
Reykjavík 4. mars 2016

Efni: Athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um aukinn stuðning vegna 
tæknifrjóvgana. Þingskjal 20  — 20 . mál.

Tilvera , samtök um ófrjósemi fagnar tillögunni. Nauðsynlegt er að skoða 
greiðsluþátttöku ríkissins því fólk sem á í erfiðleikum með að eignast barn án 
tækninnar er að sligast undan álagi og margir hafa hreinlega ekki efni á meðferð. 
Það á ekki að vera fyrir fáa útvalda að hafa efni á tæknifrjóvgun, hvort sem um er 
að ræða tæknisæðingu, glasa- eða smásjármeðferð, en þannig er í raun staðan í 
dag.

Ný meðferðarstofa hefur tekið við af ART Medica, IVF Klíníkin Reykjavík, og 
verður nú boðið upp á ýmsar nýjungar og breytingar hafa verið gerðar á 
verðskrá (t.d. er sama verð á glasa- og smásjármeðferðum).

Tillögur að breytingum/athugasemdir:
1. Mikilvægast af öllu teljum við að hefja niðurgreiðslu á fyrstu glasa- 

/smásjármeðferð að nýju því allir þurfa að byrja á fyrstu meðferð. Ámóta 
fyrirkomulag þekkist hvergi á Norðurlöndum né annars staðar.

2. Nauðsynlegt er að fjórar meðferðir séu niðurgreiddar eins og áður var og 
ætti sömuleiðis að auka þátttöku sjúkratrygginga og að þeir sem að þeir 
sem ekki fengu fyrstu meðferðina niðurgreidda (þ.e. þeir sem fóru í fyrstu 
glasa/smásjár eftir áramótin 2011-2012) fái þá 5. meðferðina 
niðurgreidda. Þannig fái allir fjórar (4) niðurgreiddar meðferðir. Verði 
fyrsta meðferð niðurgreidd að nýju verður að passa upp á að refsa ekki 
þeim sem borguðu að fullu sína fyrstu meðferð. Taka ber fram að 
greiðsluþátttaka á Norðurlöndum er þannig háttað að fyrstu þrjár 
meðferðirnar eru fríar og að oft greiða sjúklingar eingöngu eitt gjald fyrir 
lyfin.

3. Tilvera leggur til að blastocystagjald verði niðurgreitt einnig, enda verði 
sú meðferð það sem koma skal hjá flestum sjúklingum.

4. Við leggjum til að sjúkratryggingar greiði fyrir uppsetningu á frystum 
fósturvísum enda er það yfirleitt hluti af meðferðargjaldi á 
Norðurlöndunum og víðar þar sem talað er um fulla meðferð.

5. Sjúklingar ættu að hafa kost á því að nota niðurgreiðslu á meðferð 
erlendis einnig óski þeir þess. Læknar á mörgum erlendum 
meðferðarstofum mæla oft með að sjúklingar leiti álit annarrar 
meðferðarstofu en það er ekki hægt hér á landi þar sem samkeppnin er 
engin.



6. Frjósemi er komin niður í 1,93 barn á konu en 2,1 barn á konu er sú tala 
sem þarf að vera svo að þjóðin nái að standa í stað varðandi fólksfjölda. 
Fædd börn eftir tæknifrjóvganir á Íslandi eru 3,2%  (2012). Þetta þýðir að 
um 145 glasabörn fæðast hér á ári hverju. Í þessum tölum er ekki tekið 
tillit til tæknisæðinga sem eru meðferðir sem ekki er niðurgreiddar af 
hinu opinbera og flestir fara í áður en til glasa/smásjármeðferðar kemur. 
Höfum við efni á að þessi prósenta lækki?


