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Samráðsgátt  

Heilbrigðisráðuneytið 

Mál nr. 12/2023 

Reykjavík, 28. febrúar  2023 

  

Efni:   Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur 

heilbrigðisstarfsmanna 

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) vísa til draga að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, 
faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna sem birtist í samráðsgátt þann 24. janúar 
síðastliðinn. Til stendur að reglugerðin komi í staðinn fyrir reglur nr. 586/1991 um gerð og útgáfu 
læknisvottorða sem komnar eru til ára sinna. Þá vísa samtökin einnig til tillagna starfshóps um 
vottorð sem birtar voru á vefsíðu heilbrigðisráðuneytisins þann 24. janúar 2023. SFF vilja koma 
að sjónarmiðum og gera athugasemdir við reglugerðardrögin sem samin voru af 
framangreindum starfshópi. 

Almennt um notkun vottorða og annarra heilsufarsgagna í vátryggingastarfsemi 

Persónutryggingar vátryggja persónu eða líkama þess sem vátryggður er. Persónutryggingar 
vátryggja því gegn áhættu sem að lífi og heilbrigði einstaklings kann að steðja. Óhætt er að segja 
að persónutryggingum sé ætlað að tryggja mikilsverða hagsmuni einstaklinga sem er fjárhagslegt 
öryggi ef upp koma sjúkdómar eða andlát. Grundvöllur hverrar vátryggingar er áhættumat og í 
tilviki persónutrygginga er því iðulega nauðsynlegt að upplýsingar um heilsu umsækjanda liggi 
fyrir svo hægt sé að taka ákvörðun um hvort unnt sé að veita persónutryggingu og á hvaða 
kjörum. Þá gera endurtryggjendur vissar kröfur til frumtryggingafélaganna um gagnaöflun og 
áhættumat þegar kemur að því að endurtryggja þessa vátryggingastarfsemi.  

Lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 eru samningalög sem innihalda m.a. sérreglur þegar 
kemur að persónutryggingum sbr. III. kafla þeirra löggjafar. Í 82. gr. laganna er fjallað um 
almennar forsendur fyrir ábyrgð félagsins en þar kemur fram að á meðan félagið hefur ekki 
samþykkt að veita vátryggingu getur það óskað eftir upplýsingum sem hafa þýðingu fyrir mat 
þess á áhættunni. Þá er þar mælt svo fyrir að upplýsinga um heilsu viðkomandi skuli aflað frá 
honum sjálfum en ef vátryggingafélag afli upplýsinga frá öðrum en honum sjálfum sé það gert á 
grundvelli upplýsts samþykkis sem jafngildir þá umboði til vátryggingafélags til þess að kalla eftir 
upplýsingum frá heilbrigðisyfirvöldum líkt og einstaklingurinn gerði það sjálfur. Lög um 
vátryggingasamninga gera því ráð fyrir að vátryggingafélag geti leitað eftir upplýsingum hjá 
öðrum en umsækjanda um heilsufar hans en út frá réttileika og eðli heilbrigðisupplýsinga er eins 
og áður segir iðulega nauðsynlegt að slíkar upplýsinga komi frá heilbrigðiskerfinu samhliða því 
að fá grunnupplýsingar frá umsækjanda sjálfum.  Í framkvæmd hefur það verið liður í þjónustu 
við beiðendur persónutrygginga að spara þeim sporin með því að kalla eftir gögnum frá 
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heilbrigðiskerfinu á grundvelli upplýsts samþykkis sem staðfesta uppgefið heilsufar.  

Að auki reynir mjög á tilvist heilsufarsupplýsinga þegar kemur að mati og uppgjöri á bótakröfum 
tjónþola vegna veikinda eða slysa. Öflun  ítarlegra sjúkragagna um fyrra heilsufar og heilsufar 
vegna veiknda og slysa er forsenda þess að leggja faglegt mat á tímabundnar sem og varanlegar 
afleiðingar slysa og þar með geta greitt bætur til tjónþola. Ýmist annast lögmaður tjónaþola, ef 
honum er til að dreifa, eða vátryggingafélagið upplýsingaöflun í slíkum málum, í báðum tilvikum 
auðvitað á grundvelli umboðs frá tjónþola sjálfum.  

Um árabil hafa Samtök fjármálafyrirtækja velt upp þeim spurningum til heilbrigðiskerfisins hvort 
hægt sé að koma á öruggum rafrænum sendingum viðeigandi og nauðsynlegra 
heilsufarsupplýsinga til vátryggingafélaga með rafrænu samþykki einstaklingsins. Slík lausn hefur 
ekki verið kynnt enn sem komið er en SFF vona að tæknilausn í þeim efnum verði til hjá 
heilbrigðisyfirvöldum. 

Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur 

heilbrigðisstarfsmanna 

Í 19. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 segir að heilbrigðisstarfsmönnum sé skylt að 
láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga er þeir annast þegar slíkra vottorða er krafist vegna 
samskipta sjúklings við hið opinbera. 

Reglugerðardrögin skilgreina vottorð með eftirfarandi hætti: 

„Vottorð: Lýsing heilbrigðisstarfsmanns á samskiptum sínum og sjúklings sem hann hefur sjálfur veitt 

heilbrigðisþjónustu og byggir á því sem hann veit sönnur á og fram kemur í sjúkraskrá sjúklingsins. Vottorð 

eru gerð fyrir beiðni sjúklings eða opinberra aðila.“ 

Í 1. mgr. 5. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir: 

 5. gr. 

 Sjúklingur á rétt á upplýsingum um: 

    a. heilsufar, þar á meðal læknisfræðilegar upplýsingar um ástand og batahorfur, 

    b. fyrirhugaða meðferð ásamt upplýsingum um framgang hennar, áhættu og gagnsemi, 

    c. önnur hugsanleg úrræði en fyrirhugaða meðferð og afleiðingar þess ef ekkert verður aðhafst, 

    d. möguleika á að leita álits annars læknis eða annarra heilbrigðisstarfsmanna eftir því sem við á um 

meðferð, ástand og batahorfur. 

 Þess skal getið í sjúkraskrá sjúklings að upplýsingar samkvæmt þessari grein hafi verið gefnar. 

 Upplýsingar samkvæmt þessari grein skulu gefnar jafnóðum og tilefni skapast og á þann hátt og við þau 

skilyrði að sjúklingur geti skilið þær. 

 Eigi í hlut sjúklingur sem ekki talar íslensku eða notar táknmál skal honum tryggð túlkun á upplýsingum 

samkvæmt þessari grein. 
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Í 3. mgr. 5. gr. reglugerðardraganna segir að heilbrigðisstarfsmanni sé ekki skylt að verða við 
beiðni sjúklings eða þriðja aðila um útgáfu álitsgerðar, sbr. 3. tl. 2. gr. sem er skilgreind í 
reglugerðinni með eftirfarandi hætti: 

„Álitsgerð: Faglegt álit heilbrigðisstarfsmanns á heilbrigðistengdum málefnum einstaklings, að beiðni 

hans eða þriðja aðila, sem byggir á staðfestum gögnum og þarf ekki að tengjast veittri heilbrigðisþjónustu 

af hendi viðkomandi heilbrigðisstarfsmanns.“ 

Lög um sjúkraskrár nr. 55/2009  innihalda upptalningu um hvað hún skal innihalda en að mati 
SFF er með lögum um sjúkraskrár ekki tryggt að sjúklingur fái þær upplýsingar sem hann á rétt á 
skv. 5. gr. laga um réttindi sjúklinga á skriflegu formi þar sem einungis skal getið í sjúkraskrá að 
þessar upplýsingar hafi verið gefnar.  

Þörf sjúklings fyrir heilbrigðisupplýsingar sem áður var vikið að í tengslum við vátryggingar er og 
verður áfram til staðar þó svo að heilbrigðisstarfsmenn hætti að veita þær í formi vottorða og 
álitsgerða til notkunar gagnvart öðrum aðilum en hinu opinbera. Skortur á upplýsingum sem 5. 
gr. laga um réttindi sjúklinga kveður á um mun eðli málsins samkvæmt bitna á þeim 
einstaklingum sem sækja sér þjónustu hjá einkafyrirtækjum svo sem með beiðni um líf- og 
sjúkdómatryggingu sem ekki verður unnt að afgreiða en það sama mun eiga við um greiðslu bóta 
vegna slysa, sjúkdóma og annarra líkamstjóna. Gæta þarf að aðgengi sjúklinga/einstaklinga að 
öllum þeim upplýsingum sem þeir þurfa til þess að geta tryggt sig og gætt að rétti sínum en örugg 
rafræn miðlæg úr sjúkraskrá og rafrænar staðfestingar af ýmsu tagi og myndu væntanlega 
takmarka vinnu heilbrigðisstarfsmanna við vinnslu gagna. Þörf fyrir þessar upplýsingar fyrir 
sameiginlega skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins og tryggingakerfisins í heild1 hverfur ekki við 
reglugerðarbreytingu eða breytt verklag heilbrigðisstarfsmanna sem felur í sér að hætta að veita 
þær. Öruggar gagnasendingar, takmarkað aðgengi og fagleg, aðgangsstýrð varsla upplýsinga hjá 
þriðja aðila þarf jafnframt að vera tryggð.  

Með 5. gr. reglugerðardraganna er undirstrikað að heilbrigðisstarfmönnum sé ekki skylt að verða 
við beiðni sjúklings né  þriðja aðila þegar kemur að vottorði vegna annars en opinberrar þjónustu 
og þegar kemur að útgáfu álitsgerðar. En heilbrigðisstarfsmönnum er ekki bannað að verða við 
þessum beiðnum. Að mati SFF er þá hætt við að það skapist ringulreið í kringum það ef sumir 
heilbrigðisstarfsmenn verða við beiðnunum en aðrir ekki. Enginn fyrirsjáanleiki verður gagnvart 
þeim sem leitar upplýsinga til heilbrigðisstarfsmanns þegar það er alfarið komið undir 
persónulegri ákvörðun heilbrigðisstarfsmannsins hverju sinni hvort hann verði við beiðninni eða 
ekki. Með því skapast og ójafnræði í kerfinu þegar sjúklingar í sömu stöðu fá ólíkan framgang 
sinna mála því einn fær upplýsingar frá heilbrigðisstarfsmanni en annar ekki og ljóst að þörf 
skapast fyrir upplýsingagjöf fyrir fram um hvort viðkomandi heilbrigðisstarfsmaður hyggst verða 
við þessum beiðnum eða ekki.  

Þá eru að mati SFF álitaefni við túlkun þegar kemur að skilgreiningu á vottorði og álitsgerð. 

 

1 opinberar tryggingar, lífeyrissjóðir, sjúkrasjóðir, tryggingafélög og hagsmunagæsla sjúklinga 
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Vottorðabeiðnir á grundvelli upplýsts samþykkis eru oft sendar á heilsugæslu einstaklings en 
ekki einstaka lækna vegna þess að oft hafa fjölmargir læknar heilsugæslu hitt og komið að 
meðferð einstaklings. Telst þá það gagn sem útbúið er um allar heimsóknirnar álitsgerð en ekki 
vottorð sem heilbrigðisstarfsmönnum verður ekki skylt að verða við hvort heldur sem um er að 
ræða vegna þjónustu hins opinbera eða annarra? Verður þá staðan þannig til að mynda gagnvart 
hinu opinbera að allir læknar heilsugæslunnar sem hafa hitt einstaklinginn þurfi að gefa út 
sérstakt vottorð vegna tiltekins einstaklings? Það myndi óumdeilanlega skapa mikinn tvíverknað 
meðal lækna og heilsugæslustöðva. Slík breyting yrði því vart til bóta.  

Beiðnir eru einnig stundum sambland af vottorði og álitsgerð þar sem stundum er óskað eftir 
upplýsingum um horfur. Telst það þá álitsgerð?  

Í 4. mgr. 3. gr. reglugerðardraganna segir að heilbrigðisstarfsmanni beri að gæta þess að nota 
ekki í útgáfu annað mál en íslensku nema hann hafi það gott vald á erlendu tungumáli að hann 
geti ábyrgst rétt innihald textann sem er sambærilegt og er í gömlu reglunum. SFF sakna þess þó 
að þarna komi fram að vottorðið skuli þannig gert að sá sem notar vottorðið skilji innihald þess 
og markmið sbr. eins og er í gildandi reglum en vottorðin  innihalda oft fræðiheiti og 
skammstafanir sem erfitt getur verið að skilja.  

Að lokum má nefna að ef tekið er mið af tölfræði sem birt er með tillögum starfshóps um vottorð 
þá virðast útgefin vottorð vegna vinnsla mála hjá vátryggingafélögum ekki vera umfangsmikill 
hluti af þeim vottorðum sem gefin eru út af heilbrigðisstarfsfólki á heilsugæslum 
höfuðborgarsvæðisins. 

Með vísan til alls framangreinds telja SFF að reglugerðardrögin þarfnist frekari skoðunar áður en 
henni verður gefið gildi. Samtökin telja að frekari vinna þurfi að eiga sér stað með aðkomu fleiri 
aðila en einungis þeirra sem starfa innan heilbrigðiskerfisins til að tryggja það að einstaklingar 
geti sótt upplýsingar um sig vegna samskipta við aðra en hið opinbera. Reglugerðardrögin, eins 
og þau liggja fyrir, eru að mati SFF ekki endilega til þess fallin að einfalda vinnu lækna og annarra 
heilbrigðisstarfsmanna og myndu án efa takmarka verulega rétt sjúklinga til að krefjast bóta 
vegna slysa og sjúkdóma sem og getu þeirra til að kaupa sér líf- og sjúkdómatryggingar. 

Virðingarfyllst, 

F. h. Samtaka fjármálafyrirtækja, 
 

 
_______________________________ 

Margrét A. Jónsdóttir, lögfræðingur 
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