
Nd. 562. Frumvarp tillaga [263. mál]
um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, með síðari breytingum.

Flm.: Kristín Halldórsdóttir, Kristín Einarsdóttir, Málmfríður Sigurðardóttir,
Sigríður Lillý Baldursdóttir.

1. gr.
Eftirtaldar breytingar verði á 43. gr. laganna:

a. j-liður 1. mgr. orðist svo: Fargjöld fyrir sjúklinga sem þarfnast ítrekaðrar meðferðar eða
eftirlits hjá lækni eða í sjúkrahúsi með eða án innlagningar og fargjöld fylgdarmanna
þeirra þegar sérstaklega stendur á.



b. Við 1. mgr. bætist nýr stafliður er verði k-liður og orðist svo: Ferðastyrki til
uppihaldskostnaðar sjúklings og fylgdarmanns samkvæmt j-lið ef dvelja þarf 30 daga
eða lengur á 12mánaða tímabili utan heimabyggðar . Skilyrði er að ekki sé hægt að veita
sjúklingi nauðsynlega meðferð í heimabyggð. Ferðastyrkur til sjúklings miðast við dvöl
hans utan sjúkrahúss. Þegar ferðastyrkur er greiddur greiðast jafnframt fargjöld án
tillits til þess hvort um ítrekaðar ferðir er að ræða.

e. Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein sem orðist svo:
Tryggingaráð setur reglur um greiðslu fargjalda og ferðast yrkja samkvæmt j- og k-

liðum 1. mgr. sem ráðherra staðfestir.

2. gr.
Við 45. gr. bætist ný málsgrein sem orðist svo:
Greiða má sjúkradagpeninga ef samlagsmaður neyðist til að leggja niður vinnu og

missir launatekjur vegna alvarlegra og langvarandi veikinda barns hans, maka eða foreldris.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Þurfi sjúklingur að leita læknismeðferðar erlendis gilda ákveðnar reglur um greiðslu

fargjalds og uppihaldskostnaðar fylgdarmanns, þ.e. læknis eða hjúkrunarkonu eða annars
fylgdarmanns, ef brýna nauðsyn ber til. Miklu strangari reglur gilda um kostnað vegna
læknismeðferðar innan lands þótt oft sé um sambærileg tilvik að ræða.

Samkvæmt j-lið 43. gr. laga um almannatryggingar skal greiða "Óhjákvæmilegan
ferðakostnað með takmörkunum og eftir reglum, sem tryggingaráð setur og ráðherra
staðfestir, fyrir sjúklinga, sem þarfnast ítrekaðrar meðferðar hjá lækni eða í sjúkrahúsi, með
eða án innlagningar". Samkvæmt reglum um ferðakostnað sjúklinga innan lands nr. 70/1982
eru einungis greidd fargjöld og réttur til greiðslu þeirra mjög takmarkaður. Fargjald
fylgdarmanns telst því aðeins ferðakostnaður að sjúklingurinn sé 12 ára eða yngri eða
ósjálfbjarga. Þessar reglur þarf að endurskoða hið fyrsta.

Engin heimild er í lögum eða reglugerð til þess að greiða uppihaldskostnað í þeim
tilvikum þegar sjúklingur og fylgdarmaður hans þurfa að dveljast langdvölum fjarri heimili
vegna læknismeðferðar sem ekki er hægt að veita í heimabyggð. Það er því skoðun
flutningsmanna þessa frumvarps að samfélagið komi alls ekki nægilega til liðs við sjúklinga
og aðstandendur þeirra í tilvikum sem þessum.

Það er nógu þungbært þegar alvarleg veikindi ber að höndum þótt ekki bætist við
amstur og fjárhagsáhyggjur. Margir leggja á sig ferðalög og langar fjarvistir frá heimili og
mega þola vinnutap og launamissi ofan á allt annað. Sumir geta reitt sig á velvild ættingja
eða vina um húsaskjól, en aðrir þurfa að gista á hóteli eða leigja fyrir stórfé. Þann vanda
telja flutningsmenn að samfélaginu beri að leysa með því að hafa ráð á húsnæði til leigu gegn
hófle~u gjaldi fyrir aðstandendur sjúklinga, sbr. tillögu til þingsályktunar á þskj. 563.

I þessu frumvarpi er kveðið á um aukinn rétt sjúklinga og aðstandenda þeirra til
þátttöku almannatrygginga í fargjaldi og dvalarkostnaði þegar ekki er hægt að veita
nauðsynlega meðferð í heimabyggð. Enn fremur er þar kveðið á um rétt til dagpeninga ef
veikindi náinna ættingja valda vinnu- og launatapi.

Hljóti frumvarp þetta samþykki, svo og tillagan á þskj. 563, fengist mikilvæg leiðrétting
á aðstöðumun landsmanna eftir búsetu.



Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Í greininni er gerð tillaga um að skýrar sé kveðið á um í hvaða tilvikum skuli greiða
ferðakostnað heldur en gert er í gildandi lögum. Með tillögunni er sérstaklega ætlað að
tryggja aukinn rétt þeirra sem verða fyrir verulegum útgjöldum vegna nauðsynlegrar dvalar
utan heimabyggð ar .

Um 2. gr.
Í greininni er gerð tillaga um nýtt heimildarákvæði um að bætt verði að nokkru

fjárhagslegt tap vegna veikinda aðstandenda. Gert er ráð fyrir að ákvæðinu verði einungis
beitt vegna alvarlegra og langvarandi veikinda nákominna ættingja og maka.

Um 3. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.


