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Efni: Athugasemdir Sjúkratrygginga íslands við frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um sjúkratryggingar nr. 112/2008 (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og 
þjónustustýring), þingskjal 1104 -  676. mál.

Sjúkratryggingar íslands (SÍ) hafa fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um sjúkratryggingar nr. 112/2008 (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring). 
Stofnunin gerir athugasemdir við eftirfarandi atriði:

• Hærra gjald efþjónusta er sótt á aðra heilsugæslustöö en sjúkratryggður er skráður hjá.
• Hœrra gjald efþjónusta er sótt án tilvísunar.
• Niðurfelling/lægra gjald efþjónusta fyrir börn er sótt með tilvísun.
• Innleiðing hámarksgreiðslu fyrir tiltekna heilbrigðisþjónustu.

1. tl. 1. gr. frumvarpsins

Hœrra giald efþiónusta er sótt á aðra heilsusœslustöð en siúkratrvssður er skráður hiá.

Markmið breytingarinnar er að hvetja sjúkratryggða til að sækja þjónustu þar sem þeir eru 
skráðir. E f þeir leiti annað skuli vera heimilt að ákveða hærra gjald. Gert er ráð fyrir að 
framkvæmd verði nánar útfærð í reglugerð. Gjaldið er mikilvægt stýritæki. Um leið er 
þýðingarmiklum spumingum ósvarað:

• A þetta viðbótargjald að vera innan eða utan hins nýja greiðslukerfis? (A gjaldið að telja 
upp í hámarksgreiðslu hins sjúkratryggða eða ekki)?

• Á gjaldið að vera föst fjárhæð eða má það vera breytilegt m.t.t. stöðu hins sjúkra- 
tryggða?

• Hvað má gjaldið vera hátt og má það vera hærra en raunverð þjónustunnar? (Svo dæmi 
séu tekin er fullt gjald ósjúkratryggðs í dag fyrir almenna komu á heilsugæslustöð kr. 
9.000 og fyrir vitjun utan dagvinnutíma kr. 24.120, sbr. reglugerð nr. 1142/2015).

• Hvemig á að ráðstafa gjaldinu? Á það að koma til lækkunar annars ákveðnum greiðslum 
eða á það að renna til hlutaðeigandi heilsugæslustöðvar til að mæta viðbótarkostnaði 
sem leiðir a f þjónustunni? (Samkvæmt fjármögnunarlíkani velferðarráðuneytisins á 
heilsugæslustöð að fá 4.260 kr. aukagreiðslu ef sjúkratryggður, sem ekki er skráður á 
stöðina, sækir þangað þjónustu. Mögulegt komugjald sjúklings lækkar á hinn bóginn 
þessa greiðslu í dag og því spuming hvort hið sama eigi að gilda um fyrirhugað 
hækkunarálag).
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2. tl. 1. gr. frumvarpsins

Hærra siald e f  biónusta er sótt án tilvísunar.

Markmið breytingarinnar er að hvetja til þess að heilsugæslan verði fyrsti viðkomustaður 
sjúklinga. Framkvæmdin hefur ekki verið útfærð. Gjaldið er mikilvægt stýritæki. Um leið er 
þýðingarmiklum spumingum ósvarað:

• Spumingar tengdar fjárhæð gjaldsins em af sama toga og hér að frama vegna 
heilsugæslugjaldsins. Gjaldinu er fyrst og fremst ætlað að hafa áhrifá þjónustu sem sótt 
er til sérgreinalækna, en skv. drögum að reglugerð sem fylgja fmmvarpinu á gjald fyrir 
þá þjónustu almennt (fyrir aðra en böm og lífeyrisþega) að vera umsamið heildarverð, 
þ.e. það verð sem Sjúkratryggingar íslands hafa samið um í samningum við veitendur 
heilbrigðisþjónustu. Hvaða áhrif hefur það ef sjúkratryggðum án tilvísunar verður gert 
að greiða hærra gjald en umsamda heildarverðið fyrir þjónustuna?

• Lægra gjald fyrir veitta þjónustu með tilvísun hefur í för með sér aukið álag á 
heilsugæslustöðvar og heimilislækna. Em stöðvamar í stakk búnar til að mæta því? Er 
eftirsóknarvert að heilsugæslan verði fyrsti viðkomustaður sjúklinga ef það leiðir til þess 
að aðgengi að heilbrigðisþjónustunni versnar? Er það hagkvæmt til langs tíma þó að 
þannig megi ef til vill lækka heilbrigðiskostnað til skamms tíma?

• Heimild til innheimtu hærra gjalds án tilvísunar er bundin við þjónustu sjálfstætt 
starfandi heilbrigðisstarfsmanna. Heimildin nær þannig ekki til sambærilegrar þjónustu 
á vegum ríkisins (t.d. þjónustu sérgreinalækna á göngudeild sjúkrahúsa). Fær það 
staðist að mismuna rekstraraðilum með þessum hætti? Er minna eftirsóknarvert að 
heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður þegar sjúklingar leita til starfsmanna ríkisins en 
til sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna, sbr. markmiðið með breytingunni?

Niðurfellins/lœsra sia ld  e f  biónusta fyrir börn er sótt með tilvísun.

Samkvæmt frumvarpinu er tilgangur breytingarinnar að lækka álögur á barnafjölskyldur innan 
kerfisins. Samkvæmt drögum að reglugerð eiga böm að fá þjónustu sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmanna gjaldfrjálsa ef hún sótt með tilvísun (bls. 11 og bls. 23). Að öðmm kosti 
á að greiða 2/3 af umsömdu gjaldi, en þó aldrei umfram hámarksgreiðslu samkvæmt þeim 
reglum sem gilda fyrir böm. Komur bama til sjálfstætt starfandi sérgreinalækna á árinu 2015 
vom nálægt 109 þúsund og komugjöld þeirra rúmlega 100 m.kr. (7,3% af heildarkostnaði 
þjónustunnar). I kostnaðarumsögn velferðarráðuneytisins kemur fram að án tillits til tilvísana 
myndu greiðslur þessa hóps aukast um 600 m.kr. Reiknað er með að flestir sæki tilvísanir til 
heilsugæslunnar og að í raun verði því ekki af kostnaðaraukanum.

• E f tilgangurinn með heimildinni er að lækka álögur á bamafjölskyldur, sbr. 
athugasemdir með frumvarpinu, er spuming hvers vegna þjónusta sérgreinalækna fyrir 
böm er ekki einfaldlega höfð gjaldfrjáls óháð tilvísunum, sbr. það sem á við um flesta 
aðra þjónustu sem ætlunin er að fella undir nýja greiðsluþátttökukerfið?

• Þjónusta sérgreinalækna við böm sem starfa á vegum stofnana ríkisins á skv. drögum 
að reglugerð að vera gjaldfrjáls óháð því hvort þjónustan er veitt með eða án tilvísunar. 
Fær það staðist að mismuna rekstraraðilum með þeim hætti?



•  Það að innleiða mismunandi greiðsluþátttöku sjúkratrygginga eftir því hvort þjónusta er 
sótt með eða án tilvísunar gerir miklar kröfur til upplýsingatæknikerfa SÍ, 
heilsugæslustöðva og sjálfstætt starfandi sérgreinalækna. Er ráðlegt að innleiða þessa 
kerfisbreytingu án verkáætlunar og eðlilegs undirbúnings?

• Ljóst er að í flestum tilvikum er kostnaður við þjónustu sérgreinalækna vegna bama 
sambærilegur kostnaði við komu á heilsugæslustöð. Þar með fylgir því hlutfallslega 
mikill viðbótarkostnaður fyrir heilbrigðiskerfið að krefjast skilyrðislaust að niðurfelling 
á komugjöldum bama til sérffæðinga séu háð tilvísun. (Á árinu 2015 var meðalkostn- 
aður við hverja komu bama til sérgreinalækna 12.930 kr. (109 þúsund komur.) Fyrir 
ósjúkratryggða er koma á heilsugæslustöð á dagvinnutíma verðlögð á 9.000 kr. og utan 
dagvimiutíma (eftir kl. 16) á 13.415 kr.) Væri ekki ráðlegra að innleiða tilvísanir með 
því að gera kröfu um þær í ákveðnum tilgreindum tilvikum, svo sem þegar um 
kostnaðarsamar meðferðir er að ræða eða meðferðir sem af faglegum ástæðum er 
æskilegt að séu ákveðnar í fullu samráði við heilsugæslustöðvar og heimilislækna?

3. tl. 1. gr. frumvarpsins

Itmleidins hámcirkssreidslu fyrir tiltekna heilbtisðisbiónustu,

• I I .  mgr. og 3. mgr. 3. tl. 1. gr. er tilvísun í 2. mgr. Sú tilvísun ætti að vera í 3. mgr,

• Þjónustan sem mun mynda afsláttarstofn og falla undir hámarksgreiðsluna er tilgreind í 
1. og 2. mgr. 3. tl. 1. gr. frv. sem vísa til 1. -  4. tl. 1. mgr. 29. gr. laga um 
sjúkratryggingar. í 1. og 2. tl. 1. mgr. 29. gr. er þjónusta heilsugæslustöðva og 
sjúkrahúsa tilgreind. í 3. tl. 1. mgr. 29. gr. er tilgreind þjónusta sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmanna og fyrirtækja þeirra og er þar vísað til 2. mgr. 17. gr. og 19. -  
22. gr. laganna, sem fjalla um sjálfstætt starfandi heimilislækna, sérgreinalækna, 
tannlækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga og aðra sérhæfða 
heilbrigðisþjónustu. í 4. tl. 1. mgr. 29. gr. laganna er fjallað um rannsóknir, geisla- og 
myndgreiningar (á sjúkrahúsum og hjá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum). 
Þetta er því sú þjónusta sem fellur undir afsláttarstofn og hámarksgreiðslu. (Kostnaður 
vegna sjúkraflutninga, lyfja og hjálpartækja og ferðakostnaður sjúklinga innanlands 
fellur hins vegar ekki þar undir.) Skv. drögum að reglugerð er ekki gert ráð fyrir að 
tannlækningar falli undir hámarksgreiðslur eða önnur sérhæfð þjónusta skv. 22. laganna, 
önnur en meðferð húðsjúkdóma (og sálfræðiþjónusta bama). Fjalla þyrfti um þetta í 
lagatextanum, t.d. með ákvæði til bráðabirgða þess efnis að tannlækningar séu í byrjun 
undanskildar þeirri þjónustu sem myndar afsláttarstofn og fellur undir 
hámarksgreiðslurnar.

Virðingarfyllst,

F.h. Sjúkratrygginga íslands

SteingrímuiuAri Arason, forstjóri


