
Ed. 358. Nefndarálit [43. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 40 30. april 1963.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd tók frv. til meðferðar á tveim fundum og sendi
það til umsagnar stjórn Tannlæknafélags íslands og Tryggingastofnun ríkisins.
Nefndin varð ekki á einu máli um afgreiðslu þess. Leggur meiri hlutinn til, að
frv. fellt, en minni hlutinn mælir með samþykkt þess.

í umsögn Tannlæknafélagsins segir, að félagið geti ekki tekið neina afstöðu til
frumvarpsins, en ekki er þar tilgreint, hvað valdi þvi getuleysi.

Tryggingastofnun rikisins minnir i álitsgerð sinni á tannlæknaskortinn í landinu
og hvernig hann valdi þvi, að ekki hafi enn tekizt að koma skólatannlækningum í gott
horf. Þess vegna hafi það "verið talið óskynsamlegt, að sjúkrasamlög keppi við skól-
ana um þá starfskrafta, sem hér um ræðir,"
t sambandi við þessi ummæli vill minni hluti nefndarinnar benda á, að nú

þegar leitar til starfandi tannlækna fólk á öllum aldri. Börn undir skólaskyldualdri,
unglingar og fullorðnir njóta meðferðar eins og skólabörnin. Þetta er staðreynd,
þrátt fyrir tannlæknaskortínn, og hún breytist ekki. þótt frv. verði að lögum.
I þvi er aðeins fjallað um greiðslu kostnaðar, en ekki um það, hverjir njóta skuli
þeirrar tannlæknaþjónustu, sem fáanleg er. Þannig fellur um sjálfa sig meginrök-
semd Tryggingastofnunar gegn frv.

óþörf er sú ábending i umsögninni, að aukin réttindi leiði til útgjaldahækkunar
hjá sjúkrasamlögunum. Það má öllum ljóst vera, enda hefur löggjafinn þegar
ákveðið, hvernig við slíku skuli bregðast, sbr. 54. gr. og 55. gr. laga um almanna-
tryggingar.

Önnur ummæli álitsgerðar Tryggingastofnunar, svo sem um tannskemmdir
vanfærra kvenna, staðfesta réttmæti þess skilnings, sem liggur að baki frv .• og eru
beinn stuðningur við efni þess.

Umsagnir stjórnar Tannlæknafélags íslands og Tryggingastofnunar rikisins eru
prentaðar með nefndaráliti þessu sem fylgiskjöl I og II.

Alþingi, 21. marz 1966.

Alfreð Gislason,
frsm.

Karl Kristjánsson.

Fylgiskjal I.

TANNLÆKNAFÉLAG íSLANDS

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis,
Reykjavik.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis hefur sent stjórn T.F.t.
frv. til 1. um breyting á lögum um almannatryggingar. nr. 40 30. apríl 1963, til um-
sagnar.

Stjórn Tannlæknafélags Islands vill í þessu sambandi taka eftirfarandi fram:
Tannlæknafélag íslands getur ekki tekið afstöðu til frumvarps þessa til laga

nr. 45 um sjúkralöggjöf fyrir tannlækningar i þvi formi, sem það er sett fram og
hér liggur fyrir.

Reykjavík, 16. 12. 1965.

F. h. stjórnar Tannlæknafélags íslands,
Geir R. Tómasson,

form.



Fylgiskjal II.

TRYGGINGASTOFNUNRÍKISINS
Reykjavik, 4. febrúar 1966.

Með bréfi 2. 11. 1965sendi heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis
Tryggingastofnun ríkisins til umsagnar frumvarp til laga um breytingar á lögum um
almannatryggingar, flutt af Alfreð Gíslasyni.

Frumvarpið felur í sér þá breytingu á núgildandi lögum, að sjúkrasamlögum
skuli skylt að greiða %, hluta kostnaðar við tannlækningar, þegar þær teljast bein
heilsufarsleg nauðsyn. Jafnframt er gert ráð fyrir samningum milli sjúkratrygg-
inga og tannlækna um þessa þjónustu.

Í núgildandi lögum er heimild fyrir sjúkrasamlög að taka upp í samþykktir
sínar greiðslu fyrir tannlækningar, en samlög hafa litið notfært sér þessa heimild.

Aðalástæðan fyrir því, að sjúkrasamlög hafa lítið sem ekkert snúið sér að þess-
um þætti heilbrigðisþjónustu, er ekki skilningsleysi á nauðsyn slíkrar þjónustu.

Ástæðan er fyrst og fremst sú, að tannlæknaskorturinn í landinu hefur valdið
því, að ógerlegt hefur reynzt fyrir bæjar- og sveitarfélögin að koma skólatann-
lækningum í gott horf, en góð tannlæknisþjónusta barna og unglinga er að sjálfsögðu
forsenda þess, að þessi mál geti komizt í lag.

Það hefur því verið talið óskynsamlegt, að sjúkrasamlög keppi við skólana um þá
starfskrafta, sem hér um ræðir, en bíða heldur þar til skólatannlækningar væru
komnar i gott horf.
íReykjavík benda líkur til, að svo geti orðið innan 6-8 ára, og þá gæti sjúkra-

samlagið tekið við sem greiðsluaðili fyrir tannlækningar a. m. k. um ákveðið árabil,
eftir að skyldunámi lýkur, t. d. til 18 eða 20 ára aldurs.

Eins og nú er ástatt, telur því Tryggingastofnun ríkisins, að það sé ekki skyn-
samlegt að samþykkja frumvarpið. Hins vegar kemur til álita að gera samlögum að
taka þátt í greiðslu ýmiss konar dýrra og tímabundinna tannviðgerða, svo sem meiri
háttar tannréttinga barna og unglinga, tannsmíði vegna meðfæddra eða áunninna
gómgalla og tannviðgerða vanfærra kvenna. Um allt þetta má fullyrða, að það
verði varla leyst af skölatannlæknum, þar eð sérfræðiþekkingu þarf til, og um
síðasta þáttinn er það vitað, að tannskemmdir um meðgöngutíma eru oft allmikið
vandamál og þörf að draga ekki viðgerðir.

Auk þeirra atriða, sem hér hafa verið rakin, hlýtur málið að verða sjúkrasam-
lögum verulegt fjárhagslegt vandamál, en ekki liggja fyrir, svo að vitað sé, neinar
tölur um kostnað við tannlæknisþjónustu i landinu almennt.

Tryggingastofnunin getur því, eins og áður er fram tekið, ekki mælt með sam-
þykkt frumvarpsins, eins og það hefur verið lagt fyrir Alþingi.

Tryggingastofnun ríkisins.
Sverrir Þorbjarnarson.


