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Efni: Umsögn um lagafrumvarp, mál 676. 145. löggjafarþing 2015—2016.
Sjúkratryggingar (Hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)

Stjórn Félags íslenskra barnalækna hefur fengið áskoranir frá félagsmönnum um að senda inn 
umsögn um ofangreint mál.

Félag barnalækna á Íslandi stendur vörð um velferð barna hér á landi og hefur áhyggjur af því að með 
frumvarpi þessu sé verið að auka gjaldheimtu fyrir heilbrigðisþjónustu barna. Einnig að tilvísunarkerfi 
geti mismunað börnum eftir efnahagsaðstæðum þar sem efnaðir hafi meiri möguleika á 
sérfræðiþjónustu barna en efnaminni.

Í athugasemdum við 1.gr. í frumvarpinu kemur fram að tilgangur ákvæðisins sé að lækka álögur á 
barnafjölskyldur innan kerfisins. Einnig er ætlað að sjúkratryggðir sæki í auknum mæli á heilsugæslu 
og er talið að heilbrigðiskerfið sé undirbúið fyrir þær breytingar. Hafa ber í huga að árið 2015 voru 
47.264 komur til barnalækna samkvæmt http://www.sjukra.is/um-okkur/frettir/samantekt-um- 
komutidni-til-sergreinalaekna og er hægt að áætla að stór hluti sé vegna bráðra vandamála þar sem 
leitað er til læknis með stuttum fyrirvara. Við efumst um að heilsugæslan sé í stakk búin til að taka á 
móti þessum fjölda. Hætta er á að stór hluti barna verði neitað um bráðaþjónustu á heilsugæslu og 
þurfi því að leita til sérfræðilækna án tilvísunar og þá hækkar greiðsluþáttaka þeirra úr 1/9 af gjöldum 
almennra sjúkratryggðra einstaklinga í 67% samanborið við kostnað fyrir lagabreytingu. Það mun 
reyndar áfram standa til boða að sækja þjónustu á slysadeild og á bráðamóttöku barna þeim að 
kostnaðarlausu en hætt er við því að mikil örtröð myndist þar með tilheyrandi álagi og hættu sem því 
fylgir. Börn með ummönnunarkort fá heilbrigðisþjónustu án kostnaðar og er líklegt að með þessari 
reglugerð fjölgi umtalsvert umsóknum um slík kort með meðfylgjandi tímafrekri skriffinsku sem er 
mikil fyrir.

Varðandi tilvísanir þá er margt mjög óljóst í frumvarpinu. Þar er tekið fram að tilvísun þurfi að koma 
frá heilsugæslu- eða heimilislækni en ekki tekið fram hvort tilvísun gildi á ákveðinn sérfræðilækni, 
ákveðið sérfræðifag, ákveðna sjúkdómsgreiningu, fyrir hversu margar komur og hversu lengi tilvísun 
gildi. Ennfremur virðist ekki vera hægt að skrifa tilvísun frá sérfræðingi til sérfræðings og er það 
miður. Algengt er að vandamál sem þurfa sérfræðimat greinist við skoðun barns á sjúkrahúsum og á 
stofum sérfræðings og veldur það töf og flækjustigi að þurfa að senda barn á heilsugæslu sem millilið 
fyrir frekara mat sem þolir oft illa bið.

Jákvætt er að börn með sama fjölskyldunúmer teljast sem einn einstaklingur og mun það gagnast 
barnmörgum fjölskyldum.

Starfandi stjórn Félags íslenskra barnalækna 2016:
Ingólfur Einarsson, formaður, Brynja Kristín Þórarinsdóttir, ritari, Sindri Valdimarsson, gjaldkeri og Sigurður Einar Marelsson, varamaður.
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Félagið hefur Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna, sem lögfestur var hér á landi á 2013, gjarnan að 
leiðarljósi varðandi velferð barna. Þar er skýrt kveðið á um að leitast skal við að setja þarfir barna í 
forgang þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir um þjónustu fyrir þann viðkvæma hóp.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Félags íslenskra barnalækna,

Sindri valdimarsson, slsindriv@landspitali.is
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