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

Visað er til tölvubréfs Alþingis frá 14. april sl. þar sem óskað er umsagnar Læknafélags íslands 
(LÍ) á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari 
breytingum (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring), 676. mál á 145. 
löggjafarþingi.

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er það samið í velferðarráðuneytinu af 
vinnuhópi um framkvæmd nýs greiðsluþátttökukerfis sem heilbrigðisráðherra skipaði í ágúst 
2015. í hópnum voru sérfræðingar frá velferðarráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti og 
Sjúkratryggingum íslands. Með frumvarpinu er lagt til nýtt greiðsluþátttökukerfí 
heilbrigðisþjónustu þannig að ákveðnar verði mánaðarlegar hámarksgreiðslur sjúkratryggðra. í 
frumvarpinu felst einnig að komið verður á þjónustustýringu heilbrigðiskerfisins þannig að 
heilsugæslan verði aðjafnaði fýrsti viðkomustaður sjúklinga.

Hér á eftir fer umsögn LÍ um þetta frumvarp.

Almenní um frumvarpið. LÍ telur það af hinu góða að koma á nýju greiðsluþátttökukerfi þar 
sem tekið er tíllit til helstu þátta heilbrigðisþjónustukostnaðar sem sjúklingar bera á hverjum 
tíma. Það er mikill galli á núverandí kerfi að það leiðir af sér að ákveðnir sjúklingahópar geta 
lent í mjög miklum kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu, m.a. vegna þess að það er ekki aliur 
kostnaður sjúklinga við heilbrigðisþjónustu sem telur upp í hið árlega kostnaðarþak heldur 
einungis hluti kostnaðarins. Tafla 2 (bls. 9 í frumvarpinu) sýnir þetta glögglega. LÍ telur það þó 
mikinn annmarka á hinu nýja kerfí hversu hátt þakið er á mánaðarlegum kostnaði 
sjúkratryggðra vegna heilbrigðisþjónustu. Nánar verður vikið að athugasemdum LÍ vegna þess 
síðar í þessu bréfi.

Um samráð. í V. kafla almennra athugasemda með frumvarpinu (bls. 7) er fjallað um samráð 
við undirbúning þess frumvarps sem hér er til umsagnar. Þar kemur fram að nefnd 
heilbrigðisráðherra, sem skipuð var í ágúst 2013, hafi kallað á sinn fund m.a. fulltrúa frá LÍ. Af 
því má draga þá ályktun að fulltrúar LÍ hafi verið hafðir með í ráðum við samningu þessa 
frumvarps. Svo er ekki. Eins og frásögn í almennum athugasemdum um frumvarpið ber með 
sér hófst vinna við hið nýja greiðsluþátttökukerfí ekki fyrr en miklu seinna. LÍ hefur því ekki 
með neinum hætti komið að samningu þessa frumvarps.

Unt nýtt greiðsluþátttökukerfi. Hið nýja greiðsluþátttökukerfi sem frumvarpið leggur til, á sér 
allnokkra forsögu, sem rakin er í athugasemdum við lagafrumvarpið.

Hið nýja greiðsluþátttökukerfí í heilbrigðisþjónustu gerir ráð fyrir því að enginn þurfi að greiða 
meira en nemur ákveðinni hámarksfjárhæð í hverjum mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu. Sú 
fjárhæð verður ákveðin með reglugerð. Samkvæmt drögum að reglugerð sem fylgir 
frumvarpinu verður þessi mánaðarlega hámarksfjárhæð 33.600 kr. hjá sjúkratryggðum almennt 
en 1/3 lægri hjá öldruðum, öryrkjum, bömum og einstaklingum með umönnunarkort fyrir 
heilbrigðisþjónustu, eða 22.400 kr. Börn I sömu fjölskyldu teljast einn einstaklingur.
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Þetta þýðir að fyrstu 33.600 kr. (eða 22.400 kr.) heilbrigðisþjónustu í fyrsta mánuði greiðslu 
fyrir heilbrigðisþjónustu greiðast að fullu af sjúkratryggðum sjálfum. Eftir fyrsta mánuð 
heilbrigðiskostnaðar verður til afsláttarstofn, sem flyst miili mánaða að frádregnum 1/6 hluta af 
hámarksgreiðslum um hver mánaðarmót, óháð greiðslum sjúkratryggðs. Sjúkratryggður á 
samkvæmt þessu nýja kerfi að greiða mest 67.200 kr. á sex mánaða tímabili og 95.200 kr. 12 
mánaða tímabili (sjá bls. 6 í greinargerð).

LÍ telur að núverandi kerfi hafí þann alvarlega annmarka, sem endurspeglast vel f töflu 2 í 
almennum athugasemdum við frumvarpið (bls. 9) að allnokkur hópur sjúkratryggðra er að bera 
umtalsverðan kostnað af heilbrigðisþjónustu. Á árinu 2015 voru samtals 3 að greiða á bilinu 
400-499 þús., 12 að greiða á bilinu 350-399 þús., 34 að greiða 300-349 þús., 144 að greiða 250- 
299 þús. 578 að greiða 200-249 þús. og 1890 að greiða 150-199 þús. Samtals voru þannig 2661 
sjúkratryggðir að greiða meira en 150 þús. kr. í heilbrigðisþjónustu (annað en lyf) á árinu 2015.

í hinu nýja kerfi er gert ráð fyrir að enginn sjúkratryggður greiði meira en tæpar 100 þús. kr. á 
12 mánaða tímabili. Ekki er þó gert ráð fyrir auknum fjármunum í kerfið heldur verður tilfærsla 
á greiðslum með þeim afleiðingum að talsvert fleiri fara að borga talsvert meira. Eftirfarandi 
tafla sýnir þessa breytingu:

Kostnaðarbil Fjöldi í núverandi kerfi Fjöldi í nýju kerfi

0-29.999 kr. 137.777 111.239

30.000-59.999 44.460 74.281

60.000-89.999 16.839 34.580

90.000-99.999 2.759 895

A f töflunni má sjá að liðlega 26 þús. færri sjúkratryggðir munu greiða kostnað innan við 30 
þús. kr. Tæplega 30 þús. fleiri sjúkratryggðir munu greiða kostnað á bilinu 30 -* 60 þús. Sá 
hópur stækkar um 2/3. Liðlega 18 þús. fleiri sjúkratryggðir mun greiða kostnað á bilinu 60 * 90 
þús. Þessi hópur liðlega tvöfaldast. Það fækkar hins vegar talsvert í hópnum sem borgar kostnað 
á bilinu 90-100 þús.

LÍ telur að grunnhugmynd hins nýja kerfis hafi nokkra góða kosti, þá helsta að mjög háum 
kostnaði nokkurs hóps sjúkratryggðra er útrýmt og að fleiri kostnaðarþættir víkta inn í 
hámarkskostnað vegna heilbrigðisþjónustu. Á hinn bóginn telur félagið að mánaðarlegt þak 
upp á 33.600 kr. sé alltof hátt og verði verulega íþyngjandi fyrir hinn almenna 
sjúkratryggða, einkum þá tekjulægri. Því má ekki gleyma að hinn almenni sjúkratryggði er 
þegar búinn að greiða talsverðar fjárhæðir til sjúkratryggingar sinnar gegnum hið almenna 
skattakerfi. Með þeirri umtalsverðu hækkun sjúklingagjalda sem hið nýja greiðsluþátttökukerfi 
felur í sér hækka verulega greiðslur sjúkratryggða fyrir heilbrigðisþjónustu þó 
hámarkskostnaður verði lækkaður. í raun þýðir hið nýja kerfi, með því háa mánaðarlega þaki 
sem virðist eiga að setja, að dregið er umtalsvert úr sjúkratryggingavernd hins almenna 
sjúkratryggða einstaklings.
LÍ telur nauðsynlegt, eigi að hrinda hinu nýja kerfi í framkvæmd, að lækka mánaðarlega þakið 
þannig að mánaðarlegum kostnaði verði stillt mun meira í hóf. Tölur frá 2013 sýna að 2,9% 
þeirra sem ekki nýttu heilbrigðisþjónustu, þótt þeir teldu sig þurfa það, fóru ekki vegna hás 
kostnaðar við hana (sjá fylgiskjal). Með þeirri hækkun sem nýtt greiðslukerfi felur í sér er 
talsverð hætta á því að þessi hópur stækki.

Til lengdar er það ekki til góðs hvorki fyrir heilsu einstaklinga né heilbrigðiskostnað að 
sjúkratryggðir dragi að leita sér heilbrigðisþjónustu. Slíkur dráttur getur orðið verulega
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kostnaðarsamur fyrir heilbrigðiskerfið vegna alvarlegra fylgikvilla sem þá geta komið upp hjá 
sjúklingum.

Þá telur LI að nýtt kerfi kunni að ýta undir ásókn í heilbrigðisþjónustu hjá þeim sjúkratryggðum 
sem komnir eru upp f hámarksafslátt. Það gæti skapast tilhneiging til að viðhalda afslættinum 
með því að leita heilbrigðisþjónustu jafnve) að nauðsynjalausu vegna lágs verðs hennar fyrir 
sjúkratryggðan sem kominn er á þennan stað í afsláttarkerfmu.

Hið nýja kerfi hefur því þann ókost að vera bæði letjandi gagnvart þeim sem ekki treysta sér til 
að greiða jafnháa hlutdeild sjúklings og áformað er og hvetjandi gagnvart þeim sem búnir eru 
að ná hámarksafslætti og vilja viðhalda honum.

LÍ telur nauðsynlegt í þessu sambandi að benda á þá staðreynd að í núverandi kerfi hefúr 
gagnvart sumum sjúklingahópum reynst mjög erfitt að innheimta sjúklingahluta gjaldanna. 
Sumir sérgreinalæknar hafa valið þann kost að sleppa sjúklingum sínum við sjúklingahlutann, 
einmitt af þeirri ástæðu. Þá hefur LÍ hefur upplýsingar um að komugjöld sjúklinga á 
Landspítala, einkum geðdeild hans, innheimtist iíla. Á þessa staðreynd er bent í umsögn 
geðlæknanna Kristins Tómassonar og Tómasar Zoega. LÍ bendir velferðamefnd Alþingis á að 
kalla eftir tölulegum upplýsingum frá LSH um þetta efni.

LÍ telur núverandi greiðsluþátttökukerfi sjúklinga hafa ýmsa kosti. Það er með áriegt þak 
við 35.200 kr. sem er litlu hærri fjárhæð en fyrirhugaða mánaðarlega þakið er í hinu nýja kerfí. 
Þegar þessu þaki er náð fær sjúkratryggður talsverðan afslátt á sjúklingahlutanum við þá 
heilbrigðisþjónustu sem hann sækir og sá afsláttur gildir það sem eftir lifír almanaksársins. 
Enginn hvati er því í núverandi kerfí fyrir því að sækja ónauðsynlega heilbrigðisþjónustu til að 
viðhalda hámarksafslætti. Stærsti galíi núverandi kerfís er sá sem áður hefur komið fram, að 
nokkur hluti sjúkratryggðra er að greiða verulega mikinn kostnað. LÍ telur að koma megi 
til móts við þennan hóp með því að setja árlegt allsherjarþak. Siíkt fyrirkomulag myndi að vísu 
leiða til nokkuð aukins kostnaðar fyrir sjúkratryggingar. LÍ telur engu að síður eðlilegra að þessi 
mikli kostnaður þessa litla hóps sé borinn af sjúkratryggingum heldur en að honum sé 
dreift yfir á alla sjúkratryggða eins og hið nýja greiðslukerfí gerir.

Þjónustustýring. í frumvarpinu er opnað fyrir það að hafa mismunandi gjald fyrir sjúkratryggða 
eftir því hvort þeir sæki heilbrigðisþjónustu samkvæmt tilvísun eða ekki. Reglugerðardrögin 
gera þó ekki ráð fyrir að þessari heimild verði beitt í bili, nema þegar böm eiga í hlut. Erfítt er 
því að sjá hvaða viðbótarálag er fyrirhugað að leggja á þá sjúkratryggða sem kjósa t.d. að leita 
beint til sérfræðilæknis án milligöngu heilsugæslulæknis. Þetta er annmarki sem gera verður 
alvarlega athugasemd við og eðlilegra væri að löggjafínn ákveði hversu miklu hærra gjald megi 
leggja á sjúkratryggðan í þessum tilvikum fremur en að láta það alfarið í hendur ráðherra.

Þá er gert ráð fyrir að heimilt sé að ákveða að gjald fyrir þjónustu sé hærra sæki sjúkratryggður 
þjónustuna á aðra heilsugæslustöð eða til annars heimilislæknis en hann er skráður hjá. Hér þarf 
að staldra við.! fyrsta lagi vantar verulega upp á að allir landsmenn séu skráðir í þjónustu hjá 
heilsugæslustöð eða heimilislækni. Nákvæmar tölur liggja ekki fyrir en talið er að þessi hópur 
skipti tugum þúsunda. Ástæða þess að svo stór hópur sjúkratryggðra er ekki skráður í þjónustu 
hjá heilsugæslustöð eða heimilislækni er sú að það er verulegur skortur á heilsugæslulæknum, 
ekki síst á höfuðborgarsvæðinu. Ekki kemur fram í skýringum með 1. gr. frumvarpsins hvemig 
eigi að haga gjaldtöku í heilsugæslu fyrir þennan hóp en vænta má að hann eigi að greiða hærra 
gjald því hann er hvergi skráður. Skortur á heilsugæslulæknum mun því verða til þess að þessi 
hópur dæmist strax til að greiða hærra gjald fyrir heilbrigðisþjónustu af ástæðum sem hann 
hefur enga stjóm á sjálfur.
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Þá er spuming hvemig þessi breyting samræmist 20. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 
en þar segir í 1. málslið: Þráit jyrir skiptingu landsins í heilbrigðisnmdœmi samkvœmt lögnm 
um heilbrigðisþjónustu á sjúklingur rétt á að leita til þess lœknis sem honum hentar best.
Það er skýrt markmið þessa frumvarps að heilsugæslan verði fyrsti viðkomustaður sjúklinga. 
LÍ gerir ekki athugasemd við þetta almenna markmið en leyfir sér að benda á að við núverandi 
aðstæður næst þetta markmið ekki. Það skortir tugi heilsugæsiulækna og tugþúsundir 
sjúkratryggða eru ekki með skráðan heilsugæslu- eða heimilislækni. Við þessar kringumstæður 
sýnist óraunhæft að ætla að setja á þjónustustýringu sem felur í sér að heilsugæslan verði ætíð 
íyrsti viðkomustaður. Til að ná þessu markmiði verður fyrst að fjölga heilsugæslustöðum í 
þéttbýli og fjölga heilsugæslu- og heimilislæknum. Við núverandi aðstæður í heilsugæslunni er 
mjög óraunhæft að ætla að setja á þjónustustýringarkerfi af því tagi sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir. Úttekt sem gerð var í Fréttablaðinu 29. apríl 2016 benti til að almennt væri biðtími eftir 
tfma hjá heilsugæslulækni á höfuðborgarsvæðinu a.m.k. væri tvær til þrjár vikur. Haft er eftir 
heilbrigðisráðherra í Morgunblaðinu í dag, 2. maí 2016 að það séu þrír meginbrestir í 
heilbrigðiskerfinu og nefhir þar fyrst þá staðreynd að heilsugæslan sé ekki nægilega sterk. Engu 
að síður er í frumvarpinu lagt til að hið nýja greiðsluþátttökukerfi gangi í gildi 1. júní 2016. Hið 
nýja kerfi leggur verulega aukið álag á heilsugæsluna, sem heilbrigðisráðherra segir að sé ekki 
nægilega sterk fyrir. Hætt er við að það aukna álag sem nýju greiðslukerfi fylgi muni setja 
heilsugæsluna almennt á hliðina því hún er ekki við núverandi aðstæður í stakk búinn að taka 
við viðbótarálagi. Þjónustustýringu er því ekki raunhæft að koma á íyrr en aðstæður í 
heilsugæslunni hafa verið bættar og henni gert kieift að taka við því viðbótarálagi sem slík 
stýring mun óhjákvæmilega hafa í för með sér fyrir heilsugæsluna.

Athugasemdir vió einstakar greinar frumvarpsins.

í 1. gr. frumvarpsins eru lagðar til nokkrar breytingar á 29. gr. Iaga um sjúkratryggingar. Skal 
nú vikíð að hverri og einni breytingu.

1. Í 1. tölul. 1. gr. er gert ráð fyrir að við 1. tölul. 1. mgr. 29. gr. bætist nýr málsliður sem 
heimili að ákveða að gjald fyrir þjónustuna skuli vera hærra sæki sjúkratryggður þjónustuna 
á aðra heilsugæslustöð eða til annars heimilislæknis en hann er skráður hjá. í almennum 
athugasemdum hér að framan er bent á þann annmarka að f lagatextanum sjálfum er ekki 
sett þak á það hveru miklu hærra þetta gjald má vera í þessum tilvikum. LÍ telur mikilvægt 
að löggjafinn setji það þak en ekki ráðherra. Sömuleiðis er bent á þá staðreynd að 
tugþúsundir sjúkratryggðra eru án heimilislæknis. Ef halda á þessu ákvæði til streitu verður 
að hafa fyrirvara gagnvart þeim hópi svo hann lendi ekki í að greiða hærra gjald fyrir 
heilbrigðisþjónustu af ástæðum sem hann ræður ekki við.

2. í 2. tölul. I. gr. er gert ráð fyrir að heimilt verði að ákveða að gjald fyrir þjónustuna skuli 
vera hærra ef sjúkratryggður sækir þjónustuna án tilvísunar frá heilsugæslustöð eða 
heimilislækni. Þá er heimilt að ákveða að gjald vegna þjónustu fyrir böm verði lægra eða 
falli niður ef þjónustan er sótt með tilvísun frá heilsugæslustöð eða heimilislækni. Varðandi 
síðari liðinn í þessum tölulið, að gjald vegna þjónustu fyrir börn verði lægra eða faili niður 
ef tilvfsun er fyrir hendi þá telur LÍ að allt sem stuðlar að lægrí heilbrigðiskostnaði vegna 
bama sé af hinu góða. Varðandi fyrri liðinn þá vísar LÍ í almennar athugasemdir hér að 
framan. Sömuleiðis vill LÍ árétta að ekkert kemur fram í frumvarpinu hversu mikið hærra 
þetta gjald á að vera án til vísunar og telur mikil vægt að löggjafinn ákveði það, ekki ráðherra. 
Þá er vert að spyrja hvort það sé með ráðum gert að tala um tilvísun frá heilsugæslustöð en 
ekki heilsugæslulækni og með því sé verið að opna fyrir möguleika á þvi að aðrir 
heilbrigðisstarfsmenn heilsugæslustöðvar geti gefið út tilvísun. LÍ á bágt með að trúa því að 
uppi séu áform um það og leggur því til að í stað orðsins „heilsugæslustöð“ komi 
„heilsugæslulæknir“ í réttu falli í þessum tölulið. Loks telur LÍ mikilvægt að gert sér ráð
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fyrir því að tilvísun geti komið frá öðrum sérgreinalækni. Sjúkratryggður, sem vísað hefur 
verið tit sérgreínalæknis getur að mati þess sérgreinalæknis þurft að fara til annars 
sérgreinalæknis. LÍ telur að í þeim kringumstæöum sé eðiilegra að sérgreinalæknirinn sem 
sjúkiingnum var upphaflega vísað til vísi honum áfram heldur en að sjúklingurinn fari á ný 
til heilsugæslu- eða heimilislæknis til að fá aftur tilvísun. í reglugerðardrögunum er gert ráð 
fyrir þessu, sbr. 2. málsl. 3. mgr. 2. gr. hennar. Orðalag lagatextans þarf að rýmka til að gera 
ráð fýrir tilvísunum af þessu tagi.

Almennt um 1. og 2. tölul. 1. gr. telur LÍ að skoða þurfí hvað jafnræðisregla leyfi að mikill 
mismunur sé gerður eftir aðstæðum sem raktar eru í töluliðunum. Þess vegna er enn brýnna 
að álagið sem leyft verður að leggja á sé ákveðið af löggjafanum en ekki ráðherra.

3. í 3. tölul. 1. gr. er lýst hinu nýja greiðslukerfi. LÍ vísar til almennra athugasemda hér að 
framan um það.

4. í 2. gr. er gert ráð fyrir að á eftir 29. gr. laga um sjúkratryggingar komi ný grein, 29. gr. b 
um miðlægan heilbrigðisþjónustugrunn. Augljóst er að hið nýja kerfí virkar ekki nema fyrir 
hendi sé miðlægur grunnur af þessu tagi. Allar upplýsingar í honum eru 
persónugreinanlegar og gert er ráð fyrir að heilbrigðisstofnanir og heilbrigðisstarfsmenn 
sem innheimta gjöld a f sjúklingum sé skylt að tengjast gagnagrunninum. Það gefur auga 
leið að með þessu opnast aðgangur mjög margra að mjög miklum heilbrigðisupplýsingum 
um sjúkratryggða því í grunninum verða upplýsingar um greiðsiur sjúkratryggðra, tegund 
heilbrigðisþjónustu og stöðu sjúkratryggðs innan kerfisins. LÍ telur því mikilvægt, veröi 
frumvarpið að lögum, að gengið verði tryggilega frá því að ríkt eftirlit verði með þessum 
gagnagrunni vegna þess hve viðkvæmar persónugreinanlegar upplýsingar, verða í honum. 
Auk þess þarf að takmarka sem mest aðgang heilbrigðisstofhana og heilbrigðisstarfsmanna 
að viðkvæmum persónugreinanlegum upplýsingum f þessum grunni.

LÍ leggst eindregið gegn því að frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, 
nr. 112/2008, með síðari breytingum (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring), 
verði samþykkt óbreytt. Fulltrúar LÍ óska eftir að koma til fundar við velferðarnefhd Alþingis 
vegna frumvarps þessa.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Læknafélags íslands,

w rbjbm  Jónssöti, 
formaður.

Fylgiskjöl:
1. Tafla frá European Statistics.
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