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Umsögn um lagafrumvarp um hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og 
þjónustustýring, 676.mál 145. löggjafarþing 2015-2016.

Sjúkir borga fyrir sjúka.

Megintilgangur frumvarpsins er að færa til kostnað milli sjúkra, það er að segja 
þeir minna veiku bera aukin kostnað vegna þeirra sem eru meira veikir.

„Samfélagssáttmálinn" gerir hins vegar ráð fyrir að hið opinbera, sem eru þá 
einkum skattgreiðendur almennt, greiði sjúkrakostnað, a.m.k. að langmestu 
leyti. Gjaldtaka af sjúklingum ætti þá í öllum tilvikum að vera mjög hófleg og þar 
með útilokað að heimta óhófleg gjöld.

Ef ríkisvaldið treystir sér ekki til að ráðstafa nægilegum greiðslum af skattfé 
almennings vegna þessa þá mætti taka upp sérstakt sjúkratryggingargjald á 
skattgreiðendur sem stæði að langmestu undir þessum kostnaði. Þar með væri 
ekki þörf á flóknum útfærslum frumvarpsins á tilfærslu kostnaðar milli sjúkra.

„Þjónustustýring" ríkisins á eina tegund sérfræðinga .

Viðtal við sérfræðing „út í bæ" getur verið ódýrara en viðtal við sérfræðing á 
heilsugæslu. Sjúklingur greiðir hins vegar lítinn hluta kostnaðar viðtals við 
heimilislækni en stóran hluta kostnaðar við sérfræðing sjálfstætt starfandi. Í 
þeim tilfellum er miklu hagkvæmara fyrir ríkið að sjúklingur leiti til sérfræðings 
sjálfstætt starfandi.

Þannig er nú þegar til staðar ákveðin stýring á sjúklingum inn á 
heilsugæslustöðvar en valkostur sjúklings að leita beint til viðkomandi 
sérfræðings.



Frumvarpið stefnir að því að heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður sjúklings en 
ætti að vera valkostur sjúklings eins og nú er. Það er augljóslega dýrara að leita 
til tveggja sérfræðinga í stað eins og þá verulegur tímasparnaður. Oft er 
sjúklingi ljóst hver vandinn er og hvert á að leita, s.s. til augnlæknis, 
bæklunarlæknis, hjartalæknis eða geðlæknis.

Þar sem læknaskortur er til staðar er ekki á bætandi að auka vanda sjúklinga 
með flóknara og jafnvel dýrara kerfi í heildina þegar upp er staðið. Þjónusta 
lækna og annarra heilbrigðisstarfsmanna er hins vegar almennt mjög góð, 
jafnvel frábær, þegar sjúklingar ná til þeirra. Keppikeflið ætti að vera að bæta 
aðstöðu og aðgengi en ekki að hindra það.

Einar Jónsson kt. 290944-3179 

Hverafold 74 

112 Reykjavík


