
Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
sjúkratryggingar nr. 112/2008;með síðari breytingum breytingum 
(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring.) 

Þingskjal 1104 — 676. mál.

Heilbrigðisráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til breytinga á 29. gr. laganna. aðaltilgangur 
lagabreytinganna er að setja þak á hámarksgreiðslur sjúkratryggða fyrir heilbrigðisþjónustu. Annars 
vegar er um að ræða hámarksgreiðslur á ári og hins vegar hámarksgreiðslur fyrir hvern mánuð.

Skv. frumvarpinu mynda greiðslur hins sjúkratryggða svokallaðan afsláttarstofn. Greiðsluþátttaka hins 
sjúkratryggða er fundin út þannig, að lagður er saman afsláttarstofn og greiðslur hins sjúkratryggða 
eins og nánar er skýrt í frumvarpinu. Unnið hefur verið að gerð nýs kerfis um greiðsluþátttöku 
sjúkratryggða á tímabilinu 2007-2008 og aftur 2013 -  2015 og nú verandi frumvarp byggir á vinnu 
hóps síðan í ágúst 2015.

Hin langi meðgöngutími sýnir að hér er um flókið verkefni að ræða og töluvert vantar uppá að 
núverandi frumvarp sé auðskilið.

Einnig eru í frumvarpinu tillögur um þjónustustýringar (tilvísanakerfi).

Athugasemdir við lagafrumvarpið

Með umræddum tillögum fylgja athugasemdir við frumvarpið, kostnaðarumsögn og drög að 
reglugerð alls 27 blaðsíður. Hér er því augljóslega ekki um einfalt mál að ræða og nauðsynlegt að 
vanda mjög þessa vinnu.

Aðalatriði frumvarpins er að hámarksgreiðslur almennra sjúklinga á mánuði verða 33.600 kr og á einu 
ári eru hámarksgreiðslur 95.200 kr. Aldraðir, öryrkjar og börn greiða samkvæmt frumvarpinu 2/3 
hluta af þessari upphæð.

Heildarkostnaður sjúkratryggða er um 6,5 milljaðra kóna á ári. Þeir( ca 10500 einstaklingar) sem 
greiða meiri en ca 95 þúsund krónur á ári greiða samtals á giska 1,2 milljarða króna ( tafla 2 í 
athugasemdum). Þessum ca 1200 milljónum er dreift á aðra greiðendur, samkvæmt ákveðnu kerfi 
sem kennt er við Pétur H Blöndal fyrrverandi alþingismann.

Þessi tilfærsla á greiðslum kemur mismunandi niður á hina einstöku sjúklingahópa. Athugasemdir 
þessar miðast við hvernig þessar breytingar koma við þá sem þurfa á þjónustu geðlækna að halda.

Geðlæknar ( eins og aðrir sérfræðingar) starfa skv samningi Læknafélags Reykjavíkur og 
Sjúkratrygginga íslands.

Heildarkostnaður við fyrsta viðtal hjá geðlækni: (1.5 klst vinna læknisins) er 25690 kr 

Geðlæknaviðtal langt. Heildarkostnaður er 16148 kr 

Geðlæknaviðtal stutt( styttra en 30 min) heildarkostnaður 7340 kr



Geðlæknis
þjónusta

Fullt
verð

Almennir
sjúklingar

Almennir 
sjúklingar með 
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Öryrkjar og 
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Greiningar
viðtal

25.690 13.696 5418 5245 1522

Langt
geðviðtal

16.148 9.879 4.146 3.973 1.098

Stutt viðtal 7.524 6.430 2.972 2.798 1.010
núverandi kerfi fá almennir sjúklingar svokal að afsláttarskírteini, þegar þeir hafa greitt 33.600 kr og

aldraðir og öryrkjar fá slíkt skírteini eftir að hafa greitt 8500 kr, í þessum greiðslum er miðað við 
almanaksár.

Eftir að afsláttarskírteini er fengið borgar almennur sjúklingur 4117 kr en aldraðir og öryrkjar 1098 kr.

Ef umrætt frumvarp verður að lögum versnar hagur þessara einstaklinga mikið.

Kostnaður við fyrsta viðtal hækkar hjá almennum sjúklingi um meira en 10.000 kr og fyrir langt 
viðtal mun kostnaður hins sjúkratryggða hækka um meira en 6.000 krónur. Fullvíst er að margir 
munu ekki geta greitt þetta gjald og ekki leita sér þjónustu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.

Þetta þýðir að venjulegur einstaklingur sem leitar til geðlæknis sem í dag borgar fyrir 10 til 12 skipti 
hjá geðlækni um 72 þúsund krónur fyrir meðferðina mun borga fyrir hana 95.200.

Hér þarf að hafa í huga að geðsjúkdómar eru algengustu langvinnu sjúkdómar ungs fólks, sumir eiga í 
erfiðleikum með að greiða núverandi upphæðir, hvað þá að þurfa greiða í hverjum mánuði allt að 
33600 krónur.

Varðandi öryrkja þá eru geðsjúkdómar ein af lang algengustu orsökum örorku ungs fólks og greiðir 
þessi hópur í dag innan við 20.000 krónur fyrir 10 til 12 skipti hjá geðlækni á ári.

Eftir þessar breytingar getur öryrkinn þurft að greiða allt að 63500 krónum eða meir en þrefallt 
meira fyrir þessar komur. Hér verður að hafa í huga að í dag eru 20.000 krónurnar hindrun fyrir þá 
sem eru allra verst settir.

Heildarfjöldi viðtala geðlækna, sem vinna skv. samningi LR og SÍ er á milli 32-35 þúsund viðtöl á ári.

Tii viðbótar má nefna að geðdeild LSH veitir rúmlega 30 þúsund viðtöl í formi bráðaþjónustu, 
skammtíma- og langtímameðferðar. Geðlæknar koma eingöngu að hluta þeirra viðtala sem fram fara 
á vegum geðdeildarinnar. Rétt er að geta þess að sjúklingar greiða ekki fyrir þjónustu, sem þeir fá á 
göngudeildinni á Kleppi en eingöngu er innheimt fyrir stutt viðtal í göngudeildinni við Hringbraut ( þó 
að í flestum tilvikum sé um langt viðtal að ræða.) í þeim tilvikum sem sjúklinghlutinn er innheimtur 
greiðir sjúklingur fyrir viðtalið í um það bil 50% tilvika um leið og viðtalið fer fram. Innheimtuhlutfallið 
hækkar eitthvað með innheimtuaðgerðum. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvert innheimtuhlutfallið 
er á sjúklingshluta viðtalsins er; hjá læknum á stofum

Ef umræddar lagabreytingar verða samþykktar óbreyttar munu breytingarnar hafa mjög miklar 
afleiðingar fyrir þá sem þurfa á þjónustu geðlækna að halda. Kostnaður við fyrstu viðtölin hækkar 
óeðlilega mikið og verður til þess að margir þeirra sem verst standa muna ekki leita sér þjónustu.



Lægra gjaldið sem einstaklingar greiða nú á LSH skapar ákveðna mismunun, sem auðvitað er ekki 
eðlileg. Ef LSH hækkar hlut sjúkratryggða eins og felst í frumvarpinu mun innheimtuhlutfall á hlut 
sjúklinga lækka enn frekar og nánast hverfa. Göngudeild geðdeildar LSH er á engan hátt í stakk búin 
til að auka þjónustuframboð sitt.

Nauðsynlegt er að Alþingi geri breytingar á fyrirliggjandi frumvarpi til að afstýra verulegum og 
fyrirsjáanlegum erfiðleikum þeirra, sem þurfa á þjónustu geðlækna að halda.

Undirritaðir leggja áherslu á að þeir eru sammála þeirri meginstefnu frumvarpsins að stilla í hóf 
háum greiðslum sjúkratryggða fyrir heilbrigðisþjónustu en breytingararnar megi ekki verða til að 
öðrum hópum verði, gert nær ókleift að sækja sér þjónustu, vegna hás kostnaðar.

Tilvísanakerfi

Frumvarpið felur einnig í sér möguleika á svokölluðu tilvísankerfi. Rétt er að hafa í huga að kostnaður 
við sambærilega læknisþjónustu hjá sérfræðilæknum og heimilislæknum er líklega lægri hjá 
sérfræðilæknum. Kostnaður við göngudeildarstarfsemi LSH er að vonum mun hærri en sambærileg 
þjónusta hjá sérfræðilæknum.

Heildarkostnaður þjónustu, sem sérfræðilæknar veita er því lægri en kostnaður við sambærilega 
þjónustu, sem veitt er annars staðar í heilbrigðiskerfinu. Af þeirri ástæðu einni er tilvísanakerfið ekki 
skynsamlegt.

Heilsugæslan er kjarni heilbrigðisþjónustunnar og eðlilegt er að einstaklingar leiti þangað áður en þeir 
leiti annað innan heilbrigðiskerfisins. í sumum tilvikum er heilsugæslan þó óþarfa milliliður. 
Tilvísanakerfi mun skapa heilsugæslunni aukna vinnu, sem mun leiða til öngþveitis. Á meðan löng bið 
er eftir viðtölum í heilsugæslunni er tilvísanakerfi algerlega óraunhæft.

Virðingarfyllst,

Tómas Zoéga, yfirlæknir Kristinn Tómasson, læknir
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