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Um greiðsluþáttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustu, Þingskjal 1104 - 676. mál 29. apríl 2016

1) Dulin hækkun á afsláttarnúmeri
Frum varp ið er dulin /  flókin /  óskiljanleg leið til þess að hæ kka upphæ ð sjúklinga upp í afsláttarnúm er/kort. Hún mun þýða að allir 
borga miklu meira og hæ tta að fara til læ knis áður en þeim batnar. Skárra að láta dánkast eða drepast.

2) Geðsjúklingar drepnir
G eðlæ knar utan Landspíta la halda að ja fnað i utan um ótal fárveika sjúklinga. Fólk í lífshættu. Nýja gre iðslukerfið mun koma í veg 
fyrir að fárveikt, innsæ islaust fó lk  fari til geðlæ knis eða heim ilislæ knis. Það er o f dýrt að drepa sig ekki.

3) Heilsugæslulæknar ekki til
Hverjir eru þetta, sem eiga að fara að skrifa tilv ísan ir ? A llir vita, að heilsugæ slan er í molum. Þar eru fá ir læ knar eftir. Og þeir munu 
örugglega ekki verða tilvísanaafgreiðslustofnanir.

4) Öryrkjar látnir borga
Stór hluti þeirra, sem  sérfræ ðilæ knar halda gangandi utan spítala, sérstaklega geðlæ knar, eru öryrkjar, enda m eð langvinna 
sjúkdóma. Þeir eru sum ir vinnandi, þótt þe ir greiði m inna fyrir læ knisþjónustu. Nú eiga þeir að borga uppí rúm ar 60 þús krónur áður 
en þeir fá ódýrari læ knisþjónustu. Í dag greiða þeir 9 þús krónur uppí afsláttarnúm er. Sjöföld hækkun. Hækkun gjalda hjá elli og 
örorkulífeyrisþegum  er um 600 -  1000%.

5) Veikasta fólkið utan spítala = oft geðveikir
Læ knar vita, að veikasta fó lk ið er oft utan spítala, harkandi í vinnu, harkandi heima við, harkandi með fjölskylduna. Það hefur hvorki 
tíma, né döngun né möguleika á að leggjast inn - - á spítala, þar sem ekkert er borgað. Þetta fó lk  eru a lm ennir gre iðendur og þeir 
munu blæða peningum. Nógu lengi til þess að batna ?

6) Sjúkratryggingar ráða ekki við núverandi kerfi með afsláttarnúmer
Í nýju tillögunum  þurfa SÍ að afgreiða afs lá tta rnúm er einu sinni í m ánuði eða ja fnvel oftar. Í núverandi kerfi getur tek ið  uppí 3 
m ánuði að afgreiða afsláttarnúm er, og o f oft fæ r sjúklingurinn aldrei greidda ofgreiðslu þá, sem hann á inni hjá SÍ. Það er alveg ljóst 
að SÍ ræ ður ekki v ið  að halda utan um kerfi, eins og lagt er til í nýjum tillögum . A fgre iðslukortsnúm erið hjá þeim er líka a llta f m iðað 
við  þann dag, sem SÍ afgre ið ir afsláttarkortið, en ekki þann dag, sem  sjúklingurinn nýtur læ knisþjónustunnar. G engur upp að hafa 
hám ark í hverjum  m ánuði ? Svarið er Nei.

7) Landlæknir á móti læknisþjónustu utan sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva
30 % allra læ knisverka á Íslandi eru fram kvæ m d á sérfræ ðilæ knastofum . Þessi læ knisverk kosta hins vegar 5% a f því sem 
læ knisverk kosta alls. Veikasta fó lkið er utan spítala. Það vita a llir læknar. Tökum  ekki stjórnun heilbrigðism ála í Svíþjóð okkur til 
fyrirm yndar. Land læ kn ir hefur ekki unnið v ið  læ kningar í 35+ ár, hvorki hér né í Svíþjóð.

8) Ókeypis er verra en 500 kr
Rannsóknir sýna, að þjónusta, sem  fæ st ókeypis er lítilsvirt. Líka stundum  það sem  er ódýrt. Þess vegna er um hugsunarvert að 
he ilbrigðisþ jónustan sé ókeypis. Að láta fó lk greiða m álam yndagjald, eins og gert er í núverandi kerfi er skárra en þau ósköp, sem 
fe last í fyrirliggjandi frumvarpi.

9) Velferðarnefnd skilur ekki frumvarpið .
G áfuðustu alm úgam enn, læ knar og lögfræ ðingar hafa reynt að lesa og skilja þetta nýja frum varp um greiðsluþáttöku sjúklinga. 
Skilur velferðarnefnd frum varp ið ?

Niðurstaða:
Hendið þessu frumvarpi út um gluggann og byrjið uppá nýtt. Og sjálfstæðismenn: Ekki kenna Pétri Blöndal um þetta 
frumvarp, - ekkert í þessu frumvarpi byggir á hans hugmyndum.

Með vinsem d og virðingu,
Lára Halla Maack
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