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Efni. Þingskjal 1104 -  676. mál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (hámarksgreiðslur 
sjúkratryggðra og þjónustustýring).

Læknafélag Reykjavíkur, kt. 450269-2559, Hlíðarsmára 8, 201 Kópavogi, hefur 
kynnt sér ofangreint frumvarp sem og umsagnir Læknafélags Islands C>LÍ“) og 
geðlæknanna Tómasar Zoéga C>TZ“), yfirlæknis, og Kristins Tómassonar C,KT“), 
læknis.

Læknafélag Reykjavíkur er hlynnt því að hámarksgreiðsla vegna 
heilbrigðisþjónustu lækki og verði lægri hjá öldruðum og öryrkjum. Læknafélag 
Reykjavíkur er jafnframt hlynnt því að sett verði á stofn kerfi sem verndar sjúklinga 
fyrir mjög háum greiðslum fyrir heilbrigðisþjónustu.

Læknafélag Reykjavíkur er hins vegar andvígt því að umrætt frumvarp verði óbreytt 
að lögum. Aðallega vegna þess að frumvarpið mun auka verulega greiðsluþátttöku 
sjúklinga, eins og reifað er í umsögnum LI og TZ og KT. Læknafélag Reykjavíkur er 
jafnframt andvígt því að svokallað tilvísunarkerfi verði lögfest en það felur í sér að 
sjúklingar greiða hærra gjald til sérfræðinga ef þeir fá ekki tilvísun til þeirra frá 
heilsugæslustöð eða heilsugæslulækni.

í umsögnum LÍ og TZ og KT er ítarlega farið yfir það hvernig greiðsluþátttaka 
sjúklinga muni aukast verði frumvarpið að lögum. Óþarft er að endurtaka þá 
umfjöllun heldur vísast þangað. Læknafélagið telur hins vegar rétt að reifa 
athugasemdir félagsins vegna tilvísunarkerfisins.

1. Stuðlar að mismunun á grundvelli efnahags.

Markmiðið með frumvarpinu er að gera heilsugæsluna að fyrsta viðkomustað 
sjúklinga. Þessu markmiði á að ná með því að lögfesta heimild í 3. tl. 1. mgr. 
29. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, um að heimilt verði að 
innheimta sjúklinga um hærra gjald fyrir þjónustu ef þeir sækja sér 
þjónustuna „án tilvísunar frá heilsugæslustöð eða heimilislækni." Kerfið á að 
tryggja það að sjúklingar fari fyrst til heilsugæslunnar til þess að fá tilvísun 
til sérfræðings.



Læknafélag Reykjavíkur telur tilvísunarkerfið mismuna sjúklingum á 
grundvelli efnahags en það brýtur gegn 2. mgr. 1. gr. laga um réttindi 
sjúklinga nr. 74/1997.1 ákvæðinu segir að óheimilt sé að mismuna sjúklingum 
á grundvelh efnahags og stöðu að öðru leyti. Tilvísunarkerfið takmarkar 
einnig lögbundinn rétt sjúklings samkvæmt 20. gr. laga nr. 74/1997 til þess að 
„leita til þess læknis sem hentar honum best“ og að „fá álit annars læknis á 
greiningu, meðferð, ástandi og batahorfum.“

Tilvísunarkerfið leiðir til þess að þeir fá forgang sem hafa efni á að greiða 
hærra gjald fyrir heilbrigðisþjónustu. í fyrsta lagi vegna þess að hinir 
efnameiri þurfa ekki að bíða eftir tíma hjá heimilislækni til að fá tilvísun til 
sérfræðings. Biðtíminn getur því miður verið mjög langur í ljósi þess að 
verulegur skortur er á heimilislæknum hér á landi en tugþúsundir manna eru 
ekki með skráðan heilsugæslu- eða heimihslækni. I öðru lagi geta hinir 
efnameiri valið sér þann lækni sem hentar þeim best. Aðrir, sem hafa ekki 
efni á að greiða hærra gjald vegna heilbrigðisþjónusta, þurfa að leita til 
heilsugæslunnar til þess að fá tilvísun. Ekkert í lögum bannar 
heilsugæslulækni að neita sjúkhngi um tilvísun til sérfræðings. Neitun 
takmarkar því augljóslega áðurnefnd réttindi sjúklings til að velja sér lækni 
eða að fá áht annars sérfræðings.

2. Tilvísunarkerfið er óskilvirkt og eykur kostnað hins opinbera.

Sjúklingar taka almennt upplýsta ákvörðun um að leita beint til sérfræðings. 
Krafa um tilvísun leiðir til þess að sjúklingar þurfa að bíða lengur eftir því að 
komast að hjá sérfræðingi. Krafan getur auk þess verið mjög íþyngjandi, ekki 
síst í þeim tilvikum þegar sjúklingurinn þarf að ræða viðkvæm málefni við 
sérfræðing, eins og til dæmis kvensjúkdómalækni Krafa um tilvísun getur líka 
verið tilhæfulaus þegar fyrirfram má vera ljóst að heilsugæslan getur ekki 
sinnt erindinu. Þetta á til dæmis við um augnlækna, þvagfæraskurðlækna, 
kvensjúkdómalækna og fleiri sérgreinar.

Krafa um tilvísun lækkar jafnframt ekki kostnað hins opinbera af 
heilbrigðisþjónustu. Þvert á móti er kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu 
sérfræðinga líklega lægri en vegna heilbrigðisþjónustu heimihslækna.

í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir því að aðrir en heilsugæslustöðvar og 
heimilislæknar geta gehð út tilvísun til sérfræðings. Læknafélag Reykjavíkur 
telur mikilvægt að sérfræðingar geti vísað á á aðra sérfræðinga. Það kemur í 
veg fyrir að sjúklingur þurfi að snúa aftur til heimilislæknis til að fá nýja 
tilvísun hafi sú fyrri ekki leitt til úrlausnar vandans.

Tilvísunarkerhð lengir því ekki einungis biðtíma sjúklinga eftir 
læknaþjónustu heldur eykur jafnframt kostnað hins opinbera, sem og 
einstakra sjúklinga.
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3. Ráðherra er fengið óheft vald um útfærslu tilvísunarkerfisins.

Á bls. 7 í frumvarpinu segir að mikilvægt sé að heimild sé í lögum til þess að 
áskilja tilvísun til „ákveðinna sérgreina“. Frumvarpið gengur þannig út frá 
þeirri forsendu að tilvísunarkerfið eigi einungis við í undantekningartilvikum 
um ákveðna sérfræðinga. Slík nálgun er eðlileg í ljósi þess sem er rakið hér að 
framan.

I sjálfum lögunum er hins vegar ekki að finna neina takmörkun á heimild 
ráðherra til að áskilja tilvísun til allra sérgreina. I lögunum er heldur ekki að 
finna leiðbeiningar um það hvernig eigi að útfæra tilvísunarkerfið. Það vantar 
til dæmis umfjöllun um það hvernig ákvarða eigi fjárhæð gjalds í þeim 
tilvikum þegar sjúkhngar leita til sérfræðings án tilvísunar. Þá er engin 
umfjöllun um það hvort tilvísun eigi að vera gefin út vegna ákveðinnar 
sjúkdómsgreiningar eða á nafn ákveðins sérfræðings, sérgrein sérfræðings 
(dæmi lyflækningar), undirsérgrein sérfræðings (dæmi lungnalækningar) eða 
starfsstöð sérfræðinga. Loks er engin umfjöllun un það hver gildistími 
tilvísunar eigi að vera eða hvort sjúklingur hafi einhver úrræði ef honum er 
neitað um tilvísun.

Mikilvægt er að löggjafinn taki afstöðu til þessara atriða í lögum um 
sjúklingatryggingar en feli ekki ráðherra óheft vald um þessi atriði.

Læknafélag Reykjavíkur óskar eftir fundi með velferðarnefnd Alþingis til þess að 
fara betur yfir athugasemdir félagsins við einstök atriði frumvarpsins. Áskilinn er 
réttur til að skila inn ítarlegri athugasemdum fyrir þann fund.

formaður
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