímareglugerðin var lögfest hér á landi 2016 eins og áður er rakið, sbr. einnig 

reglugerð nr. 442/2012 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um 

almannatryggingar. Á þessum grundvelli fær sjúkratryggður heilbrigðiskostnað sinn vegna 

læknismeðferðar erlendis greiddan að fullu og útgefna greiðsluábyrgð af hálfu SÍ.
137

 Þá 

greiða SÍ ferðakostnað og einnig dagpeninga vegna uppihaldskostnaðar sjúkratryggðs ásamt 

því að greiða kostnað vegna fylgdarmanns.
138

 

 Til að nýta sér þennan rétt þarf sjúklingur, líkt og áður segir, að sækja um fyrirfram 

samþykki til SÍ áður en farið er í læknismeðferð erlendis. Með umsókninni þurfa að liggja 

fyrir nákvæmar upplýsingar um bið eftir læknismeðferð hérlendis hjá veitendum 
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heilbrigðisþjónustunnar, vottorð sérfræðilæknis og staðfesting á því að sjúkrahúsið sem veitir 

meðferðina sé viðurkennd stofnun og að meðferð sú sem sjúklingurinn sækir um sé 

gagnreynd, en í því felst að um meðferð þarf að vera um að ræða sem almannatryggingar þar 

í landi greiða fyrir.
139

    

 Hér þarf að skoða við hvað er miðað þegar talað er um að sjúklingar hafi beðið lengur 

en réttlætanlegt getur verið læknisfræðilega þegar tekið er mið af heilsufarsástandi sjúklings 

og líklegri framvindu sjúkdóms. Líkt og sjá má er skilyrðið fyrir þessu úrræði að biðtími 

aðgerða sé lengri en réttlætanlegt getur talist. Þá vaknar spurningin við hvaða tíma skuli 

miða? Líkt og fram kom í kafla 2.1.1. hefur Embætti landlæknis sett fram viðmiðunartíma er 

varða ásættanlega bið eftir heilbrigðisþjónustu.  

 Hér verður fjallað nánar um þær viðmiðanir, en þær voru settar fram 15. júní 2015 og  

taka mið af markmiðum nágrannalanda okkar í sömu efnum.
 140

  Viðmiðunarmörk landlæknis 

eru ferns konar, þ.e. að sjúkratryggður skuli fá samband við heilsugæslustöð samdægurs, 

viðtal við heilsugæslulækni innan 5 daga, skoðun hjá sérfræðingi innan 30 daga og 

læknismeðferð hjá sérfræðingi innan 90 dagar frá greiningu.
141

 Í öllum tilvikum er átt við 

þann tíma sem líður frá því að sjúklingur hefur samband við heilbrigðisþjónustu út af 

einkennum eða frá því að þörf fyrir viðkomandi þjónustu er greind.
142

 

 Af þessu má ætla að ef sjúkratryggður fær ekki læknismeðferð, þ.e. aðgerðartíma, 

innan 90 daga frá greiningu stofnist réttur hans til að leita sér heilbrigðisþjónustunnar í öðru 

landi innan EES svæðisins eftir að sá tími er liðinn. Hér verður þó að benda á að um almenn 

viðmiðunarmörk eru að ræða. Orðalag 20. gr. biðtímareglugerðarinnar gerir ráð fyrir því að 

einstaklingsbundið mat skuli fara fram á því hvort sjúklingur hafi beðið of lengi, þ.e.a.s. 

læknisfræðilegt mat sem tekur mið af núverandi heilsufarsástandi þessa tiltekna sjúklings og 

líklegri framvindu sjúkdóms hans.
143

 Vegna þessa þarf því með umsókn um samþykki fyrir 

greiðsluþátttöku vegna læknismeðferðar erlendis að fylgja vottorð sérfræðilæknis.
144

 Í 

vottorðinu þarf að koma fram ítarlegur rökstuðningur fyrir því að ekki sé ráðlegt að 
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sjúklingurinn, þ.e. umsækjandinn, bíði lengur en í skilgreindan tíma, vegna hugsanlegra 

skaðlegra áhrifa sem dráttur á meðferð kynni að hafa á ástand hans og getu til að sinna 

daglegu lífi og starfi.
145

 Þá þarf einnig að leggja mat á þá vanlíðan sem sjúklingurinn þarf að 

búa við eða aðra þætti sem kunna að skerða lífsgæði hans ef meðferð dregst umfram það sem 

kemur í vottorðinu.
146

 Sérfræðilæknirinn þarf ennfremur að votta á skýran hátt að biðtími 

hérlendis eftir meðferðinni sé ekki réttlætanlegur læknisfræðilega.
147

  

Út frá þessu má draga þá ályktun að hið einstaklingsbundna mat geti í sérstökum 

tilvikum leitt til þess að umsókn um fyrirfram samþykki SÍ á greiðslu meðferðarkostnaðar 

geti verið synjað þó svo að sjúkratryggður hafi beðið lengur en 90 daga viðmiðunartímann, 

þ.e. ef mat á ástandi hans er slíkt að hann þoli lengri bið.
148

 Þá má einnig ætla að 

einstaklingsbundna matið geti leitt til þess að sjúkratryggður fái samþykkta umsókn sína þó 

svo að 90 daga viðmiðunartímanum hafi ekki verið náð, ef ástand sjúklingsins og framvinda 

sjúkdómsins er slík að hann þoli ekki lengri bið eftir aðgerð eða þá jafnvel ef um 

fyrirsjáanlega langa bið eftir aðgerð er um að ræða. Með hliðsjón af þessu má ætla að 

sjúkratryggður sem kýs að láta ekki setja sig á biðlista eftir gerviliðaaðgerð geti mögulega 

fengið að nýta sér heimild biðtímareglugerðarinnar til að fara í slíka aðgerð erlendis þar sem 

fyrirsjáanleg bið hér á landi er yfir viðmiðunarmörkum. 

 Af framangreindu má ráða að sjúkratryggðir sem hafa beðið eftir því að komast í 

aðgerð, í þrjá mánuði eða lengur, geti farið í sambærilega aðgerð til annars EES-lands. Til 

þess þarf sjúklingurinn þó fyrirfram að óska eftir heimild Sjúkratrygginga Íslands til að fá 

þjónustuna greidda eins og að framan er rakið og er Sjúkratryggingum Íslands almennt 

óheimilt, á grundvelli reglugerðarinnar, að synja slíkri beiðni. Í athugasemdum með 

greinargerð með frumvarpinu sem varð að breytingalögum nr. 13/2016
149

 segir að einungis sé 

heimilt að sækja þjónustu á opinberum stofnunum á grundvelli biðtímareglugerðarinnar. Þrátt 

fyrir að ekki verði séð af orðalagi biðtímareglugerðarinnar að hún kveði beinlínis á um þessa 

takmörkun hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skýrt ákvæði reglugerðarinnar á þá 

leið að hún taki ekki til allra veitenda heilbrigðisþjónustu, þ.e.a.s. ef þeir tengjast ekki með 

einum eða öðrum hætti opinbera heilbrigðiskerfinu.
150

 Af þessu má því draga þá ályktun að 
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almennt er ekki heimilt, á grundvelli biðtímareglugerðarinnar, að sækja þjónustu á 

einkareknar heilbrigðisstofnanir eða til annarra einkarekinna veitenda heilbrigðisþjónustu 

erlendis sem ekki hafa gert þjónustusamninga við þar til bærar stofnanir vegna 

kostnaðarþátttöku þar í landi.
151

 

 

7.3. Landamæratilskipunin   

Sjúklingur velur aðgerð erlendis án tillits til stöðu hans á biðlista 

Þá er fyrir hendi annar möguleiki fyrir þá sjúkratryggðu einstaklinga sem kjósa að bíða ekki á 

biðlista eftir aðgerðum hér á landi, heldur velja að fara í aðgerð án tafar frá þeim tíma sem 

þörfin á aðgerð var staðfest.  

 Þann 28. febrúar 2011 var samþykkt af Evrópuþinginu tilskipun um 

heilbrigðisþjónustu yfir landamæri nr. 2011/24 og var hún gefin út þann 9. mars 2011. 

Markmið tilskipunarinnar, sem kölluð hefur verið landamæratilskipunin, er að auðvelda 

heilbrigðisþjónustu yfir landamæri. Ekki fellur öll heilbrigðisþjónusta undir 

landamæratilskipunina. Hún gildir t.d. ekki um heilbrigðisþjónustu fyrir sjúklinga vegna 

líffæraígræðslur, aðstoðar við daglegar athafnir og bólusetningar.
152

 Hún felur í sér 

lögfestingu ýmissra réttinda sem áður voru viðurkennd í dómum Evrópudómstólsins. Með 

henni er ætlað að ná fram almennri og skilvirkari beitingu þeirra meginreglna sem 

dómstóllinn hefur mótað.
153

 Með innleiðingu hennar er sjúkratryggðum því veittur réttur til 

þess að sækja sér heilbrigðisþjónustu í öðru EES-landi,
154

 með rýmri hætti en 

biðtímareglugerðin gefur kost á þar sem hér er byggt á því að sjúkratryggður hafi val um það 

að fara fremur í læknismeðferð til EES-lands en hér á landi. Þá leyfir landamæratilskipunin 

að sækja þjónustu bæði hjá opinberum heilbrigðisstofnunum og einkareknum erlendis, ólíkt 

því sem biðtímareglugerðin gerir.
155

Landamæratilskipunin gildir því samhliða 

biðtímareglugerðinni.
156

 Samkvæmt landamæratilskipuninni skal endurgreiðsla vegna 
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heilbrigðisþjónustu yfir landamæri almennt ekki vera háð fyrirframsamþykki. Þó er þar tekið 

fram að ríkjum sé heimilt að gera kröfu um slíkt til að stýra streymi svo fremur sem slík 

stýring sé í þágu almannahagsmuna.
157

 Þá er tekið fram í tilskipuninni að aðlögun hennar inn 

í innlendan rétt, ásamt framkvæmd hennar, eigi ekki að verða til þess að sjúklingar séu hvattir 

til að sækja sér læknismeðferð út fyrir landamæri eigin heimaríkis. Þar sem aðildarríkin bera 

ennþá ábyrgð gagnvart sínum ríkisborgurum á því að veita örugga og skilvirka 

heilbrigðisþjónustu í hæsta gæðaflokki innan sinna eigin landamæra.
158

 

 Landamæratilskipunin var innleidd í lög hér á landi með lögum nr. 13/2016 eins og 

áður er rakið.
159

 Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að breytingalögum nr. 13/2016 

segir að markmið tilskipunarinnar sé að greiða fyrir aðgengi að öruggri 

hágæðaheilbrigðisþjónustu yfir landamæri, tryggja frjálst flæði sjúklinga innan sambandsins, 

að stuðla að samvinnu um heilbrigðisþjónustu á milli aðildarríkja, að teknu tilliti til 

valdheimilda aðildarríkjanna til að skipuleggja og veita sína eigin heilbrigðisþjónustu.
160

   

 Þá fól innleiðing tilskipunarinnar einnig í sér að 23. gr. a. var með breytingalögum nr. 

13/2016 bætt inn í lög um sjúkratryggingar. Greinin kveður á um þennan efnislega rétt 

sjúkratryggðra sem landamæratilskipunin felur í sér, þ.e.a.s. að í greininni er kveðið á um 

læknismeðferðir erlendis sem unnt er að veita hér á landi, ásamt takmörkunum þar á.  

 Í 1. mgr. ákvæðisins segir að þegar sjúkratryggður velur að sækja sér 

heilbrigðisþjónustu í öðru aðildarríki EES-samningsins þá endurgreiði sjúkratryggingar 

kostnað af þjónustunni eins og um heilbrigðisþjónustu innan lands væri um að ræða enda sé 

þjónustan samsvarandi þeirri sem sjúkratryggingar taka þátt í að greiða hér á landi. Ákvæðið 

kveður einnig á um heimild til synjunar á endurgreiðslu kostnaðar í þessum tilvikum ef: 

1. Hægt er að veita heilbrigðisþjónustuna hér á landi innan tímamarka 

sem má réttlæta læknisfræðilega þegar tekið er mið af 

heilsufarsástandi sjúklings og líklegri framvindu sjúkdóms. 

2. Öryggi sjúklings eða almennings er stefnt í hættu með 

heilbrigðisþjónustu sem veitt er á grundvelli 1. mgr. 

3. Tilefni er til að efast um að veitandi heilbrigðisþjónustu fylgi gæða- 

og öryggiskröfum. 
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Þá er í 4. mgr. greinarinnar kveðið á um að ráðherra skuli með reglugerð kveða nánar á um 

framkvæmdina. Með stoð í þessu hefur ráðherra sett reglugerð nr. 484/2016, en hún mælir 

fyrir um nánari útfærslu á þessum rétti. 

 Í 2. gr. reglugerðar nr. 484/2016  segir: 

Nú velur sjúkratryggður að sækja sér heilbrigðisþjónustu í öðru aðildarríki 

EES-samningsins og endurgreiða þá Sjúkratryggingar Íslands kostnað af 

þjónustunni eins og um heilbrigðisþjónustu innanlands væri að ræða enda 

sé þjónustan samsvarandi þeirri þjónustu sem sjúkratryggingar taka til hér á 

landi. 

Ráðherra ákveður hvaða þjónustu Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í að 

greiða fyrir, óháð því hvar heilbrigðisþjónustan er veitt.
161

 

Hafi sjúkratryggðum verið veitt heilbrigðisþjónusta í öðru aðildarríki EES-

samningsins og eftirmeðferð hjá lækni hér á landi reynist nauðsynleg ber að 

veita honum þá eftirmeðferð eins og þjónustan hefði verið veitt hér á landi. 

Í 9. gr. hennar er kveðið á um þau tilvik þar sem þörf er á fyrirfram samþykki SÍ fyrir 

endurgreiðslu eða þátttöku í kostnaði frá SÍ.  

Þau eru þrenns konar: 

1. Þegar meðferð krefst innlagnar á sjúkrahús í a.m.k. eina nótt eða 

 óslitinnar meðferðar í meira en sólahring. 

2.  Þegar meðferð felur í sér sérstaka áhættu fyrir sjúkling eða 

 almenning. 

3. Þegar tilefni er til að efast um gæði þjónustunnar sem sótt er. 

Þá er í 11. gr. reglugerðarinnar kveðið á um það í hvaða tilvikum SÍ er heimilt að synja um 

endurgreiðslu kostnaðar. Þau eru efnislega þau sömu og koma fram í 2. mgr. 23. gr. a. í 

lögum um sjúkratryggingar sem vísað var til hér að framan. Þá er tekið fram í 2. mgr. 11. gr. 

reglugerðarinnar að synjun um endurgreiðslu skv. 1. mgr. skuli byggja á sjónarmiðum um 

almannahagsmuni, þ.e. að tryggja fullnægjandi og varanlega nýtingu á innviðum 

heilbrigðiskerfisins og nauðsyn fyrir því að hafa stjórn á kostnaði.
162

 Þá er enn fremur tekið 

fram í 3. mgr. greinarinnar að óheimilt sé að synja umsókn um fyrirfram samþykki þegar 

sjúkratryggður einstaklingur á rétt á heilbrigðisþjónustunni sem um ræðir en ekki er þó hægt 

að veita hana innan tímamarka sem réttlæta má læknisfræðilega þegar mið er tekið af 

hlutlægu læknisfræðilegu mati á heilsufarsástandi sjúklings, sjúkrasögu hans og líklegri 
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 Í 3. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar nr. 484/2016 og 3. mgr. 23. gr. a. laga um sjúkratryggingar, kemur fram að 

rétturinn nái ekki til þjónustu við athafnir daglegs lífs, s.s. langtímaumönnun, ráðstöfun líffæra og aðgengi að 

þeim við líffæraflutninga og bólusetningar gegn smitsjúkdómum. 
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 Council Directive 2 11 24 EU of 9 March 2 11 on the application of patients’ rights in cross-border 

healthcare [2011] OJ L88/45 (Landamæratilskipunin), 9. mgr., sbr. 11. mgr. 7. gr. 
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framvindu sjúkdómsins, sársauka og á hvaða hátt veikindin hamla lífi sjúklings. Í 10. gr. 

reglugerðarinnar er kveðið á um endurgreiðslu kostnaðar og er meginreglan þar efnislega 

samhljóma 1. mgr. 23. gr. a. laga um sjúkratryggingar. Þá er jafnframt kveðið á um í 3. mgr. 

ákvæðisins að endurgreiðsla kostnaðar skuli ekki nema hærri fjárhæð en sem nemur 

raunkostnaði. Því á sjúkratryggður ekki rétt á því að fá greiddan mismuninn, ef hann ákveður 

að fara í læknismeðferð í öðru EES-landi sem reynist ódýrari en sambærileg læknismeðferð 

hér á landi. Þá kemur það fram í 4. mgr. ákvæðisins að SÍ greiði ekki ferðakostnað eða 

kostnað vegna uppihalds þegar heilbrigðisþjónusta er sótt til annars aðildarríkis EES-

samningsins á grundvelli þessarar reglugerðar.  

 

8. Hvað nær réttur sjúklings til að sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu 

langt? 

8.1. Inngangur 

Hér á undan hefur verið lýst þeirri löggjöf sem helst reynir á við úrlausn viðfangsefnis 

ritgerðarinnar. Næst verður vikið nánar að því sem fjallað var um í 1. kafla, þ.e. það 

réttarástand sem ríkir varðandi möguleika sjúkratryggðra hér á landi á því að fara í 

gerviliðaaðgerðir.  

Eins og fram kom í kafla 2.2. eru gerviliðaaðgerðir hér á landi gerðar á Landspítala, 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi og Sjúkrahúsinu á Akureyri, en þær eru allar 

stofnanir reknar af ríkinu. Aðgerðirnar eru einnig gerðar á Klínikinni sem er einkarekin 

heilbrigðisstarfsemi.
163

 Grundvallarmunur getur verið á því hvort heilbrigðisþjónusta sé 

ríkisrekin eða einkarekin og felst hann fyrst og fremst í þátttöku SÍ í kostnaðni sjúkratryggðs. 

Í kaflanum hér á eftir verður nánar fjallað um grundvöll greiðsluþátttöku á þessum stöðum. 

 

8.2. Mismunandi greiðsluþátttaka eftir veitendum heilbrigðisþjónustunnar 

8.2.1. Greiðsluþátttaka gagnvart sjúkrahúsum 

Greiðsluþátttökukerfi SÍ eru fjölmörg og taka til mismunandi þátta 

heilbrigðisþjónustunnar.
164

 Greiðsluþátttökukerfið gagnvart sjúkrahúsum byggir á 18. gr. laga 
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 Klínikin Ármúla er skráð sem einkahlutafélag í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra;, Klínikin Ármúla, ,,Um 

okkur‖  Kl nikin Ármúla  Þá eru heilbrigðisstarfsmenn eigendur 88% hluta í Klínikinni Ármúla. 

<https://www.klinikin.is/um-okkur > skoðað 14. febrúar 2019. 
164

 Sjúkratryggingar Íslands    Fj rhæðir og gjaldskr r‖  (Sjúkratryggingar Íslands)  < https://www.sjukra.is/um-

okkur/fjarhaedir-og-gjaldskrar/>  skoðað 14. febrúar 2019. 
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um sjúkratryggingar nr. 112/2008. Þar segir að sú þjónusta sem krefst þess að sjúklingur 

leggst inn á sjúkrahús sé að jafnaði gjaldfrjáls. Sjúklingar sem sækja þjónustu á bráðamóttöku 

eða á göngudeildum sjúkrahúsa þurfa að greiða fyrir hana. Greiðsluþátttaka sjúklinga vegna 

heimsókna á bráðamóttöku og á göngudeildir sjúkrahúsa er í samræmi við 1. mgr. 29. gr. laga 

um sjúkratryggingar þar sem segir að fyrir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu á 

göngudeild, dagdeild, slysadeild og bráðamóttöku sjúkrahúsa, sem veitt er án innlagnar sbr. 

2. mgr. 18. gr. megi innheimta gjald. Gjaldið tekur meðal annars til kostnaðar við innritun 

sjúklings, aðstöðu og kostnaðar vegna læknisþjónustunnar og þjónustu annarra 

heilbrigðisstarfsmanna. Þar segir einnig að þetta gjald skuli vera lægra hjá öldruðum, 

öryrkjum og börnum, og að ekki sé heimilt að taka gjald fyrir mæðra- og ungbarnavernd.  

 Gerviliðaaðgerðir á hnjám og mjöðm fela í sér mikið inngrip. Sjúklingur þarf því að 

liggja á sjúkrahúsi í einn til þrjá daga að meðaltali.
165

 Þetta er þó misjafnt eftir 

aðgerðarstöðum og ástandi sjúklings. Þegar sjúklingur velur að fara í gerviliðaaðgerð á 

Landspítalanum, Heilbrigðisstofnun Vesturlands eða á Sjúkrahúsinu á Akureyri þarf hann 

hvorki að greiða fyrir sjálfa aðgerðina né legu á sjúkrahúsinu eftir aðgerð. Hann þarf hins 

vegar að greiða fyrir rannsóknir í innskriftarviðtal, hækjur og lyf sem læknir ávísar við 

útskrift.
166

 

 

8.2.2. Greiðsluþátttökukerfi gagnvart sérfræðilæknum 

Greiðsluþátttökukerfi SÍ gagnvart þjónustu sérfræðilækna er með nokkuð öðru móti en hjá 

sjúkrahúsum. Sérfræðilæknar sinna sérhæfðri læknisþjónustu og geta starfað á göngudeildum 

sjúkrahúsa eða sjálfstætt á eigin starfsstofum. Þetta greiðslukerfi kemur því til skoðunar þegar 

litið er til möguleika á greiðsluþátttöku SÍ gagnvart þjónustu sem Klínikin veitir 

sjúkratryggðum þar sem hún er rekin af sjálfstætt starfandi sérfræðilæknum.  

 Í 19. gr. laga um sjúkratryggingar segi að greiðsluþátttaka sjúkratrygginga taki til 

nauðsynlegra rannsókna og meðferðar hjá sérfræðilæknum sem samið hafi verið um skv. IV. 

kafla laganna. Af því leiðir að slíkur samningur við Sjúkratryggingar Íslands sé forsenda fyrir 

greiðsluþátttöku ríkisins í þjónustu sérfræðilækna. Sjúkratryggingar Íslands gerðu síðast 

rammasamning við sjálfstætt starfandi sérfræðilækna í árslok 2013 sem gekk í gildi 1. janúar 
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Má meðal annars sj  af eftirfarandi: Landsp tali    Gerviliðir   hn  og mjöðm: Hversu löng er innlögn?‖ 

(Landspítali) < https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/fraedsluefni/gervilidir-i-hne-og-mjodm/> 

skoðað 14. febrúar 2019.; Klínikin Ármúla, ,,Bæklunarlækningar: Verðskr ‖ (Klínikin Ármúla) < 
https://www.klinikin.is/baeklun> skoðað 14. febrúar 2019. 
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 Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008, 26. gr. og 2. tl. og 6.tl. 1. mgr. 29. gr. 
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2014 og hafa tekið þátt í greiðslum vegna þjónustu þeirra á grundvelli hans, þar til hann rann 

út þann 31. desember 2018.
167

 

 Leiti sjúklingur þjónustu sérfræðilæknis sem ekki er aðili að samningi við 

Sjúkratryggingar þá greiðir hann fullt gjald fyrir þjónustuna. Í rammasamningi sérfræðilækna 

frá 2014 kom fram að þau læknisverk sem samið var um að unnin væru á grundvelli 

samningsins væru þau sem talin væru upp í gjaldskrá hverrar sérgreinar fyrir sig sem fylgdi 

sem fylgiskjal með samningnum, sbr. 2. mgr. 1. gr. samningsins. Sérfræðilækni væri 

ennfremur einungis heimilt að gjaldfæra Sjúkratryggingar Íslands fyrir læknisverk, sem féllu 

undir gjaldskrá viðkomandi sérgreinar enda væri það svo að læknisverkið félli undir sérgrein 

hans sbr. reglugerð um veitingu sérfræðileyfa.
168

 Þá kemur fram í 5. gr. samningsins að fyrir 

læknisverk skv. rammasamningnum skuli sjúkratryggður greiða gjald samkvæmt 29. gr. laga 

um sjúkratryggingar og reglugerð nr. 1100/2012 um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna 

heilbrigðisþjónustu.
169

  

 Þessi rammasamningur rann út eins og áður segir þann 31. desember 2018. Eins og 

staðan er í dag er enginn rammasamningur í gildi milli SÍ og sérfræðilækna. Læknafélag 

Reykjavíkur og SÍ sendu þó út sameiginlega tilkynningu um það að þó að ekki hafi náðst að 

framlengja rammasamninginn um þjónustu sérfræðilækna eftir að hann rann út þá væri það 

sameiginlegur vilji beggja að ástandið sem skapaðist með því að rammasamningurinn rann út 

myndi ekki koma niður á notendum þjónustunnar.
170

 Heilbrigðisráðherra gaf út reglugerð nr. 

1255/2018, um endurgreiðslu kostnaðar vegna þjónustu sjálfstætt starfandi sérfræðilækna 

sem starfa án samnings við SÍ um endurgreiðslu á grundvelli gjaldskrár sem  SÍ gáfu út með 

gildistöku 1. janúar 2019  og unnið er eftir tímabundið.
171

 SÍ taka því áfram þátt í kostnaði 

sjúkratryggðra vegna þjónustu sérfræðilækna samkvæmt áðurnefndri gjaldskrá.  

 Starfsemi sjálfstætt starfandi sérfræðinga hefur vaxið mikið, sem að miklu leyti má 

rekja til rýmkaðra heimildar sérfræðilækna til þess að sinna flóknum og oft dýrum 

læknisverkum á eigin stofum. Á framangreint við um Klínikina, en þar starfa sérfræðilæknar 

með aðild að fyrrgreindum rammasamningi við SÍ. Í tilviki bæklunarskurðlækna á Klínikinni 
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 Sjúkratryggingar Íslands, ,,Rammasamningur s rgreinalækna‖  Sjúkratrygginga Íslands, 1. janúar 2014) < 

https://www.sjukra.is/media/samningar/rammasamningur-serfr.laeknar_2.pdf> skoðað 14. febrúar 2019. 
168

 Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og 

sérfræðileyfi, nr. 467/2015. 
169

Umrædd reglugerð er fallinn á brott, en núgildandi reglugerð er nr. 1251/2018. 
170

 Reglugerðin tók til þjónustu sem veitt var á tímabilinu 1. janúar til og með 31. mars 2019, en tímabilið var 

framlengt til 30. júní 2019 með breytingarreglugerð nr. 298/2019. 
171

 Sjúkratryggingar Íslands   Gjaldskr  s rgreinalækna‖  Sjúkratryggingar Íslands  21. desem er 2 18  

<https://www.sjukra.is/media/gjaldskrar/Gjaldskra-sergreinalaeknar-21.-des.-2018.pdf> skoðað 15. febrúar 

2019. 
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þá eru allar dagaðgerðir þeirra niðurgreiddar af Sjúkratryggingum Íslands. Dagaðgerðir eru, 

líkt og orðalagið gefur til kynna, þær aðgerðir þar sem sjúklingur fer heim samdægurs.
172

  

 Staða Klínikurinnar er þó að vissu leyti einstök á Íslandi því Embætti landlæknis 

hefur staðfest að starfsemi hennar með fimm daga legudeild uppfylli faglegar lágmarkskröfur 

um sérhæfða sjúkrahúsþjónustu.
173

 Það hefur opnað möguleika á því að þar séu gerðar stærri 

aðgerðir, sem kalla á að sjúklingur sé inniliggjandi í kjölfar aðgerðar, eins og er í tilviki 

gerviliðaaðgerða. Líkt og áður segir þurfa þó læknisverk, sem rammasamningur 

sérfræðilækna við SÍ tekur til að vera tilgreind í gjaldskrá hverrar sérgreinar fyrir sig. 

Gerviliðaaðgerðir á hnjám og mjöðmum eru ekki tilgreinar í gjaldskránni.
174

 Því taka SÍ ekki 

þátt í slíkum aðgerðum sem gerðar eru á Klínikinni á grundvelli rammasamningins.  

 

8.2.3. Þjónustusamningar við veitendur sbr. 40. gr. laga um sjúkratryggingar 

SÍ hafa jafnframt ekki samið við Klínikina um gerviliðaaðgerðir, sbr. áðurnefndan IV. kafla 

laga um sjúkratryggingar. Klínikin hefur skýrt frá því að hún hafi endurtekið óskað eftir 

viðræðum við SÍ um þjónustusamning varðandi gerviliðaaðgerðir, en að það hafi engan 

árangur borið.
175

  

 Í 40. gr. laga um sjúkratryggingar kemur fram að forsenda samningsgerðar sé sú að 

fyrir liggi staðfesting embættis landlæknis á því hvort rekstur eða fyrirhugaður rekstur 

heilbrigðisþjónustu uppfylli faglegar kröfur og önnur skilyrði í heilbrigðislöggjöf. Í 1. mgr. 

40. greinarinnar er kveðið á um að samningarnir skuli gerðir í samræmi við stefnumörkun 

skv. 2. gr. laganna, meðal annars hvað varðar skipulag heilbrigðisþjónustu, forgangsröðun 

verkefna, hagkvæmni og gæði þjónustunnar og aðgengi að henni. Þá er jafnframt kveðið á 

um að hafa skuli hagsmuni sjúkratryggðra að leiðarljósi við samningsgerð. Í 3. mgr. 40. gr. er 

síðan mælt fyrir um að við val á viðsemjendum skuli vera farið eftir hlutlægum og 

málefnalegum forsendum og að gæta skuli að því að raska ekki þeirri þjónustu sem veita ber 

samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu. 
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 Klínikin Ármúla, ,,Bæklunarlækningar: Dagaðgerðir‖  Kl nikin Ármúla  <https://www.klinikin.is/baeklun> 

skoðað 15. febrúar 2019. 
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 Em ætti landlæknis    Einkavæðing   heil rigðiskerfinu‖  Em ætti landlæknis  19. apr l 2 17  

<https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item32180/einkavaeding-i-heilbrigdiskerfinu> skoðað 

15. febrúar 2019. 
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 Sjúkratryggingar Íslands   Gjaldskr  s rgreinalækna‖  Sjúkratryggingar Íslands  21. desem er 2 18  

<https://www.sjukra.is/media/gjaldskrar/Gjaldskra-sergreinalaeknar-21.-des.-2018.pdf> skoðað 15. febrúar 

2019. 
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Klínikin Ármúla, ,,Bæklunarlækningar: Verðskr ‖ (Klínikin Ármúla) <https://www.klinikin.is/baeklun> 

skoðað 24. mars 2019. 
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 Þegar litið er til biðlista eftir gerviliðaaðgerðum hjá hinum opinberu 

heilbrigðisstofnunum sýnist augljós þörf vera fyrir því að fjölga veitendum þessarar tegundar 

heilbrigðisþjónustu. Þá hlýtur einnig töluverð hagkvæmni að vera fólgin í slíkum samningum, 

þegar litið er til þeirrar skyldu SÍ skv. kafla 7.2., varðandi biðtímareglugerðina, að greiða 

fyrir sambærilega aðgerð erlendis. 

 Með hliðsjón af framangreindu mætti því ætla að samningar SÍ við Klínikuna Ármúla 

kæmi vel til greina. Í 2. gr. laganna kemur fram að ráðherra marki slíka stefnu, innan ramma 

laga og að ráðherra sé heimilt að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að framfylgja þeirri 

stefnu.
176

 Afstaða heilbrigðisráðherra hingað til hefur lengst af verið sú að fela ekki SÍ að 

semja við einkarekna starfsemi umfram rammasamninga sérfræðilækna.
177

 

 Fordæmi eru þó fyrir slíkum samningum, einmitt vegna biðlistaaðgerða. Má þar nefna 

samninga SÍ frá árinu 2012 sem gerðir voru við einkareknu læknastofurnar Sjónlag hf. og 

LaserSjón ehf. um framkvæmd tiltekins fjölda augasteinsaðgerða.
178

 

 Í bili er staðan sú að hvorki SÍ né heilbrigðisráðherra hafa áform um að semja við 

Klínikina, né þá einstöku sérfræðilækna sem þar starfa, um greiðsluþátttöku vegna 

gerviliðaaðgerða á næstunni.
179

 

 

8.2.3.1. Örstuttur samanburður – Sænska leiðin 

Til samanburðar má líta stuttlega til framkvæmdar nágrannalanda okkar í þessum efnum og 

þá sér í lagi Svíðþjóðar. Þar hefur þróunin orðið í þá átt að leita í sífellt auknum mæli til 

einkaaðila til þess að létta undir opinbera heilbrigðiskerfinu.
180

  Þá voru árið 2008 sett ný lög 

(s: Lag om valfrihetssystem) er fólu í sér frelsi einstaklinga til að velja sér veitanda 

heilbrigðisþjónustu, þá jafnt úr hópi ríkisrekinna veitenda sem og einkaaðila.
181

 Sænska 

endurgreiðslukerfið er því byggt á þeirri meginreglu að fjármunirnir elti sjúklinginn, hvort 
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 Í ákvæðinu segir ,,[...] [Ráðherra] markar stefnu innan ramma laga þessara, laga um heilbrigðisþjónustu og 

annarra laga.‖ 
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 Alþt. 2017-2018, B-deild, 357. mál, 47. fundur, (Óttarr Proppé, heilbrigðisráðherra) skoðað 20. apríl 2019.; 

Alma Ómarsd ttir    6  keyptu aðgerð   Kl nikinni   meðan 6     ða‖  Rúv  23. jún  2 18  < 
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 Sjúkratryggingar Íslands    Sjúkratryggingar Íslands semja um augasteinsaðgerðir.‖ (Sjúkratryggingar Íslands 

16. júlí 2012) <http://www.sjukra.is/um-okkur/frettir/nr/436> skoðað 1. maí 2019. 
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 Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, ,,Svandís ætlar að breyta heildarmyndinni‖  2 18  12 Lækna laðið. 560, 

561. 
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 Christopher Mason, ,,Public-private health care delivery becoming the norm in Sweden‖  2  8  2 Canadian 

Medical Association Journal. 129, 130. 
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sem veitandinn er opinber aðili eða einkarekinn.
182

 Tilvitnun í svipaða meginreglu kom fram 

í frumvarpi því sem varð að lögum um sjúkratrygginga frá 2008. Þar kom fram að frumvarpið 

byggði á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar en í því 

fælist að taka upp blandaða fjármögnun á heilbrigðisstofnunum þar sem fjármagn fylgi 

sjúklingum. Þá var ennfremur tilgreint í frumvarpinu að með því að samningar og greiðslur 

yrðu á einni hendi myndi það auka yfirsýn ásamt því að gera aukið svigrúm fyrir 

sveigjanleika til að notast við mismunandi greiðsluform. Með þessu væri tækifæri til að stýra 

betur áherslum innan kerfisins, til dæmis ef grípa þyrfti til aðgerða til að stytta biðlista og 

biðtíma eftir tilteknum aðgerðum.
183

   

 

8.3. Sjúkratryggðir sem sækja gerviliðaaðgerðir yfir landamæri á grundvelli 

Evrópureglna  

Þar sem að SÍ hafa ekki samið við Klínikina um gerviliðaaðgerðir á hnjám og mjöðmum, þá 

falla þær aðgerðir sem þar eru gerðar ekki undir endurgreiðslureglur stofnunarinnar. 

Sjúkratryggður nýtur því engrar kostnaðarþátttöku stofnunarinnar í aðgerð hjá Klínikinni líkt 

og gerist varðandi sömu aðgerðir á opinberu heilbrigðisstofnunum. Sjúkratryggðir sem bíða 

eftir gerviliðaaðgerð búa við verulega skert lífsgæði á biðtíma eins og áður hefur verið vikið 

að og eiga því mikla hagsmuni af því að komast í aðgerðina sem fyrst. Það er ekki á allra 

valdi að greiða fyrir aðgerð á Klínikinni sökum misjafns efnahags manna. Langir biðlistar eru 

eftir því að komast í þessar aðgerðir hjá opinberu heilbrigðisstofnunum, líkt og fjallað var um 

í kafla 2.1.1.. Hér má því sjá að verulega er þrengt að rétti sjúkratryggðra til þess að sækja sér 

nauðsynlega læknismeðferð í formi gerviliðaaðgerða hér á landi.  

 Rétturinn til að sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu utan landamæra felur því í sér 

mikilvægan möguleika þessara sjúklinga til að komast í gerviliðaaðgerð án óverjandi tafa og 

án verulega aukins kostnaðar fyrir sjúklingana. 
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<https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18240/2011-2-8.pdf> skoðað 24. mars 2019 
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 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955-613. mál, athugasemdir við kafla 3. 
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8.3.1. Nýting sjúkratryggðra íslendinga á biðtímareglugerðinni vegna gerviliðaaðgerða 

Árið 2015 fóru 3 sjúkratryggðir Íslendingar í aðgerðir til útlanda, í öllum tilvikum í 

gerviliðaaðgerð á ýmist hnjám eða mjöðmum.
184

 Árið 2016 fóru 4 sjúkratryggðir í aðgerð til 

útlanda, þar sem að sama skapi var í öllum tilfellum að ræða gerviliðaaðgerðir.
185

 Árið 2017 

fóru 17 sjúkratryggðir til útlanda eftir að hafa beðið lengur en ásættanlegt er eftir aðgerð hér á 

landi. Í öllum tilvikum nema einu var um aðgerð vegna bæklunarsjúkdóma að ræða.
186

 Flestir 

eða 13 manns fóru til Svíþjóðar. Af þeim 16 einstaklingum sem fóru til útlanda í aðgerð árið 

2017 vegna bæklunarsjúkdóma, fóru 15 í gerviliðaaðgerðir.
187

 Af þessum tölum má sjá að 

milli áranna 2016 og 2017 verður fjórföldun á fjölda þeirra sem leituðu til útlanda í 

gerviliðaaðgerðir á ýmist hnjám eða mjöðmum. Árið 2018 fóru 14 sjúklingar til útlanda af 

þessum ástæðum.
188

 Aftur fóru langflestir til Svíþjóðar, eða 10 manns.
189

  

Fyrir þessar aðgerðir árið 2017 greiddu SÍ tæpar 25.5 milljón kr.
190

 á grundvelli 

biðtímareglugerðarinnar. Árið 2018, greiddu SÍ 24 milljónir kr. fyrir þessar aðgerðir sem allar 

voru vegna bæklunarsjúkdóma/gerviliðaaðgerða.
191

 Út frá gögnum SÍ má ráða að þetta sé 

eingöngu  meðferðarkostnaður sjúklingana, þ.e. að fyrrnefndar upphæðir séu án 

ferðakostnaðar, uppihaldskostnaðar og mögulegs fylgdarmannskostnaðar. Þá má ráða af 

gögnum SÍ að meðferðarkostnaðurinn einn og sér, þegar um gerviliðaaðgerðir erlendis er að 

ræða, sé að meðaltali rúmlega 1.7 milljónir kr.
192

 Kostnaðurinn við sömu aðgerð er 1,2 
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2018) <https://www.sjukra.is/media/althjodadeild/Vefskra-20-gr-bidtima-uppf-1-nov-2018.pdf > skoðað 19. 
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mars 2019.; Sjúkratryggingar Íslands, svar við tölvupósti höfundar (14. maí 2019). 
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 sama heimild. 
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milljónir kr. á Kíníkinni og það án annars tilfallandi kostnaðar. Þá má til samanburðar nefna 

að árið 2016 greiddi íslenska ríkið fyrir gerviliðaaðgerðir á hnjám og mjöðmum að meðaltali 

tæplega 1.3 milljónir kr. á Landspítalanum.
193

 

Framangreindar upplýsingar varðandi nýtingu biðtímareglugerðarinnar hér á landi ná 

einungis til þeirra sjúklinga sem fóru í aðgerð til útlanda. Fyrir liggur að fleiri sjúkratryggðir 

hafi fengið samþykki fyrir því að fara til útlanda í gerviliðaaðgerðir á þessum grundvelli en 

síðan kosið að bíða eftir aðgerð hérlendis eða jafnvel fengið synjun frá erlendum veitendum 

heilbrigðisþjónustunnar.
194

  

Vegna synjunar SÍ á því að endurgreiða kostnað ef sjúkratryggður fer í 

gerviliðaaðgerð á hné eða mjöðm hjá Klínikinni þá greiddu SÍ á grundvelli 

biðtímareglugerðarinnar fyrir aðgerðir í fimm skipti vegna gerviliðaaðgerða í Svíþjóð sem 

gerðar voru þar af sama íslenska bæklunarskurðlækninum og starfar á Klínikinni.
195

 

Aðgerðirnar fimm voru framkvæmdar á einkasjúkrahúsi í Halmstad í Svíþjóð.
196

 Íslenskir 

sjúklingar sem eru sjúkratryggðir hér á landi og íslenskir læknar, sem hafa starfstöð með 

skurðstofu og fimm daga legudeild, hér á landi sem er fullbúin og stenst allar kröfur 

Landlæknis, þurfa því að fara í aðgerðirnar og framkvæma þær í útlöndum til að SÍ taki þátt í 

kostnaði. 

  

8.3.2. Nýting sjúkratryggðra á landamæratilskipuninni vegna gerviliðaaðgerða 

Í kafla 7.3. var farið yfir landamæratilskipunina. Sjúkratryggðir sem þurfa á gerviliðaaðgerð 

að halda geta því einnig nýtt sér möguleikann á því að fara í aðgerð í útlöndum á grundvelli 

hennar. Biðlistaaðgerðir líkt og gerviliðaaðgerðirnar eru þess eðlis að ekki er heimild til að 

synja þeim á grundvelli 1. töluliðar 2. mgr. 23. gr. a. í lögum um sjúkratryggingar og því er 

um raunverulegan möguleika að ræða fyrir þá sjúkratryggða sem ekki treysta sér í bið eftir 

aðgerð. Þó má draga þá ályktun að vegna fyrirsjáanlegrar tafar geti sjúkratryggður sem þarf á 

gerviliðaaðgerð að halda sótt um á grundvelli biðtímareglugerðarinnar þrátt fyrir að hann hafi 

                                                                                                                                                                            
<https://www.sjukra.is/media/althjodadeild/Vefskra-20-gr-bidtima-uppf-1-nov-2018.pdf > skoðað 19. mars 

2019.  
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 Alþt. 2016-2017, B-deild, þskj. 348-136. mál, (Svar Óttarrs Proppé, heilbrigðisráðherra) skoðað 24. mars 

2019.; Nákvæmar tölur voru 1.265.599 kr. á Landspítalanum, 958.489 kr. á Sjúkrahúsinu á Akureyri og 

781.734. kr. á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. 
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 Úrskurður úrskurðarnefndar velferðarmála 30. janúar 2019 í máli nr. 416/2018. 
195  Þessar fimm aðgerðir voru framkvæmdar af Hjámari Þorsteinssyni bæklunarskurðlækni þann 9. maí 2017. 
196

 Hjálmar Þorsteinsson, bæklunarskurðlæknir Klínikin Ármúla, tölvupóstur til höfundar (16. apríl 2019). 
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enn ekki beðið á biðlista.
197

 Almennt má því ætla að reyni meira á biðtímareglugerðina í 

þessum málum, enda yrði hún að jafnaði álitlegri kostur sjúkratryggðs þar sem allur 

raunkostnaður fæst greiddur. Þetta fær ennfremur stoð þegar vikið er að því að ekki verður 

séð af gögnum Sjúkratrygginga Íslands að reynt hafi á landamæratilskipunina varðandi 

gerviliðaaðgerðir, líkt og staðan er í dag. Almennt má því ætla að meira muni reyna á hana, 

eftir að viðmiðum Embættis landlæknis verði náð og biðtímar þannig styttst. Þó verður fjallað 

um mögulega beitingu hennar innanlands í kafla 10.2. á eftir.  

 

9. Misjafnt aðgengi íslenskra sjúklinga á nauðsynlegri læknismeðferð  

9.1. Árekstur Evrópulöggjafar og innlendrar lagaframkvæmdar? 

Biðtímareglugerðinni og landamæratilskipuninni er ekki ætlað að hafa áhrif á lög og 

reglugerðir innan aðildarríkjanna varðandi skipulag og fjárveitingar heilbrigðiskerfisins sem 

ekki tengjast heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, þ.e.a.s. þegar um er að ræða algerlega 

innlend tilvik.
198

 

 Þegar sjúkratryggðir nýta sér rétt sinn til að sækja sér heilbrigðisþjónustu yfir 

landamæri samkvæmt biðtímareglugerðinni, hefur opinbera heilbrigðiskerfið í 

aðildarríkjunum stjórn yfir því hvernig fé til heilbrigðismála er ráðstafað, þar sem afla þarf 

fyrirfram samþykkis þar til bærrar stofnunar ríkisins. Þá er það svo að landamæratilskipunin 

gerir ekki kröfu um að aðildarríki endurgreiði kostnað vegna heilbrigðisþjónustu sem veitt er 

af veitendum heilbrigðisþjónustu innan þeirra eigin landamæra, ef þeir veitendur eru ekki 

hluti af opinbera heilbrigðiskerfi ríkisins.
199 200

 Í aðdraganda setningar 

landamæratilskipunarinnar, gerðu nokkur aðildarríki athugasemd vegna framangreindrar 
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heimildar þar sem það var meðal annars talið umdeilt að tilskipunin næði til einkarekinna 

veitenda heilbrigðisþjónustu, en sjúklingar sem sækja þjónustu innanlands hjá einkaaðila, fái 

hana ekki endurgreidda.
201

 Þá kom fram í umsögn SÍ við frumvarp það sem varð að lögum nr. 

13/2016 sem fól m.a. í sér innleiðingu landamæratilskipunarinnar, að það yrði mjög sérstakt 

ef sjúklingar gætu leitað til útlanda og fengið endurgreiðslu á kostnaðinum en ekki ef þeir 

leituðu til lækna hér á landi.
202

 Þetta getur falið í sér það sem kallað er öfug mismunun. Hún 

felur í grunninn í sér þá stöðu þegar að ríkisborgurum aðildaríkis er mismunað þegar innlend 

lög tryggja þeim í raun skertari rétt heldur en ef þeir byggja á Evrópureglum gagnvart eigin 

heimaríki.
 203

   

 Framangreindar reglur hér á landi, sem byggja á biðtímareglugerðinni og 

landamæratilskipuninni, tryggja þannig sjúkratryggðum rétt til að sækja sér læknismeðferð 

erlendis. Svo virðist þó vera sem engar innlendar reglur séu til staðar sem tryggja 

sjúkratryggðum rétt til læknismeðferðar hér á landi hjá veitendum heilbrigðisþjónustu sem 

starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands þó svo að þessir aðilar geti veitt sömu 

læknismeðferð og heimilt er að sækja til útlanda og jafnvel með ódýrari hætti.
204

 

Sjúkratryggður hér á landi, sem þarf á gerviliðaaðgerð að halda á rétt á því að fara í 

nauðsynlega meðferð til útlanda á kostnað SÍ en hann á ekki rétt á greiðsluþátttöku 

stofnunarinnar í læknismeðferðinni hér á landi hjá veitanda heilbigðisþjónustu sem SÍ hafa 

ekki gert samning við, t.a.m. Klínikinni.  

 Fjölmargir sjúkratryggðir í þessari stöðu hafa látið reyna á rétt sinn með kærum til 

úrskurðarnefndar velferðarmála. Í næsta kafla eru raktir helstu úrskurðir sem fallið hafa 

vegna slikra kæra. 
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46 
 

9.2. Mál hjá Úrskurðarnefnd velferðarmála  

Á framangreint hefur reynt í 22 úrskurðum Úrskurðarnefndar velferðarmála. Mörg málin eiga 

það sameiginlegt að í hinum kærðu ákvörðunum Sjúkratrygginga Íslands fólst tvennt, í fyrsta 

lagi samþykki stofnunarinnar á greiðsluþátttöku fyrir læknismeðferð erlendis á grundvelli 

biðtímareglugerðarinnar með þeim fyrirvara að meðferð færi fram innan aðildarríkis EES.
205

 

Í öðru lagi synjun stofnunarinnar á greiðsluþátttöku
206

 í læknismeðferði á einkarekinni 

heilbrigðisstofnun hér á landi, þar sem ekki er til staðar samningur við Sjúkratryggingar 

Íslands um greiðsluþátttöku í þeirri meðferð sem um ræðir sbr. IV. kafla laga um 

sjúkratryggingar. Í öllum nema tveimur af neðangreindum úrskurðum er hin innlenda 

ósamningsbundna heilbrigðisstofnun ekki nafngreind,
207

 en augljóst að sjúkratryggðir leituðu 

meðferðarinnar hjá Klínikinni Ármúla.  

 Niðurstaða Úrskurðarnefndar velferðarmála í öllum þessum málum var sú að staðfesta 

synjun Sjúkratrygginga Íslands á greiðsluþátttöku fyrir gerviliðaaðgerð, ýmist á hnjám eða 

mjöðmum, þar sem nefndin taldi sér ekki heimilt að víkja frá því lagaskilyrði að til staðar 

væri samningur við Sjúkratryggingar Íslands um greiðsluþátttöku vegna aðgerðarinnar. Þá 

taldi úrskurðarnefndin að sú staðreynd að fyrir lægi samþykki Sjúkratrygginga Íslands á 

greiðsluþátttöku í gerviliðaaðgerð erlendis heimilaði ekki frávik frá þessu skilyrði. Með 

hliðsjón af niðurstöðu úrskurðarnefndar í þessum málum verður hér á eftir farið yfir helstu 

sjónarmið sem kærendur báru fyrir sig í málunum ásamt reifunum á úrskurðunum.
208

 Ber að 

nefna að í mörgum málanna bar kærandi fyrir sig fleiri en eitt af þeim sjónarmiðum sem hér 

eru aðgreind fyrir neðan, og verða þau mál því ekki reifuð nema á einum stað þó að vitnað sé 

til þeirra á fleiri stöðum. 

 

a. Sjúklingar upplifðu mikla verki og bjuggu við skert lífsgæði. Ástand þeirra var slíkt að 

það þoldi ekki bið. 

Mál Úrskurðarnefndar velferðarmála er varða synjun á greiðsluþátttöku í gerviliðaaðgerðum 

á Klínikinni Ármúla sýna að kærendur eiga það allir sammerkt að hafa verið með mikla verki 

og búið við verulega skert lífsgæði, ásamt því að flestir tóku fram að ástand þeirra hafi farið 

                                                        
205

 Ásamt því að gerð var grein fyrir þátttöku í ferða- og uppihaldskostnaði auk kostnaðar vegna fylgdarmanns. 
206

 Þrátt fyrir hugtakanotkunina þá sóttu kærendur í öllum tilvikum aðgerð hjá Klínikinni og voru því um 

endurgreiðslukröfur að ræða. 
207

 Úrskurður úrskurðarnefndar velferðarmála frá 18. apríl 2018 í máli nr. 454/2018 og úrskurður 

úrskurðarnefndar velferðarmála frá 25. apríl 2018 í máli nr. 52/2018. 
208

 Í úrskurði úrskurðarnefndar velferðarmála frá 13. júní 2018 í máli nr. 147/2018, komu ekki fram frekari 

sjónarmið kæranda en að hann hafi viljað kæra synjun Sjúkratrygginga Íslands. Því verður sá úrskurðir ekki 

reifaður hér að neðan. 
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versnandi. Var það því mat flestra kærendanna að ekki væri hægt að bíða lengur eftir því að 

fara í aðgerðina á ríkisreknu sjúkrahúsunum vegna langra biðlista hjá þeim.  

Þar sem þetta er eitt af aðalsjónarmiðum kærenda allra verða einungis nokkur af 

þessum málum Úrskurðarnefndar velferðarmála reifuð hér í dæmaskyni. 

 

Mál nr. 322/2017 frá 29. nóvember 2017 

Í kæru kom fram að kærandi hafi beðið í tvö ár eftir því að fá 

læknismeðferð og engin svör fengið um það hvenær hann kæmist að á 

Landspítalanum. Þá var líkamlegt ástand kæranda þannig að ekki var hægt 

að bíða lengur eftir því að fara í aðgerð. Kærandi hafði verið greindur með 

slitgigt í báðum hnjám og var slæmur af verkjum. Verkirnir í hnénu hafi 

verið versnandi og þegar kæranda bauðst að komast í liðskipti í B hafi hann 

ítrekað verið búinn að reyna að komast að því hvenær hann ætti von á að 

komast í aðgerð á Landspítalanum, en engar upplýsingar fengið. Vegna 

verkja hafi hann því ákveðið að þiggja aðgerð í B. 

 

Mál nr. 471/2017 frá 14. febrúar 2018 

Kærandi lýsti ástandi sínu á þá leið að í kjölfar óþæginda í mjöðm sem 

ágerðust hafi hún farið í myndatöku sem leitt hafði í ljós að framkvæma 

þyrfti liðskiptaaðgerð sem allra fyrst. Kærandi hafi pantað tíma á 

bæklunardeild Landspítalans en ekki fengið tíma í skoðun fyrr en nokkrum 

mánuðum seinna. Ástand kæranda hafi farið versnandi og leiddi til 

óvinnufærni hennar og að lokum til þess að hún þurfti að notast við 

hjólastól. Í kæru segir að ,,[...] Til þess að takmarka tjónið, auka lífsgæði og 

minnka kvalirnar hafi kærandi  kveðið að kaupa aðgerðina hj  C.‖
209

 

 

Mál nr. 458/2017 frá 21. mars 2018 

Í kæru segir ,,Í ljósi [þess hve langur biðtíminn hafi verið á 

Landspítalanum] hafi kærandi haft tvo valkosti, annars vegar að búa við 

umrætt ástand, sem fyrirséð hafi verið að myndi versna og líklegast valda 

fleiri heilbrigðisvandamálum, eða undirgangast aðgerð hjá C gegn greiðslu 

og f  fulla   t meina sinna.‖ 

 

Mál nr. 33/2018 frá 25. apríl 2018 

Í kæru komu fram athugasemdir kæranda, en þær voru meðal annars að hún 

hafi gengið þrautargöngu á síðastliðnum þremur árum til að fá bót meina 

sinna og að síðasta ár hafi verið skelfilegt. Hún hafi verið farin að ganga 

með hjálpartæki og undir lokin hafi hún þurft aðstoð við ýmsar venjulegar 

                                                        
209

 Í þessu máli var ekki um eiginlegt biðtímamál að ræða, þ.e. kærandi var ennþá í bið eftir því að komast á 

biðlista þegar hún fór í aðgerðina hjá C. Kærandi óskaði eftir því að Sjúkratryggingar Íslands myndu taka þátt í 

kostnaði við aðgerðina líkt og um biðtímamál væri að ræða. 
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athafnir, eins og að klæða sig. Henni hafi því ekki staðið annar valkostur til 

boða en að fara í liðskiptaaðgerð hjá B. 

 

Mál nr. 52/2018 frá 25. apríl 2018 

Í kæru segir að kærandi hafi farið í liðskiptaaðgerð hjá B, þar sem kærandi 

hafi verið orðinn mjög illa haldinn af slitgigt og gat hvorki sinnt starfi sínu 

að fullu né stundað þá hreyfingu sem honum væri nauðsynleg til að halda 

sæmilegri heilsu. Ástand kærða var slíkt að hann hafði gengið með spelkur í 

þó nokkurn tíma, en bæklunarlæknir hafi talið ástand kæranda slíkt að ekki 

væri hægt að bæta það nema með liðskiptum. Kærandi kvaðst hafa sótt um 

liðskiptaaðgerð á Landspítalanum og borist svar löngu seinna um að hann 

yrði kallaður í viðtal eftir 5-6 mánuði. Þá var ekkert sagt til um hvenær 

hann ætti von á að komast í aðgerð eftir skoðun, en samkvæmt 

upplýsingum sem kærandi hafi aflað sér væri 3-6 mánaða bið eftir aðgerð. Í 

samráði við lækna sína hafi kærandi ekki talið sig geta beðið svo lengi, þ.e. 

9-12 mánuði eftir aðgerð. 

 

Mál nr. 89/2018 frá 16. maí 2018 

Í kæru segir ,,Kærandi hafi verið myndaður [...] 2016. Þá hafi hann verið 

með ónýtan vinstri mjaðmarlið/kúlu. Allt brjósk sé farið og hann sé með 

bein í bein. Þann [...] 2017 hafi hann loksins fengið tíma hjá bæklunarlækni 

og verið settur á biðlistann fræga. Hann hafi fengið von um aðgerð í [...] 

2019. Um sumarið hafi heilsunni hrakað mikið. Kærandi hafi reynt að 

komast að fyrr með hjálp heilsugæslulæknis við C. Þeir hafi í þrjá mánuði 

reynt að koma honum framar á listann. Þann [...] 2017 hafi það verið 

fullreynt og kærandi hafi  v  m tt   ða fram   [...] 2 19 eftir aðgerð.‖ 

Kærandi kvaðst hafa verið við það að gefast upp og verða óvinnufær. Hann 

hafi því leitað til B og fengið aðgerðardag þar á árinu 2017. 

 

Mál nr. 311/2018 frá 17. október 2018 

Í kæru segir ,,Kæranda sé vel kunnugt um þá undarlegu aðstöðu að ekki 

megi semja við B, sem segi henni að kerfið/pólitíkin sé mun mikilvægari en 

óbærileg líðan sjúklinga og langar biðraðir eftir bráðnauðsynlegum 

aðgerðum.‖  

 

 

b. Sjúklingar töldu sig ekki geta beðið eftir aðgerð erlendis 

 

Mál nr. 377/2017 frá 24. janúar 2018  

Í kæru segir ,,Engin meðferð hafi verið fáanleg hjá hinu opinbera og biðin 

varla minni en tvö og hálft til þrjú og hálft ár. [...] Styttri bið hafi verið 

hugsanleg með því að leggja land undir fót og fara í aðgerð erlendis sem 

myndi umsvifalaust vera greidd af opinberu fé. [...] Einhver bið hafi fylgt 

því að fara í aðgerð erlendis en henni hafi verið það illt að hún hafi alls ekki 
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getað hugsað sér að leggja land undir fót til þess að fara á spítala í öðru 

landi.‖ Þv  hafi kærandi  egið aðgerð hj  B   ar sem l til sem engin  ið hafi 

verið eftir henni. 

 

Mál nr. 383/2017 frá 24. janúar 2018 

Kærandi taldi sér ekki fært að fara erlendis í liðskiptaaðgerð vegna biðtíma 

og kostnaðar.  

 

Mál nr. 8/2018 frá 28. febrúar 2018  

Í kæru sagði að kærandi hafi ekki getað annað en að fara í tvær 

liðskiptaaðgerðir hjá B. Lífsgæði hennar hefðu versnað verulega vegna 

óbærilegra sársauka sem væru tilkomnir vegna brjóskeyðinga í báðum 

hnjáliðum. Kærandi hafði verið á biðlista eftir því að komast í 

liðskiptaaðgerð hjá Landspítalanum en fyrir lá að biðtíminn eftir aðgerð þar 

var langur. Þá kvað kærandi einnig hafa verið fyrirsjáanlega langur biðtími 

eftir aðgerð erlendis, sem Sjúkratryggingar Íslands voru búinar að 

samþykkja að greiða fyrir. 

 

Mál nr. 311/2018 frá 17. október 2018
210

 

Í kæru kom fram að kærandi hafði fengið samþykkta liðskiptaaðgerð 

erlendis, en svo hafi komið upp óvænt töf hjá hinum erlenda spítala sem 

sett hafi aðgerð kæranda í óvissu. Í kæru segir að kærandi hafi ekki treyst 

sér til að bíða lengur, en hann hafi átt afar erfitt með gang og upplifði 

stöðugar kvalir. Því hafi kærandi tekið þá ákvörðun að panta aðgerð hér á 

landi hjá B og greitt fyrir aðgerðina úr eigin vasa. 

 

Út frá þessum málum má einnig draga þá ályktun að þegar sjúkratryggðir eru búnir að bíða á 

biðlistum eftir gerviliðaaðgerðum hér á landi og ástandið orðið slíkt að þeir telja sig ekki geta 

beðið lengur, sé næsta skref iðulega að fá samþykki fyrir aðgerð erlendis. Það er á hinn 

bóginn svo að það hljóti ávallt að vera einhver bið eftir því að komast í aðgerð erlendis, þó 

hún sé talsvert styttri en hér heima. Þá geta þau tilvik komið upp að sjúkratryggður telur sig 

ekki geta beðið lengur og að aðrar leiðir séu því ekki færar en að greiða aðgerðina sjálfur hér 

heima, hjá einkareknum veitanda heilbrigðisþjónustunnar sem starfar án samnings við 

Sjúkratryggingar Íslands.  

 

 

c. Sjúklingar treystu sér ekki í aðgerð erlendis  

 

Mál nr. 377/2017 frá 24. janúar 2018
211
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 Málið var áður reifað í tölulið a. 
211

 Málið var áður reifað í tölulið b.  
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Í kæru segir ,,[...] hún hafi alls ekki getað hugsað sér að leggja land undir 

f t til  ess að fara   sp tala   öðru landi.‖  

 

Mál nr. 194/2017 frá 13. september 2017 

Vegna tafa á því að komast í skoðun og aðgerð á Landspítalanum og vegna 

þess að kærandi taldi ástand sitt ekki lengur bært vegna sífelldra verkja þá 

leitaði hún til C. Þar var henni tjáð að liðskiptaaðgerð væri nauðsynleg og 

því hafi hún sótt um greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands fyrir 

meðferðar á C, en til vara um samþykki fyrir læknismeðferð erlendis á 

grundvelli biðtímareglugerðarinnar. Þegar svarið barst frá 

Sjúkratryggingum Íslands, um veitt samþykki á því að fara erlendis og 

synjun á greiðsluþátttöku vegna liðskiptaaðgerðar á hné á C, þá hafi 

kærandi ekki treyst sér til að fara utan í aðgerð vegna fjárhags og andlegs 

ástands og því hafi aðgerðin verið framkvæmd hjá C.  

 

Mál nr. 3/2018 frá 28. febrúar 2018  

Kærandi kvaðst nokkrum árum áður hafa farið í liðskiptaaðgerð á hné á 

Landspítalanum, eftir tæplega tveggja ára bið, en sú aðgerð hafi ekki tekist 

vel sennilega vegna þess hve skemmdur liðurinn var orðinn. Kvaðst 

kærandi enn þann dag í dag hafa óþægindi í því hné og að læknirinn sem 

framkvæmdi aðgerðina hafi sagt ekki treysta sér til að gera aðgerð á hinu 

hnénu. Í kæru kom fram að kæranda hafi verið bent á C, skurðlækni á B, og 

hann hafi sagst treysta sér til þess að gera aðgerðina fljótlega. Þá kom fram 

í kæru að kærandi hafi ekki treyst sér í bið eftir aðgerð á Landspítalanum, 

þar sem sú bið myndi þýða að hún væri komin í hjólastól. Þá hafi hún 

heldur ekki treyst sér að fara í aðgerð erlendis þar sem hún gæti ekki haft 

beint samband við skurðlækninn fyrstu vikurnar eftir aðgerð, en fyrir lá að 

hún hafi verið lengi að jafna sig eftir fyrstu liðskiptaaðgerðina. Hún hafi því 

gengist undir aðgerðina hjá B. 

 

Mál nr. 383/2017 frá 24. janúar 2018
212

  

Sjónarmið kæranda eru meðal annars eftirfarandi í kæru ,,[...] að til þess að 

kærandi gæti fengið aðgerðina niðurgreidda hafi hún átt tvo kosti. Annars 

vegar að leita til Landspítala en vegna heilsufars hafi hún ekki átt þann kost 

að geta beðið í þann tíma sem hann hafi sett sem biðtíma. [...] Hinn 

kosturinn hafi verið að fara til EES-lands í aðgerð. Kærandi hafi ekki séð 

fyrir sér að fært væri að fara í slíka aðgerð erlendis vegna biðtíma og 

kostnaðar. Ókostir þess valmöguleika séu þeir að sjúklingi sé skylt að 

leggja út fyrir öllum kostnaði áður en ferðast sé út og einnig sé það rúmlega 

helmingi dýrari kostur. Ekki bara fyrir kæranda heldur ríkið í heild. Sá 

kostur að geta farið í B hafi gefið henni möguleika á að geta verið heima 
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 Málið var áður reifað í tölulið b. 
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hjá sér með fjölskyldu sinni í þessum aðstæðum og einnig tækifæri til að 

koma s r fyrr af stað   endurhæfingu og  ata.‖  

 

Mál nr. 198/2018 frá 15. ágúst 2018  

Í málinu krafðist kærandi þess að fallist yrði á greiðsluþátttöku vegna 

liðskiptaaðgerðarinnar sem hún gekkst undir í B. Þá kom fram í kæru að 

kærandi fari fram á jafnrétti. Þá hafi kæranda ekki þótt meðferð erlendis 

æskileg, þar sem hún vildi hafa aðgengi að sínum lækni eftir að aðgerð 

lauk. 

 

Mál nr. 27/2018 frá 25. apríl 2018  

Í athugasemdum kæranda kom fram að hún hafi ekki getað hugsað sér að 

vera svo lengi sjúklingur án þess að geta sinnt starfi sínu auk þess að vera 

sárkvalin líkamlega og í depurð. Þá kemur fram að kæranda hafi verið illa 

við að fara erlendis í aðgerð, þar sem hún væri kvíðin fyrir ferðalaginu og 

þeim tungumálahindrunum sem upp gætu komið. Því hafi hún farið í 

aðgerðina hérlendis hjá B. 

 

Af framangreindum málum má sjá að ástæður þess að sjúkratryggðir treysti sér ekki í aðgerð 

erlendis geta verið ýmsar, svo sem tungumálahindranir, kvíði fyrir ferðalaginu og vegna 

andlegs ástands almennt. Þá er einnig minnst á áhrif á efnahag sjúkratryggðra, en þeir þurfa 

almennt að leggja út fyrir ferða- og uppihaldskostnaði erlendis og sækja síðan um 

endurgreiðslu frá Sjúkratryggingum Íslands.  

 Þá er tekið fram í máli 383/2017 að kostur þess að fara í aðgerð hér á landi fremur en 

erlendis sé að geta verið heima hjá sér og með fjölskyldu sína hjá sér. Út frá þessu máli má 

einnig draga þá ályktun að hið sama gæti átt við hjá þeim sem ekki hafa sterkt bakland og 

hafa því engan til að fylgja þeim erlendis, þ.e. fylgdarmann. Þá má einnig draga þá ályktun út 

frá máli 3/2018 að slæm reynsla bataferlis fyrri aðgerðar hafi leitt til þess að kærandi hafi 

ekki treyst sér til að vera ekki í eftirfylgd þess læknis sem framkvæmir aðgerðina.  

 Af framangreindum málum Úrskurðarnefndar velferðarmála má einnig draga þá 

ályktun að með því að fara erlendis upplifi sjúkratryggðir sig í raun vera að taka á sig vissa 

skerðingu gæða heilbrigðisþjónustunnar, sem þeir óneitanlega eiga rétt á.
213

 Meðal annars í 

formi þess öryggis sem felst í því að vera í eftirfylgni hjá þeim lækni sem framkvæmdi 

aðgerðina.  
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 Sbr. umfjöllun í byrjun ritgerðarinnar varðandi réttinn til heilsu, þ.e. 65. og 76. gr. stjórnarskrárinnar, lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008 og lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. 
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d. Sjúklingar ýmist fengu ekki eða var ráðlagt að fara ekki í aðgerð erlendis ástands síns 

vegna. 

 

Mál nr. 91/2018 frá 16. maí 2018 

Kærð var synjun Sjúkratrygginga Íslands á greiðsluþátttöku í kostnaði 

vegna liðskiptaaðgerðar hjá B. Kærandi kvaðst hafa farið í aðgerð hjá B 

vegna sárra kvala sem ollu því að hún gat ekki beðið á annað ár eftir aðgerð 

hjá hinu opinbera. Kærandi kvað læknir hennar ennfremur ekki hafa treyst 

henni til að fara erlendis í aðgerð. Kærandi studdi kröfu sína um 

endurgreiðslu með þeim rökum að um ólögmæta mismunun væri að ræða 

auk þess að tryggja bæri öllum rétt til aðstoðar vegna sjúkleika, sbr. 65. og 

76. gr. stjórnarskrárinnar. Úrskurðarnefnd velferðarmála staðfesti synjun 

Sjúkratrygginga Íslands, en taldi að hún væri ekki bær til umfjöllunar um 

málsástæður sem byggja á því að lagaákvæði brjóti í bága við stjórnarskrá. 

 

Mál nr. 128/2018 frá 13. júní 2018 

Kærandi þurfti að gangast undir liðskiptaaðgerð á mjöðm hjá B. Þar sem að 

verkurinn var orðinn óbærilegur og á síðari hluta ársins 2017 hafi verkir 

farið vaxandi og kærandi við það kominn að lenda í hjólastól. Á þessum 

tíma hafi kærandi þurft sólahrings hjúkrunaraðstoð sem konan hans veitti. Í 

kæru segir að ,,Þá hafi verið ræddur sá möguleiki að kærandi færi til 

Svíþjóðar í aðgerð, en sökum ástands hafi það verið talið ófært í alla staði. 

Hann myndi ekki ráða við ferðalagið. Eina lausnin hafi verið að leita til H, 

bæklunarlæknis hjá B, sem hafi getað tekið hann í aðgerð. Þar sem kærandi 

hafi verið það kvalinn að hann hafi hvorki getað setið, legið, gengið né 

sofið og hafi þurft að taka sterk kvalastillandi lyf, hafi hann tekið því 

vitandi að biðtími eftir aðgerð á Landsp talanum yrði honum ofraun.‖ Þ  l  

fyrir að kærandi hafi þurft að taka 1.2 milljóna kr. yfirdráttarlán hjá banka 

fyrir aðgerðinni. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að þrátt fyrir að 

kærandi hafi ekki getað nýtt sér heimild biðtímareglugerðarinnar væri ekki 

heimilt að víkja frá því lagaskilyrði að til staðar sé samningur við 

Sjúkratryggingar Íslands um greiðsluþátttöku vegna meðferðarinnar. 

 

Mál nr. 320/2018 frá 31. október 2018 

,,Verkirnir sem kærandi hafi haft fyrir aðgerðina hafi verið það óbærilegir 

að hún hafi hvorki getað beðið lengur eftir aðgerð né ferðast á milli landa. 

Hún hafi  v  notað ellil feyrinn sinn til  ess að  orga fyrir aðgerðina   B.‖ 

Þá kom fram í umsókn kæranda til Sjúkratrygginga Íslands að þörf á aðgerð 

sé bráð og hún þyrfti að eiga sér stað innan nokkurra vikna
214

 ,,Að sögn 

læknis kæranda væri ekki víst að læknar erlendis gætu skipt um hné hjá 

henni vegna s rstöðu hennar […] Læknir kæranda hafi haft reynslu   að 

                                                        
214

 Þá kom ennfremur fram í umsókninni að samkvæmt upplýsingum læknis kæranda sé um 4-6 mánaða bið eftir 

viðtali við aðgerðarlækni á Landspítala og síðan 8-14 mánaða bið eftir aðgerð. 
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skipta um hné í sjúklingi í svipaðri stöðu. Læknir kæranda hafi sótt um að 

sá sjúklingur færi utan í aðgerð en læknar þar hafi ekki treyst sér til að taka 

við honum. Því hafi kæranda þótt öruggast að fara í aðgerð hjá lækni sínum 

í B. Það hafi óneitanlega haft áhrif á kæranda að færi hún til útlanda gæti 

hún ekki tjáð sig á eigin tungumáli. Að ferðast til útlanda fyrir aðgerð hefði 

einnig leitt til óþarfa þjáninga fyrir hana vegna verkja. Jafnframt hefði 

biðtími eftir aðgerðinni verið of langur vegna þess tíma sem hefði farið í 

r ðstafanir og ferðalagið.‖ 

 

Mál nr. 416/2018 frá 30. janúar 2019 

Kærð var ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands, um synjun greiðsluþátttöku 

fyrir liðskiptaaðgerð í B. Í kæru segir að Sjúkratryggingar Íslands hafi 

samþykkt að greiða kostnað kæranda ef aðgerðin yrði gerð erlendis, en hafi 

hafnað greiðsluþátttöku ef aðgerðin færi fram í B. Í ljósi sjúkrasögu 

kæranda hafi þó umsókn hans um liðskiptaaðgerð á tiltekinni sjúkrastofnun 

erlendis verið hafnað á þeim grundvelli að áhættan of mikil vegna veikinda 

hans, meðal annars með tilliti til þess að hann þyldi ekki ferðalag heim að 

lokinni aðgerð. Í kæru segir ,,Kærandi hafi því verið kominn í sjálfheldu og 

fátt annað í stöðunni en að greiða uppsett verð B. Kærandi hafi ekki getað 

hugsað s r að eyða s ðustu  rum ævinnar illa haldinn af kvölum.‖ 

 

Í framangreindum málum var uppi sú sérstaka aðstæða að kærendur fengu ýmist synjun frá 

heilbrigðisstofnun erlendis á grundvelli sjúkrasögu viðkomandi eða var ráðlagt að fara ekki 

erlendis í aðgerð vegna sjúkleika síns eða sérstöðu hans. Mál nr. 416/2018 er sérstakt að því 

leyti til að kærandi hafði fengið samþykki Sjúkratrygginga Íslands fyrir greiðsluþátttöku í 

gerviliðaaðgerð erlendis, en hin erlenda sjúkrastofnun hafnaði umsókn hans með tilliti til 

sjúkrasögu kæranda. Þrátt fyrir þessa sérstöku stöðu synjuðu Sjúkratryggingar Íslands 

umsókn kæranda um greiðsluþátttöku í gerviliðaaðgerð á Klínikinni Ármúla og var sú 

niðurstaða staðfest af Úrskurðarnefndinni.  

 Þá var í máli nr. 91/2018, máli nr. 128/2018 og í máli nr. 416/2018 talið að kærendur 

myndu ekki ráða við ferðalagið til útlanda og því var ekki um raunverulegan möguleika að 

ræða. Í máli nr. 320/2018 taldi kærandi að henni yrði synjað um aðgerð frá erlendri 

sjúkrastofnun þar sem sjúklingur í sambærilegri stöðu og hún, þ.e. sem glímdi við sama 

kvilla, hefði fengið slíka synjun þar sem erlendir læknar hefðu ekki viljað taka við honum. 

 

e. Sjúklingar bentu á hagkvæmnina – Í því að fara frekar á hina einkareknu 

heilbrigðisstofnun fremur en að fara erlendis, á grundvelli biðtímareglugerðarinnar, væri 

verið að spara ríkinu fé. 
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Mál nr. 383/2017 frá 24. janúar 2018
215

  

Ókostir þess valmöguleika séu þeir að sjúklingi sé skylt að leggja út fyrir 

öllum kostnaði áður en ferðast sé út og einnig sé það rúmlega helmingi 

dýrari kostur. Ekki bara fyrir kæranda heldur ríkið í heild. Sá kostur að geta 

farið í B hafi gefið henni möguleika á að geta verið heima hjá sér með 

fjölskyldu sinni í þessum aðstæðum og einnig tækifæri til að koma sér fyrr 

af stað   endurhæfingu og  ata.‖ 

 

Mál nr. 8/2018 frá 28. febrúar 2018 
216

 

Kærð var synjun Sjúkratrygginga Íslands á greiðsluþátttöku í kostnaði 

vegna liðskiptaaðgerðar hjá B og fór kærandi fram á að reikningur frá B 

yrði endurgreiddur af Sjúkratryggingum Íslands. Í kæru sagði að kærandi 

hafi ekki getað annað en að fara í tvær liðskiptaaðgerðir hjá B. Lífsgæði 

hennar hefðu versnað verulega vegna óbærilegra sársauka sem væru 

tilkomnir vegna brjóskeyðinga í báðum hnjáliðum. Kærandi hafði verið á 

biðlista eftir því að komast í liðskiptaaðgerð hjá Landspítalanum en fyrir lá 

að biðtíminn eftir aðgerð þar var langur. Þá kvað kærandi einnig hafa verið 

fyrirsjáanlega langur biðtími eftir aðgerð erlendis, sem Sjúkratryggingar 

Íslands var búin að samþykkja að greiða fyrir. Kærandi þáði að komast í 

aðgerð hjá B, en þá hafi hún verið að nálgast óvinnufærni sökum ástands 

s ns. Í kæru segir að   […] Það megi  v  vera lj st að hún hafi lagt sig fram 

um að draga úr kostnaði r kisins vegna veikinda hennar.― 

 

Mál nr. 481/2017 frá 28. febrúar 2018 

Í kæru kvað kærandi að ,,[...] í ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands felist gróft 

misrétti gagnvart fólki sem ekki geti lengur gengið, hvað þá unnið, þá 

mánuði sem eftir séu af starfsævinni. Stofnunin geti sent fólk á milli landa í 

sömu aðgerð með helmingi meiri kostnaði. Svona mismunun sé 

gjörsamlega   sættanleg.‖ 

 

Mál nr. 450/2017 frá 7. mars 2018 

Kærð var synjun Sjúkratrygginga Íslands á greiðsluþátttöku í kostnaði 

vegna liðskiptaaðgerðar hjá C. Kærandi gekkst undir liðskiptaaðgerð á hné 

á starfsstöð C og krafðist þess að synjun Sjúkratrygginga Íslands yrði felld 

úr gildi og þeim gert að greiða kostnaðinn með sama hætti og verið hefði ef 

aðgerðin hefði verið framkvæmd erlendis. Kærandi vísaði til heimildar í 38. 

gr. laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008, en í henni felst sérstök heimild 

til greiðsluþátttöku vegna læknismeðferðar þegar ekki er til að dreifa 

samningi veitanda heilbrigðisþjónustunnar við Sjúkratryggingar Íslands. Þá 

taldi kærandi að augljós rök stæðu fyrir því að nýta heimildina, þar sem 

                                                        
215

 Málið var áður reifað í tölulið b. og c. 
216

 Málið var áður reifað í tölulið b. 
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greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands hefði falið í sér mun hærri fjárhæð 

ef aðgerðin hefði verið framkvæmd erlendis. 

 

Mál nr. 454/2018 frá 18. apríl 2018 

,,Heilbrigðiskerfið sé hugsað fyrir notendur þess og þjónustu við þá en ekki 

fyrir kerfið sjálft. Það geti hvorki verið í anda laga um almenna 

heilbrigðisþjónustu hér á landi né í anda laga um heilbrigðisþjónustu án 

landamæra að skynsamlegra sé að taka þátt í greiðslu fyrir læknismeðferð 

erlendis ásamt ferða- og uppihaldskostnaði sjúklings og fylgdarmanns 

heldur en að taka   tt   greiðslu læknismeðferðar   C.‖ 

 

Mál nr. 52/2018 frá 25. apríl 2018
217

 

Í kæru kemur fram að ,,Þetta [synjun Sjúkratrygginga Íslands] finnist 

kæranda óréttlát og óskiljanleg meðferð þar sem vitað sé að sjúklingar sem 

ekki fái aðgerð innan tilgreindra tímamarka geti farið í sams konar aðgerð 

erlendis sem kosti þar töluvert meira en aðgerð sem gerð hafi verið í B og 

s  samt endurgreidd að fullu af Sjúkratryggingum Íslands.‖ 

 

Mál nr. 89/2018 frá 16. maí 2018
218

 

Í kæru segir kærandi að ,,[...] sem skattborgara í tæpa hálfa öld hafi verið 

galið að láta ríkissjóð greiða viðbótarkostnað upp á [...] milljónir króna með 

því að fara í aðgerð út fyrir landsteinana. Kærandi fari því fram á að mál 

 etta verði endurskoðað og reikningur endurgreiddur.‖ 

 

 

Ofangreind mál eiga það öll sammerkt að kærandi bendir á þann sparnað sem felst í því að 

taka þátt í kostnaði vegna gerviliðaaðgerða á Klínikinni Ármúla, heldur en að greiða fyrir 

sambærilega aðgerð erlendis. Eins og fram kom í kafla 8.3.1. hafa Sjúkratrygginga Íslands 

greitt í meðferðarkostnað að meðaltali rúmlega 1.7 milljónir króna á gerviliðaaðgerð 

framkvæmda erlendis, þegar kostnaðurinn við sömu aðgerð er 1.2 milljónir króna á Kíníkinni 

Ármúla. Í tilviki þess síðastgreinda er þá einnig ljóst að ekki er annar tilfallandi kostnaður við 

þær aðgerðir, ólíkt því þegar um aðgerð erlendis á grundvelli biðtímareglugerðarinnar er að 

ræða.
219

  

 

f. Sjúklingar töldu að sem sjúkratryggðir á Íslandi ættu þeir að fá að fara í aðgerðina hér, 

innan tímamarka, en ekki að þurfa að reiða sig á betra ástand erlendis.  
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 Málið var áður reifað í tölulið a.  
218

 Málið var áður reifað í lið a.  
219

 Hér er átt við ferðakostnað, uppihaldskostnað og kostnað vegna fylgdarmanns. 
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Mál nr. 322/2017 frá 29. nóvember 2017
220

 

Í kæru kom fram að kærandi hafði beðið í tvö ár eftir því að fá 

læknismeðferð og engin svör fengið um það hvenær hann kæmist að á 

Landspítalanum. Þá var líkamlegt ástand kæranda þannig að ekki var hægt 

að bíða lengur eftir því að fara í aðgerð. Kærandi hafði verið greindur með 

slitgigt í báðum hnjám og var slæmur af verkjum. Verkirnir í hnénu hafi 

verið versnandi og þegar kæranda bauðst að komast í liðskipti í B hafi hann 

ítrekað verið búinn að reyna að komast að því hvenær hann ætti von á að 

komast í aðgerð á Landspítalanum, en engar upplýsingar fengið. Vegna 

verkja hafi hann því ákveðið að þyggja aðgerð í B. Kærandi taldi að það 

gæti ekki talist eðlilegt að erlendum aðilum í einkarekstri sé greitt fyrir 

þjónustu sem íslenskir aðilar geti boðið upp á þar sem íslenskir aðilar 

greiða að minnsta kosti skatta til íslenska ríkisins, en ekki þeir erlendu. 

 

Mál nr. 194/2017 frá 13. september 2017
221

 

Kærandi taldi að hún ætti ekki að þurfa að sæta því að fara til útlanda í 

aðgerð sem hægt væri að veita hér á landi, en aðgerðin í C var framkvæmd 

af sama lækni og hefði framkvæmt aðgerðina erlendis, ef hún hefði farið í 

hana.  

 

Þessi mál staðfesta þá þversögn að sjúkratryggður einstaklingur hér á landi geti á grundvelli 

biðtímareglugerðarinnar sótt gerviliðaaðgerð til útlanda á kostnað Sjúkratrygginga Íslands, en 

hann á ekki kost á því að sækja sér sömu aðgerð á kostnað stofnunarinnar ef hann velur að 

láta framkvæma aðgerðina á einkarekinni heilbrigðisstofnun hér á landi, þrátt fyrir að 

uppfylla skilyrði evrópureglanna.  

 Af þessum úrskurðum má sjá að tilvikin eru fjölmörg og ástæður þess að 

sjúkratryggðir ákveða frekar að fara í aðgerð á einkarekinni heilbrigðisstofnun hér á landi 

heldur en að bíða á löngum biðlistum eða fara til útlanda í sambærilega aðgerð eru 

fjölbreyttar. Þá má ekki gleyma að hér eru sjúkratryggðir sem búa við verulega skert lífsgæði 

vegna ástands síns og því um nauðsynlega aðgerð að ræða. Eins og ráða má af ofangreindum 

úrskurðum þá lifa sjúklingar í bið við mikla verki sem eru þess valdandi að þeir hætta að geta 

gert það sem þeir gerðu áður. Eins og segir í kafla 2.2. þá hafa 198 íslenskir sjúkratryggðir 

einstaklingar farið í gerviliðaaðgerð á ýmist hnjám eða mjöðmum á Klínikinni Ármúla frá 

febrúar 2017, sem voru í hverju tilviki greiddar af sjúkratryggðum sjálfum. 

 Þrátt fyrir framangreint hefur Úrskurðarnefnd velferðarmála tekið fram í fjölmörgum 

af þeim úrskurðum sem að framan voru raktir að þeir telji rétt að benda á að þrátt fyrir langan 
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 Málið var áður reifað í lið a. 
221

 Málið var áður reifað í lið c.  
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biðtíma eftir gerviliðaaðgerð hjá opinberum heilbrigðisstofnunum gera hvorki lög né 

lögskýringargögn ráð fyrir að unnt sé að fallast á greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands 

vegna slíkrar aðgerðar hjá veitanda heilbrigðisþjónustu sem Sjúkratryggingar Íslands hafa 

ekki samið við. Að mati höfundar er að vissu leyti unnt að fallast á ofangreint, ef tekið er tillit 

til þess sem að framan var rakið varðandi gildissvið biðtímareglugerðarinnar og 

landamæratilskipunarinnar.
222

 Þá verður því þó ekki haldið fram hér að lög um 

sjúkratryggingar séu með öllu þögul hvað þetta varðar, heldur er þar beinlínis að finna 

ákvæði sem samkvæmt orðalagi var ætlað að taka á álíka tilvikum og nú eru uppi. 

 

9.3.  38. gr. laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008 

Í 38. gr. laga um sjúkratryggingar er að finna undantekningu frá þeirri meginreglu að í öllum 

tilvikum þurfi að liggja fyrir samningar milli SÍ og veitenda heilbrigðisþjónustu ef til þess á 

að koma að ríkið greiði hlutdeild í kostnaði sjúkratryggðs við heilbrigðisþjónustu.
223

 Í 

ákvæðinu er gert ráð fyrir því að SÍ geti samþykkt að endurgreiða sjúkratryggðum útlagðan 

kostnað vegna heilbrigðisþjónustu þegar uppi eru sérstök tilvik. Af framangreindu mætti ætla 

að beiting ákvæðisins kæmi sterklega til greina varðandi þau tilvik sem hér hafa verið rakin. 

Af orðalagi ákvæðisins má þó ráða að til að hægt sé að byggja rétt á því þurfi SÍ að hafa sett 

gjaldskrá þar sem viðkomandi læknismeðferð er verðlögð. Þá kemur fram í athugasemdum í 

greinargerð frumvarps þess er varð að lögum um sjúkratryggingar að gert sé ráð fyrir því að 

um tímabundið úrræði sé að ræða og að ákvæðið heimili ekki að komið sé á varanlegu 

endurgreiðslukerfi án þess að fyrir liggi samningur á milli Sjúkratrygginga Íslands og 

veitenda heilbrigðisþjónustunnar.
224

  

 Þá er jafnframt tekið fram í 2. mgr. 38. gr. að ráðherra setji reglugerð um nánari 

framkvæmd greinarinnar. Þá liggur fyrir að ráðherra hefur þegar sett reglugerð sem mælir 

fyrir um endurgreiðslu kostnaðar vegna þjónustu sjálfstætt starfandi sérgreinalækna sem 

starfa án samnings við Sjúkratrygginga Íslands, sbr. reglugerð nr. 1255/2018. Líkt og fram 

hefur komið þá var sú reglugerð sett til að viðhalda óbreyttu ástandi eftir að rammasamningur 

Sjúkratrygginga Íslands við sjálfstætt starfandi sérfræðilækna rann út í lok árs 2018. Þá hafa 

Sjúkratryggingar Íslands gert gjaldskrá fyrir þjónustu sérfræðilækna sem ekki hefur verið 
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 Eftirfarandi umfjöllun í kafla 10.2. mun þó skoða hvort að til gæti komið beiting landamæratilskipunarinnar 

innanlands. 
223

 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955-613. mál, athugasemdir við 38. gr. 
224

 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955-613. mál, athugasemdir við 38. gr. 
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samið um,
225

 sem samkvæmt 4. gr. hennar var sett með stoð í 1. mgr. 38. gr. laga um 

sjúkratryggingar, og framangreindrar reglugerðar. Við fyrstu sýn virðist því vera um 

raunverulegan möguleika að ræða hvað varðar framangreind tilvik og heimild til 

endurgreiðslu kostnaðar við gerviliðaaðgerð hjá Klínikinni Ármúla. Frekari athugun á 

gjaldskránni sýnir þó að þar er hvergi fjallað um gerviliðaaðgerðir, eða liðskiptaaðgerðir. 

Þetta skýrist af því að reglugerðin og gjaldskráin voru settar til að tryggja áfram sömu 

greiðsluþátttöku hjá sjúkratryggðum og rammasamningurinn hafði gert eins og rakið er í 

kafla 8.2.2. Í þeim samningi var ekkert um greiðsluþátttöku í gerviliðaaðgerðum. Þær 

aðgerðir fengust því ekki greiddar á grundvelli hans.
226

 Ráðherra hefur sett fleiri reglugerðir á 

grundvelli 2. mgr. 38. gr. laga um sjúkratryggingar og SÍ. Þar koma þó hvergi fram 

gerviliðaaðgerðir né er þar kveðið á um möguleika á endurgreiðslu fyrir læknismeðferð hjá 

veitanda heilbrigðisþjónustu hér á landi sem ekki hefur verið samið við, þegar sérstök tilvik 

eru uppi vegna áhrifa Evrópureglna.
227

  Af framangreindu má því ráða að nýting heimildar 

38. gr. er háð því að ráðherra hafi þegar sett reglugerð sem mælir fyrir um það tilvik sem fyrir 

hendi er hverju sinni. Þá er ljóst af ákvæðinu að SÍ þurfa einnig að vera búinar að mæla fyrir 

um tilvikið í gjaldskrá sem stofnunin setur.  

 Ljóst er af málum Úrskurðarnefndar velferðarmála að það er síður en svo að allir þeir 

sjúkratryggðu einstaklingar sem bíða eftir gerviliðaaðgerð hér á landi hjá opinberu 

heilbrigðisstofnunum eigi jafnt aðgengi að þeirri læknismeðferð sem þeir þurfa, og 

sannarlega eiga rétt á. Það má því halda því fram að þessi tilvik séu sérstakt tilvik í skilningi 

1. mgr. 38. gr. laganna. Beiting ákvæðisins ætti því almennt að koma til greina ef ráðherra 

mælir fyrir slíku með reglugerð. Í lögskýringargögnum með ákvæði 38. gr. er þó kveðið á um 

að í því felist tímabundið úrræði og að ákvæðið heimili því ekki að komið sé á varanlegu 

endurgreiðslukerfi án þess að fyrir liggi samningur á milli Sjúkratrygginga Íslands og 

veitenda heilbrigðisþjónustunnar, eins og áður er vikið að.
228

 Því er ljóst að ákvæðið myndi 

einungis fela í sér leiðréttingu á ástandinu meðan aðrir varanlegir möguleikar hafi ekki 
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 Sjúkratryggingar Íslands   Gjaldskr  s rgreinalækna‖  Sjúkratryggingar Íslands  21. desem er 2 18  
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 En líkt og fram hefur komið þurfa þau læknisverk sem rammasamningur sérfræðilækna við Sjúkratryggingar 

Íslands tekur til að vera tilgreind í meðfylgjandi gjaldskrá hverrar sérgreinar fyrir sig. Af fyrrgreindri gjaldskrá 
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sem ekki hefur verið samið um. 
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 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 955-613. mál, athugasemdir við 38. gr. 
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fundist, þar sem  ákvæðinu er einungis ætlað að gilda á því millibilsástandi.
229

 Meðan 

biðlistar eftir gerviliðaaðgerðum á hinum opinberu heilbrigðisstofnunum eru slíkir að 

sjúklingur þurfi að bíða óeðlilega lengi, sbr. viðmiðunartími Embættis landlæknis, þá gæti 

framangreind 38. gr. reynst vel. Þar sem óljóst er hvenær það næst að bið eftir þessum 

aðgerðum verði undir viðmiðunartíma landlæknis verður þó ályktað hér, að þar sem ákvæðið 

heimilar ekki að komið sé á varanlegu endurgreiðslukerfi, þá þyrfti að koma til annar 

möguleiki, og þá varanlegri. Sá varanlegi möguleiki yrði þá almennt í formi 

þjónustusamnings Sjúkratryggingar Íslands við sérfræðilækna hinnar einkareknu 

heilbrigðisstofnunar, til þess að mæta þeirri gífurlegu eftirspurn sem er eftir 

gerviliðaaðgerðum.
230

 Þegar um er að ræða varanleika í þessum skilningi má þó ætla að 

tímabundnir þjónustusamningar falli þar einnig undir. Enda fær slíkt hljómgrunn þegar litið 

er til áðurnefndra athugasemda í greinargerð við 38. gr. laganna þar sem sem segir að greinin 

brúi millibilsástand þegar ekki hafa verið gerðir fullnægjandi samningar.
 231

 Hér verður því 

ráðið að tímabundnir þjónustusamningar teljist jafnframt fullnægjandi. Þrátt fyrir þetta er 

ljóst, eins og fram kom í kafla 8.2.3., að hvorki Sjúkratryggingar Íslands né 

heilbrigðisráðherra hafa sýnt vilja til að semja við lækna Klínikarinnar, um greiðsluþátttöku 

og framkvæmd þessara aðgerða. Fyrir þeirri afstöðu sýnist höfundi þó að engin málefnaleg 

rök hafi verið gefin í ljósi  þess fjölda sjúkratryggðra sem eru á  biðlista og áhrifa biðarinnar á 

líðan og líf þeirra. 

 

9.3.1. Réttarbót í formi frumvarps til laga um breytingar á lögum um sjúkratryggingar 

Til að ráða bót á því ástandi sem hér hefur verið lýst hefur verið lagt fram á Alþingi af 

nokkrum þingmönnum frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 

112/2008. Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi á yfirstandandi þingi (149. löggjafarþingi) en 

bíður enn fyrstu umræðu.  Frumvarpið er stutt, einungis ein grein sem ætlað er að bætist inn í 

gildandi lög. Ákvæðinu er ætlað að koma á eftir 1. mgr. 38. gr. laganna og vera svohljóðandi: 

Uppfylli sjúkratryggður skilyrði 23. gr. til að sækja sér heilbrigðisþjónustu í öðru 

aðildarríki EES-samningsins skal honum greiddur kostnaður við þá þjónustu hér á 

landi þótt samningur um heilbrigðisþjónustu sé ekki fyrir hendi, sbr. IV kafla. 

                                                        
229
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 Eftirspurnin kemur skýrt fram þegar horft er á þann fjölda einstaklinga sem vermir biðlistann eftir því að 

komast í gerviliðaaðgerðir hjá ríkisreknu sjúkrahúsunum. 
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Skilyrði endurgreiðslu er að þjónustan sé veitt af aðila sem uppfyllir allar kröfur 

sem til slíkrar þjónustu eru gerðar og kostnaður við þjónustuna sé ekki meiri en 

henni myndi fylgja í öðru EES-ríki. Sjúkratryggingastofnun skal gefa út reglur 

um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Í greinargerð með frumvarpinu er rakin sú sérstaka staða sem uppi er og vísað hefur verið til 

víða í ritgerðinni. SÍ telji að sér sé ekki heimilt að greiða kostnað við sambærilega aðgerð 

hérlendis, þrátt fyrir að hún hafi verið framkvæmd af veitanda heilbrigðisþjónustu sem 

uppfyllir lagasskilyrði til þess. Ástæða þess sé sú að ekki hafi verið fyrir hendi samningur 

milli Sjúkratrygginga Íslands og viðkomandi læknis um greiðsluþátttöku vegna framkvæmda 

slíkra aðgerða, auk þess sem stofnunin hafi talið sér óheimilt að gera slíkan samnings vegna 

afstöðu ráðherra.
 232

 Í greinargerð með frumvarpi kemur ennfremur fram að þessi afstaða 

ráðherra hafi í reynd leitt til þess að kostnaður við aðgerðirnar er mun hærri en nauðsyn er til 

þar sem að aðgerðir framkvæmdar erlendis eru dýrari en sambærilegar aðgerðir 

framkvæmdar utan opinberu heilbrigðisstofnananna hér á landi. Þá beri stofnuninni einnig að 

greiða annan tilfallandi kostnað sjúkratryggðs vegna aðgerðar erlendis þar sem hann á rétt á 

endurgreiðslu alls raunkostnað. Þetta eykur enn kostnaðinn við aðgerðirnar utan Íslands í 

samanburði við þær sem gerðar eru hjá Klínikinni þar sem þessi kostnaður falli sjaldnast til 

hér á landi. Í frumvarpinu felst því veruleg réttarbót nái það fram að ganga. 
233

 

 

10.  Umræður 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Stenst það jafnræðisreglu að sjúkratryggðum sem 

fullnægja skilyrðum fyrir læknismeðferð á EES-svæðinu á grundvelli gildandi Evrópureglna 

sé synjað um greiðsluþátttöku slíkrar meðferðar á einkarekinni heilbrigðisstofnun á Íslandi? Í 

þessum kafla verður leitast við að svara þeirri spurningu. 

 

10.1. Felur framkvæmdin í sér mismunun sem er til þess fallin að brjóta 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar? 

Samþykki Alþingi breytingu þá á lögum um sjúkratryggingar sem sagt er frá í kafla 9.3.1. 

telur höfundar að mikilvægt skref yrði stigið í átt til þess að leiðrétta það ástand sem nú hefur 

skapast vegna áreksturs Evrópureglna og innlendra laga. 

 Að frumvarpinu ósamþykktu virðist ekki hægt taka á þeirri stöðu sem uppi er með 

stoð í neinum gildandi ákvæðum. Ákveðinn hópur sjúkratryggðra hér á landi, sem þarf á 
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gerviliðaaðgerð að halda, virðist þannig ekki geta nýtt sér þann rétt sem þeir ættu að eiga 

samkvæmt Evrópureglum, stöðu sinnar vegna. Það má því ráða að sá hópur verði fyrir 

mismunun þar sem ekki er með öðrum hætti tryggður réttur hans til læknismeðferðar án 

óásættanlegrar tafar. Erfitt er að afmarka þennan tiltekna hóp með tæmandi hætti, þar sem 

persónulegir hagir sjúkratryggðra geta verið mismunandi sbr. orðalagið ,,og stöðu að öðru 

leyti‖   jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og jafnræðisreglu laga um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997. Af  úrskurðum þeim sem raktir eru í kafla 9.2. má þó ráða að undir þennan flokk 

falla þeir sem synjað er um læknismeðferð í EES-landi vegna ástands síns og þeir sem 

sjúkleika síns vegna er ráðlagt af lækni að fara ekki í læknismeðferð til útlanda. Þá getur 

aldur,  efnahagur, andlegt ástand og skortur á baklandi, skipt máli. Ætla má að í þennan flokk 

falli þeir sjúkratryggðu einstaklingar sem vilja ekki fara til útlanda í slíka aðgerð, vegna 

annars konar persónulegra haga, sem þá hafa þau beinu áhrif á sjúkratryggða að þeir eigi ekki 

raunverulegan kost á því að fara til útlanda. Kærumálin sem farið hafa til Úrskurðarnefndar 

velferðarmála bera ennfremur með sér að sjúkratryggðir kjósa fremur að fara í aðgerð hér á 

landi, hjá veitanda sem þeir þekkja og treysta heldur en að fara til útlanda. Þessi hópur telur 

hugsanlega að réttur þeirra til sjúkratrygginga sé skertur.  

 

10.2. Hugsanlegur galli á Evrópureglunum?  

Eins og áður hefur komið fram eru engar reglur hér á landi sem tryggja sjúkratryggðum 

einstaklingum rétt til læknismeðferðar hjá veitendum heilbrigðisþjónustu sem starfa án 

samnings við SÍ þegar sú staða er uppi að þeir geti veitt sömu læknismeðferð og heimilt er að 

sækja til EES-lands.  

 Ákvæði biðtímareglugerðarinnar og landamæratilskipunarinnar gera ekki kröfu um að 

gilda innan heimaríkjanna sjálfra, enda kveður hvor um sig á um réttindi yfir landamæri en 

ekki innan þeirra. Þá er það svo að biðtímareglugerðin og landamæratilskipunin virðast 

sjálfar ekki gera ráð fyrir því að allir möguleikar innanlands til sambærilegra læknismeðferða 

skuli standa sjúkratryggðum til boða, þ.e.a.s. þær gera ekki kröfu um að ríki semji við alla þá 

veitendur tiltekinnar heilbrigðisþjónustu óháð því hvort um opinbera eða einkaaðila er um að 

ræða. Biðtímareglugerðinni og landamæratilskipuninni er því ekki ætlað að hafa áhrif á lög 

og reglugerðir innan aðildarríkjanna sem taka til skipulags og fjárveitingar 

heilbrigðiskerfisins sem ekki tengjast heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, þ.e.a.s. þegar um er 
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að ræða algerlega innlend tilvik.
234

 Hér mætti því segja að um ákveðinn galla sé að ræða á 

Evrópureglunum. 

 Þá er álitaefni hvort hægt sé að beita heimild landamæratilskipunarinnar innanlands, í 

sérstökum tilvikum. Þau sérstöku tilvik sem hér koma helst til greina eru þegar 

sjúkratryggður getur ekki nýtt sér heimildir Evrópureglnanna þrátt fyrir að uppfylla skilyrði 

þeirra. Beiting biðtímareglugerðarinnar innanlands hefði almennt enga formlega þýðingu þar 

sem hún nær eingöngu til veitenda opinberrar heilbrigðisþjónustu. Gerviliðaaðgerðir hér á 

landi hjá slíkum aðgerðarstöðum eru nú þegar með greiðsluþátttöku ríkisins.  

 Landamæratilskipunin leyfir á hinn bóginn að aðgerð sé framkvæmd hjá einkarekinni 

heilbrigðisstarfsemi. Þó landamæratilskipunin krefjist þess ekki að aðildarríkin láti hana gilda 

innan þeirra, þá felst ekki í henni neitt bann við því að ákvæði hennar gildi einnig innan 

viðkomandi lands, telji stjórnvöld það eftirsóknarvert. Því er eðlilegt að skoða hana 

sérstaklega í þessu ljósi og þeirra heimilda sem í henni felast.   

 

10.3. Öfug mismunun vegna landamæratilskipunarinnar 

Landamæratilskipunin leyfir endurgreiðslu aðildarríkis vegna heilbrigðisþjónustu sem veitt er 

hjá einkarekinni heilbrigðisstarfsemi. Lagaákvæði hér á landi leyfa ekki greiðsluþátttöku fyrir 

slíka heilbrigðisþjónustu nema fyrir hendi sé samningur milli hennar og SÍ. Hér sýnist vera til 

staðar svokölluð öfug mismunun sem fjallað er um í kafla 9.1. Í því felst að sjúkratryggður á 

meiri rétt til gerviliðaaðgerðar í öðru EES-landi samkvæmt landamæratilskipuninni en hann á 

til sömu þjónustu hér á landi samkvæmt innlendum reglum.  

 Réttur erlendra ríkisborgara er því í raun betur tryggður hér á landi, heldur en okkar 

eigin vegna heimilda Evrópureglanna. Erlendir ríkisborgarar sem koma hingað t.a.m. í 

gerviliðaaðgerð, eiga þess almennt kost á að leita bæði til ríkisreknu sjúkrahúsanna hér á 

landi sem og til Klínikurinnar og fær greitt í heimalandi sínu fyrir upp að því marki sem 

aðgerðin hefði kostað þar á sama tíma og sjúkratryggður hér á landi verður að borga sjálfur 

fyrir aðgerð hjá Klínikinni.
235

 Eins og áður er rakið getur þessi sjúkratryggði einstaklingur 

farið til annars EES-lands og fengið greitt, a.m.k. eftir landamæratilskipuninni og mögulega 

einnig eftir biðlistareglugerðinni. Ef hann vill ekki fara til útlanda þá lendir hann í þessum 

misrétti.  
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 Þau mál sem hafa komið til Evrópudómstólsins vegna öfugrar mismununar eiga það 

sameiginlegt að einu einstaklingarnir sem búa við skertan rétt og mismunun eru þeir sem 

treysta á Evrópureglur gagnvart eigin heimaríki en geta ekki sýnt fram á tilvist fullnægjandi 

tengsla við regluna sem þeir vilja byggja á þar sem um innlent tilvik er að ræða.
236

 

Samkvæmt Evrópudómstólnum falla þó tilvik öfugrar mismununar út fyrir gildissvið 

Evrópulöggjafarinnar og geta því ekki verið lagfærð á Evrópuréttarvettvangi.
237

 Því hefur 

dómstóllinn talið að það sé heimaríkisins að ráða bót á mismununinni ef það telur slíkt 

nauðsynlegt.
238

  

 Að mati höfundar er það undarleg staða þegar að sjúkratryggðir hér á landi, sem geta 

ekki farið eða vilja ekki fara til útlanda skuli ekki fá aðgerð á Klínikinni greidda. Höfundi 

finnst það með ólíkindum að SÍ skuli frekar greiða meiri kostnað fyrir þessar aðgerðir í 

útlöndum heldur en að samþykkja greiðslu fyrir aðgerð hjá Klínikinni. Það telur höfundur  

óásættanlega meðferð á opinberu fé.  Verð gerviliðaaðgerðar hjá Klínikinni er lægra en víða 

erlendis og sambærilegt við það sem ríkið greiðir opinberum heilbrigðisstofnunum fyrir 

hverja aðgerð, sbr. kafla 8.3.1. 

 Eins og kom fram í kafla 7.3. þá er sérstaklega tekið fram í landamæratilskipuninni að 

innleiðing og framkvæmd hennar eigi ekki að leiða til þess að sjúklingar séu hvattir til að 

sækja sér læknismeðferð út fyrir landamæri eigin heimaríkis. Með framkvæmdinni varðandi 

gerviliðaaðgerðir hér á landi má í raun segja að hvatinn sé til staðar. Þessi öfuga mismunun 

leiðir til þess að sá hópur sjúkratryggðra sem af einhverjum ástæðum getur ekki hagnýtt sér 

rétt sinn samkvæmt biðtímareglugerðinni eða landamæratilskipuninni, situr uppi með að njóta 

lakari sjúkratrygginga en sá sem getur farið. Næst kemur því til skoðunar hvort núverandi 

staða feli í sér brot gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. 

 

10.4. Beiting jafnræðisreglunnar 

Ef litið er aftur til fyrrgreindra mála Úrskurðarnefndar velferðarmála í kafla 9.2. má ráða að 

20. gr. biðtímareglugerðarinnar gegni hlutverki öryggisnets fyrir íslenska einstaklinga sem 

sjúkratryggðir eru hér á landi þegar bið þeirra eftir læknismeðferð er orðin lengri en 
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viðmiðunartími Embættis landlæknis, eða jafnvel þegar fyrirsjáanlegt sé að svo verði sbr. 

umfjöllun kafla 7.2. 

 Þegar aðstæður eru þær að sjúkratryggðir hér á landi eiga ekki raunverulegan kost á 

því að nýta sér heimild biðtímareglugerðarinnar, þrátt fyrir að uppfylla skilyrði hennar eiga 

þeir tveggja kosta völ: Að bíða lengur en ásættanlegt er eftir aðgerð á opinberru 

heilbrigðisstofnun eða fara í aðgerð hjá Klínikinni. Velji sjúkratryggður síðari kostinn fær 

hann ekkert endurgreitt frá SÍ vegna kostnaðarins við aðgerðina. Liggur þó fyrir að hann á 

rétt á aðgerðinni en biðtíminn er svo langur að hann mögulega treystir sér ekki til að bíða.  

 Málin hjá Úrskurðarnefnd velferðarmála gefa tilefni til þess að skoða nánar hvort sú 

staða sem uppi er þegar sjúkratryggðir falla í gegnum öryggisnet biðtímareglugerðarinnar, og 

hafi ekki annan sambærilegan möguleika á móti, brjóti í bága við jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar, með hliðsjón af þeim réttindum sem 76. gr. stjórnarskrárinnar kveður á 

um.  

 Líkt og fram kom í kafla 4. kemur jafnræðisreglan almennt til úrlausnar samhliða 

öðrum réttindaákvæðum. Því er það almennt svo að til að geta byggt rétt á jafnræðisreglu sem 

mælir fyrir um bann við mismunun þarf hún að vera tengd efnislegu ákvæði sem mælir fyrir 

um tiltekinn rétt ásamt því að uppi þarf að vera tilvik sem gefur tilefni til þess að um 

hugsanlegt brot sé að ræða. Hér er um slíkt tilvik að ræða, þ.e. hvernig framkvæmd 

stjórnvalda hér á landi snertir áðurnefndan hóp sjúklinga, og réttindin, þ.e. réttinn til aðstoðar 

vegna sjúkleika sbr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Líkt og áður hefur komið fram verður hér talið 

að undir hugtakið aðstoð í ákvæðinu felist einnig aðstoð í formi nauðsynlegrar 

læknisþjónustu.  Við mat á því hvort sú mismunun sem síðari hópur sjúkratryggðra verður 

fyrir mun eftirfarandi umfjöllun byggja á þeirri aðferðarfræði sem fram var dregin í kafla 

4.2.1. 

 Hér verður tilvik áðurnefnds hóps sjúklinga sem ekki getur nýtt sér heimild ákvæðis 

biðtímareglugerðarinnar til að fara í gerviliðaaðgerð erlendis, þrátt fyrir að uppfylla skilyrðin, 

borin saman við þann hóp sem getur nýtt sér heimildina. Með hliðsjón af 

sambærileikaskilyrðinu verður hér talið að um sambærileg tilvik sé að ræða, þar sem um er 

að ræða sjúklinga sem eru í sömu stöðu, það er að segja sjúklinga sem eiga það sameiginlegt 

að þeir ýmist bíða, eða sjá fram á að þurfa að bíða, í óásættanlega langan tíma eftir 

gerviliðaaðgerð á opinberri heilbrigðisstofnun. Þegar svo er orðið, að í framkvæmd eigi menn 

ekki jafnan rétt á þeim möguleika að sækja sér læknismeðferð til útlanda á grundvelli 

Evrópureglna og engar innlendar reglur gera ráð fyrir þeim tilvikum þá er ljóst að 

sjúkratryggðir hér á landi eiga ekki jafnan möguleika á að sækja sér nauðsynlega 
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læknismeðferð án óréttmætrar tafar. Með hliðsjón af þessu er fyrsta skilyrðið uppfyllt, þ.e. að 

farið sé með mismunandi hætti með tvö sambærileg tilvik. 

 Þá er skilyrðið í öðru lagi að ekkert sérstakt markmið réttlæti mismununina, þ.e.a.s. 

engin hlutlæg og eðlileg sjónarmið séu henni til grundvallar að teknu tilliti til afleiðinga 

mismununarinnar. Hér verður ályktað að markmiðið sé það meðal annars að hafa stjórn á 

skipulagi og fjárveitingum heilbrigðiskerfisins í formi takmarkana á samningsgerð við 

veitendur heilbrigðisþjónustu. Þá má einnig nefna það að sú takmörkun sem er á framboði 

gerviliðaaðgerða er til þess fallin að valda því að sjúklingar komast ekki í þær aðgerðir sem 

þeir þurfa, á þeim tíma sem þeir þurfa þess. Þar sem að svo virðist að ekki allir þeir sem þurfa 

á slíkri aðgerð að halda komast að, þegar þeir þurfa, hjá hinum opinberu 

heilbrigðisstofnunum og sjúkratryggðir neyðast því til þess að sækja sér aðgerð til útlanda 

eða greiða að fullu fyrir hana hjá einkareknum veitanda heilbrigðisþjónustu sem starfar utan 

hins opinbera heilbrigðiskerfis.
239

 Ójöfnuður felst í því að þessir sjúklingar eiga vegna 

ástands síns hvorki kost á því að bíða né fara út. Þá er það jafnframt ljóst að þeir möguleikar 

innanlands sem standa þessum sjúklingum til boða eru annað hvort að bíða á biðlista eftir 

aðgerð hjá opinberri heilbrigðisstofnun, sem líkt og áður hefur komið fram að eru töluvert 

langir, eða þá að kaupa sig framhjá biðlistanum með því að greiða sjálfir fyrir gerviliðaaðgerð 

hjá Klínikinni. Í þessu felst mismunun, þar sem efnahagur manna ræður því hvort síðari 

kosturinn sé raunverulegur möguleiki. Með hliðsjón af þessari afleiðingu mismununarinnar 

verður því ekki talið að hún sé réttlætanleg með tilvísun í framangreint markmið. 

 Þá ber að líta til þriðja skilyrðisins en það er að ekki sé eðlilegt samræmi á milli þess 

markmiðs sem mismununin stefnir að og þeirra aðferða sem notaðar eru til að ná fram 

markmiðinu. Þær aðferðir sem notaðar eru til að ná fram því markmiði sem áður segir, leiða í 

raun til þess að ríkið verður fyrir auknum kostnaði vegna þeirra sjúkratryggðu einstaklinga 

sem kjósa að nýta sér rétt sinn til að fara til annars EES-lands. Þá er jafnframt erfitt að sjá 

hvernig hagkvæmni ríkisins og fjárstjórn sé tryggð þegar litið er til þess að uppi er sú 

undarlega staða að sjúkratryggðir einstaklingar hér á landi hafa fengið samþykki SÍ til að fara 

til útlanda í gerviliðaaðgerð sem framkvæmd er af sama bæklunarskurðlækni og starfar á 

Klínikinni, en fengið synjun á því að fara í sömu aðgerð hjá Klínikinni jafnvel þó sú 

síðastgreinda sé ódýrari. Þá ber að nefna það hvað þennan tiltekna hóp sjúkratryggðra varðar 

að ekki verður komist hjá því komist að draga þá ályktun að vilji stjórnvalda hafi ekki verið 

sá að undanskilja hann frá þeim möguleika sem biðtímareglugerðin felur í sér varðandi það 

                                                        
239

 Hér er vísað til ofangreindra mála Úrskurðarnefndar velferðarmála. 



66 
 

að sækja sér nauðsynlega læknismeðferð þegar slíkt er ekki í boði hér á landi án 

óásættanlegrar tafar. Þó ber að vekja athygli á því að svo virðist ekki vera að löggjafinn hafi 

ekki gert ráð fyrir að samskonar tilvik gætu komið upp og þá hvernig bæri að leysa þau þegar 

litið er til 38. gr. laga um sjúkratygginga, sem áður hefur verið fjallað um í kafla 9.3., 

Ráðherra hefur hins vegar kosið að virkja  ekki þetta  ákvæði með setningu reglugerðar. Með 

hliðsjón af framangreindu verður ekki talið að eðlilegt samræmi sé á milli þess markmiðs 

sem mismununin virðist stefna að og þeirra aðferða sem notaðar eru til að ná fram því 

markmiði.  

 Því verður hér talið, með vísan til framangreindrar umfjöllunar, að framkvæmd 

stjórnvalda gagnvart þessum tiltekna hóp sjúkratryggðra feli í sér óréttmæta mismunun þar 

sem réttur allra á því að sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu án óásættanlegrar tafa, án 

tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti, er ekki tryggður. Með hliðsjón af þessu verður því 

dregin sú ályktun að sú staða sem uppi er sé til þess fallin að fela í sér brot á 65. gr. 

stjórnarskrárinnar. 

 Það þarf að tryggja öllum sama rétt til að sækja sér aðgerð án óásættanlegrar tafar hér 

á landi, að öðrum kosti má ætla að skylda 76. gr. stjórnarskrárinnar sé ekki uppfyllt og væri í 

raun betur tryggður ef sjúkratryggðir fengju að byggja rétt sinn gagnvart SÍ ekki á grundvelli 

innlendra laga heldur samkvæmt Evrópureglu, þ.e. landamæratilskipunarinnar.  

 Það er því niðurstaða höfundar að það standist ekki jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar 

að sjúkratryggðum sem fullnægja skilyrðum fyrir læknismeðferð innan EES-svæðisins á 

grundvelli gildandi Evrópureglna, sé neitað um greiðsluþátttöku slíkrar meðferðar hjá 

einkarekinni heilbrigðisstarfsemi á Íslandi. 

 

11.   Samantekt og tillögur 

Höfundur telur í ljósi svarsins við rannsóknarspurningunni að núverandi framkvæmd 

gagnvart þeim sem bíða eftir gerviliðaaðgerð sé brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og að 

brýn nauðsyn sé til að bæta úr því. Höfundur telur fjórar leiðir færar til að lagfæra þessa 

stöðu, en þær miða allar að því að rýmka aðgengi sjúkratryggðra að ósamningsbundnum 

veitendum heilbrigðisþjónustu innanlands. 

Í fyrsta lagi er lögð til lagabreyting til að tryggja þeim sem ekki komast í 

liðskiptaaðgerð til útlanda rétt á því að fá endurgreitt fyrir aðgerð hjá Klínikinni. Áður er 

vikið að því að á Alþingi hefur verið lagt fram frumvarp sem felur í sér slíka lagabreytingu. 

Verði það samþykkt yrði mikilvægt skref stigið í átt til þess að leiðrétta það ástand sem nú 
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hefur skapast vegna áreksturs Evrópureglna og innlendra laga. Ekki verður framhjá því litið 

að frumvarpið er þingmannafrumvarp en ekki stjórnarfrumvarp. Líkurnar á því að það verði 

samþykkt eru því miklu minni en ef um stjórnarfrumvarp væri að ræða, ekki nema það takist 

að skapa breiða pólitíska samstöðu á Alþingi fyrir því að leiðrétta þetta misræmi. Í ljósi þess 

að um brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar er að ræða er það mat höfundar að afar brýnt 

sé að stjórnvöld beiti sér fyrir samþykki þessa frumvarps til að bregðast við því ástandi sem 

nú er uppi. 

Í öðru lagi er hér lagt til, að óbreyttum lögum, að stjórnvöld breyti framkvæmd sinni 

og ákveði að ákvæði landamæratilskipunarinnar geti einnig gilt hér á landi. Eins og höfundur 

hefur áður nefnt þá bannar landamæratilskipunin ekki beitingu hennar innanlands, þrátt fyrir 

að hún geri ekki kröfu um slíkt. Stjórnvöldum sé því heimilt að ákveða í þeim tilvikum að 

sjúkratryggður á rétt samkvæmt landamæratilskipuninni að ákveða að sjúkratryggður geti 

nýtt sér þann rétt einnig innanlands. Kostnaðarlega breytir ákvörðun af þessu tagi engu fyrir 

SÍ en fyrir sjúkratryggðan yrði um verulega réttarbót að ræða og lagfært yrði um leið það brot 

á jafnræðisreglu sem núverandi framkvæmd felur í sér. 

Í þriðja lagi þá væri hægt að ráða bót á núverandi stöðu með stoð í gildandi lögum um 

sjúkratryggingar nr. 112/2008. Í 38. gr. laganna er ákvæði sem beinlínis heimilar 

greiðsluþátttöku SÍ vegna læknismeðferða hjá ósamningsbundnum aðilum þegar sérstök 

tilvik gefa tilefni til slíks. Sú staða mála sem lýst hefur verið í þessari ritgerð er að mati 

höfundar dæmi um slíkt sérstakt tilvik sem ástæða er til að bregðast við samkvæmt þessu 

ákvæði. Eins og áður er rakið þyrfti þó fyrst að virkja ákvæði 38. gr. með þeim aðferðum sem 

tilgreindar eru í greininni.  

Í fjórða lagi gætu stjórnvöld einnig ákveðið að semja við ósamningsbundna aðilann 

um greiðsluþátttöku vegna gerviliðaaðgerða sbr. 40. gr. laga um sjúkratryggingar, til að 

bregðast við brotinu og til að anna þeirri gífurlegu eftirspurn sem er eftir gerviliðaaðgerðum 

hér á landi. Sú aðgerð er líklega fljótlegust og einföldust. 

 Þrátt fyrir að biðlistaátakið sem fjallað var um í kafla 2.2.1. hafi almennt skilað 

góðum árangri þá er raunin sú að enn er langur biðlisti eftir gerviliðaaðgerðum og biðtíminn 

lengri en embætti landlæknis telur ásættanlegt.  Vinnunni samkvæmt biðlistaátakinu er 

líklega best lýst sem langhlaupi. Hægt og bítandi tekst með því að stytta biðlistana eftir 

þessum aðgerðum. Þar sem sjúklingahópurinn sem bíður eftir aðgerð er hópur sem býr við 

verulega skert lífsgæði skiptir máli að stytta biðlistana sem fyrst. Það má ekki gleymast að á 

bak við hverja tölu á biðlista er sjúkratryggður einstaklingur sem þarf á aðgerð að halda, hann 
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á rétt á henni og aðgerðin bætir líkamsheilsu hans, fjarlægir verki, gerir honum kleift að 

endurheimta hreyfigetu og bæta svo verulegu munar lífsgæði viðkomandi.  

 Framkvæmd stjórnvalda í þessum málum og samspil gildandi Evrópureglna hefur leitt 

til þess að sjúkratryggði hér á landi sem bíða eftir gerviliðaaðgerð sitja ekki allir við sama 

borð. Í því felst brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem brýn nauðsyn er fyrir stjórnvöld 

að bregðast við með því að hrinda í framkvæmd einhverjum af þeim tillögum sem höfundur 

leggur hér til. 
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