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Reykjavík, 2. maí 2016

Efni: Umsögn Kennarasambands Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar með síðari breytingum (hámarksgreiðslur, nr. 112/2008, sjúkratryggðra og 
þjónustustýring). Þingskjal 1104 — 676. mál.

Kennarasamband Íslands, hér eftir nefnt KÍ, hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um sjúkratryggingar með síðari breytingum (hámarksgreiðslur, nr. 112/2008, sjúkratryggðra og 
þjónustustýring).

Heimild til hærra gjalds leiti sjúkratryggður á aðra heilsugæslustöð eða til annars heimilislæknis en 
hann er skráður hjá.
Ljóst er að nú þegar veita heilsugæslustöðvar mjög mismunandi þjónustu. Þá neita sumar 
heilsugæslustöðvar að bóka tíma hjá læknum eigi viðkomandi skjólstæðingur ekki lögheimili á 
þjónustusvæði heilgæslunnar og sé hann ekki skráður á heilsugæslustöðina (bæði skilyrði þurfa að vera 
uppfyllt). Þá er einnig ljóst að á sumum heilsugæslustöðvum er ekki hægt að skrá sig hjá neinum 
sérstökum heimilislækni. Sumar stöðvar bjóða ekki upp á biðlista til að skrá sig hjá heimilislækni. 
Einstaklingar á því þjónustusvæði eiga því enga von um að geta verið skráðir hjá neinum sérstökum 
heimilislækni. Vekur því undrun að frumvarpið geri ráð fyrir hærri gjöldum leiti sjúkratryggður ekki til 
skráðs heimilislæknis.

Undirrituð gerði óformlega könnun á biðtíma eftir að fá tíma hjá heilsugæslulækni. Undirrituð hringdi í 
nokkrar heilsugæslustöðvar eftir hádegi 14. apríl 2016 og kannaði hvenær væri hægt að bóka næsta lausa 
tíma hjá heimilislækni.

Heilsugæslustöð Næsti lausi tími Athugasemd
HH Árbær 19. apríl 2016 Þessi tími var tilfallandi en næsti tími sem var hægt að fá eftir 

þennan var 4. maí 2016.
HH Efra Breiðholt 20. apríl 2016 Þessi tími miðaðist við ef viðkomandi var skráður á stöðina 

án þess þó að hafa fastan heimilislækni. Ef viðkomandi hafði 
fastan heimilislækni var biðin eftir tíma 1-5 vikur, eftir því 
hver væri fastur/skráður heimilislæknir viðkomandi.

HH Hamraborg 11. maí 2016 Aðeins hægt að fá tíma ef viðkomandi er skráður á stöðuna.
HH Miðbær 26. apríl 2016
HH Seltjarnarnes 15. apríl 2016 Almennt er hægt að fá tíma daginn eftir eða innan fárra 

daga.
Heilsugæslustöðin
Vopnafirði

22. apríl 2016

Heilbrigðisstofnun
Norðurlands,
Akureyri

20. apríl 2016

Heilsugæslan
Fáskrúðsfirði

15. apríl 2016 Vísað var á Heilsugæslustöðina á Reyðarfirði og miðast þessi 
tími við þá heilsugæslustöð.
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Nú þegar veita heilsugæslustöðvar mjög mismunandi þjónustu og því mikill mismunur á þjónustu sem 
sjúkratryggðir geta fengið á heilsugæslustöðvum eftir því á hvaða þjónustusvæði sjúkratryggðir búa á.

Í ljósi ofangreinds er óskiljanlegt að fram sé komið frumvarp til laga þess efnis að heimilt sé að ákveða að 
gjald fyrir þjónustu á heilsugæslustöð skuli vera hærra sæki sjúkratryggður þjónustuna á aðra 
heilsugæslustöð eða til annars heimilislæknis en hann er skráður hjá. Eins og að ofan greinir er oft 
ákveðinn ómöguleiki að skrá sig hjá ákveðnum heimilislækni. Þurfi sjúkratryggður einstaklingur að leita 
þjónustu annarrar heilsugæslustöðvar en hann er skráður, t.d. af því að hann dvelur langdvölum fjarri 
heimili sínu vegna náms eða starfs, eða viðkomandi þjónusta er ekki í boði á þeirri heilsugæslustöð sem 
hann er skráður á, þá þyrfti hann að greiða hærra gjald fyrir þjónustuna. Verði frumvarpið að lögum leiðir 
það til þess að nemi utan að landi sem er í námi á höfuðborgarsvæðinu þyrfti að greiða hærra gjald fyrir 
þjónustu heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu en samnemendur hans sem ættu lögheimili á 
þjónustusvæðinu og væru skráðir á viðkomandi heilsugæslustöð. Sama ætti við um þá einstaklinga sem 
eru skráðir á heilsugæslustöð sem veitir ekki ákveðna þjónustu og verða því að leita til annarrar 
heilsugæslustöðvar eða ef ómögulegt reyndist að fá tíma hjá skráðum heimilislækni.

Það á að vera frjálst val sjúkratryggðra til hvaða heilsugælustöðvar, sem rekin er af íslenska ríkinu, þeir 
leita til. Annað er mismunun.

Svo virðist vera sem að ef sú staða kemur upp að einstaklingur veikist með skömmum fyrirvara þá sé 
best/hagkvæmast fyrir hann að búa á Seltjarnarnesi og vera skráður á þá heilagæslustöð af þeim 
heilsugæslustöðvum sem hringt var í. Þar er almennt hægt að bóka tíma hjá heimilislækni daginn eftir 
eða innan nokkurra daga án þess að greiða hærra gjald sé hann svo heppinn að komast að á síðdegisvakt. 
Að öðrum kosti verður hann að leita Læknavaktarinnar, sé hann á höfuðborgarsvæðinu, í kvöld/helgar 
móttöku með tilheyrandi auka kostnaði og óhagræði. Viðkomandi einstaklingur þyrfti þó að passa sig að 
dvelja ekki fjarri Seltjarnarnesi t.d. vegna vinnu eða náms því ef hann þyrfti að leita þjónustu annarra 
heilsugæslustöðva þá þyrfti hann að greiða hærra verð, þ.e.a.s. að því gefnu að hann myndi yfir höfuð fá 
að bóka tíma/sækja þjónustu.

Heimild til hærra gjalds leiti sjúkratryggður til sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna, t.d. 
sérfræðilækna án tilvísunar frá heilsugæslustöð eða heimilislækni.
Ljóst er að mikill skortur er á heimilislæknum á Íslandi. Því er varla á þá bætandi að sjúklingum sé beint 
fyrst til þeirra í þeim tilvikum sem augljóst er til hvaða sérfræðinga skuli leita. Hlýtur slíkt kerfi auk þess 
að leiða til hærri kostnaðar. Því þarf að kanna hvort heilsugæslustöðvar gætu annað þeirri aukinni 
eftirspurn eftir þjónustu sem yrði, verði frumvarpið samþykkt.

Kanna þarf annars vegar hvort viðtal við sérfræðing í heimilislækningum sem stafar á heilsugæslustöð sé 
ódýra en viðtal við sérfræðing í annarskonar lækningum t.d. augnlækningum eða geðlækningum og hins 
vegar að hvort það sé einhver sparnaður að leita til tveggja lækna í stað eins.

Þá þar þarf að skoða hvort áætlað sé að það séu mörg tilviki á ári sem heilsugæslustöð eða heimilislæknir 
myndi neita skjólstæðingi sínum um beiðni t.d. til sérfræðilæknis?

Hafa verður í huga að nú þegar getur verið nokkurra vikna bið eftir tíma hjá lækni á heilsugæslustöð. Sú 
bið er þó mislöng eftir heilsugæslustöðvum. Krafan um tilvísun eikur aðeins ójöfnuð ríkra og fátækra þar 
sem ríkir hafa efni á að sleppa bið eftir tíma á heilsugæslustöð og hafa mögulega efni á að greiða hærra 
gjald fyrir þjónustu á meðan fátækir hafa einfaldlega ekki efni á að leita til sérfræðinga án tilvísunar og 
taka því mögulega áættu á að seinka mögulegri læknisþjónustu með því að bíða í nokkrar vikur eftir tíma
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á heilsugæslustöð til að fá tilvísun. Þá eykur þetta einnig ójöfnuð sjúkratryggðra eftir búsetu þar sem á 
sumum heilsugæslustöðvum er hægt að fá tíma með skömmum fyrirvara á meðan aðeins er hægt að fá 
tíma með löngum fyrirvara á öðrum heilsugæslustöðvum. Það er því ótækt að einstaklingar hafi ekki frjálst 
val um til hvaða ríkisreknu heilsugæslustöðvar þeir leita til eins og að ofan greinir.

Aðrar breytingar á greiðsluþátttöku
Það er til mikilla bóta að þak á heildarlækniskostnaði verði lækkað. Slík lækkun má þó ekki bitna efnalitlum 
einstaklingum og fjölskyldum þannig að viðkomandi hiki við að leita sér viðeigandi læknisþjónustu vegna 
stofnkostnaðar. Hækki kostnaður vegna fyrstu viðtala við lækna getur það leitt til þess að einstaklingar 
bíði með að leita læknisþjónustu. Í sumum tilvikum getur það leitt til þess að sjúkdómur veriður ill- eða 
óviðráðanlegur með tilheyrandi auka kostnaði fyrir íslenska ríkið og óþægindum fyrir viðkomandi 
einstakling. Í verstu tilvikum gæti töf á læknisþjónustu leitt til dauðsfalls.

Mikilvægt er að þak á þeim hluta sem einstaklingar og fjölskyldur greiða vegna læknisþjónustu verði lægra 
og tryggja að heildarstofnkostnaður verði lægri. Allir eiga að eiga þess kost að njóta læknisþjónustu óháð 
efnahag. Einstaklingar ættu aldrei að þurfa að þurfa hika við að leita læknisþjónustu vegna efnahags.

Annað
Heilbrigðisþjónusta barna á að vera gjaldfrjáls. Ekkert barn á þurfa að sæta bið eða skort á 
heilbrigðisþjónustu á þeim grundvelli að það er ekki skráð á rétta heilsugæslustöð eða 
foreldrar/forráðamenn hafi ekki efni á að greiða fyrir viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Séu 
foreldrar/forráðamenn í vafa um hvor barn þurfi heilbrigðisþjónustu ættu fjárhagsáhyggjur aldrei að 
valda því að hikað sé við að óska eftir slíkri þjónustu fyrir barnið.

Það kerfi sem lagt er upp með er til þess fallið að einhver börn efnaminni foreldra muni fá lakari 
heilbrigðisþjónustu þar sem foreldrar þeirra hafa ekki efni á öðru en að leita til réttrar heilsugæslustöðva 
og sæta langri bið eftir tíma til að fá tilvísun hjá sérfræðingi. Þá getur stofnkostnaður reynst foreldrum 
ofviða og mögulega leitt til þess að þeir fresti læknisheimsóknum til sérfræðinga.

Það tilvísanakerfi sem lagt er upp með gæti mögulega virkað ef hægt væri að fá tíma innan skamms á 
dagvinnutíma á hvaða heilsugæslustöð á landinu sem er til þess að fá tilvísun. Með þeirri aðgangsstýringu 
sem er komin á heilsugæslustöðvar og með því að rukka mishátt verð eftir því hvort viðkomandi sé 
skráður á stöðina er ekki til þess fallið að gæta jafnaðar eða styrkja kerfið.

Mikilvægt er að leitað verði allra leiða til þess að stytta biðlista eftir tímum hjá læknum á 
heilsugæslustöðvum og auka aðgengi að heimilislæknum. Á sumum heilsugæslustöðvum er staðan sú að 
aðeins er hægt að skrá sig á heilsugæslustöðina ef viðkomandi býr í ákveðnu hverfi í ákveðnu sveitarfélagi 
og þá er ekki hægt að skrá sig hjá neinum sérstökum heimilislækni þar sem læknar geta ekki tekið við fleiri 
skráningum vegna manneklu. Þá neita sumar heilsugæslustöðvar að bóka sjúklinga í tíma hjá læknum búi 
þeir ekki á viðkomandi þjónustusvæði og séu þeir ekki skráðir á viðkomandi heilsugæslustöð sbr. 
ofangreinda umfjöllun. Þannig gæti einstaklingur sem dvelur tímabundið fjarri þeirri heilsugæslustöð sem 
hann er skráður og þjónustar það svæði sem viðkomandi á lögheimili í á, t.d. vegna náms, verið neitað 
um tíma hjá heilsugæslulækni. Að því er varðar biðtíma eftir að fá tíma hjá heilsugæslulækni þá er hann 
mjög breytilegur eftir því hvaða heilsugæslustöð er um að ræða.

Sú leið að hafa mismunandi gjaldskrár fyrir þjónustu á heilsugæslustöð eftir því hvort leitað er til þeirrar 
heilsugæslustöðvar sem viðkomandi er skráður á eða leitað er til skráðs heimilislæknis felur í sér 
mismunun og er ekki rétt leið til að stytta biðlista eftir þjónustu ákveðinna heilsugæslustöðva.
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Eftirfarandi eru dæmi um um hvernig heilbrigðiskerfið gæti virkað ef frumvarpið verður að lögum.

Dæmi 1
Jón er er nemi og fær augnsýkingu. Hann býr og er með lögheimili á Raufarhöfn. Hann er einnig skráður 
á heilsugæslustöðina þar í bæ. Þar sem hann getur ekki sótt framhaldsnám á Raufarhöfn leigir hann litla 
íbúð á Kársnesinu í Kópavogi á meðan hann sækir nám við Menntaskólann í Kópavogi. Jón grunar að hann 
þurfi að leita til sérfræðilæknis (augnlæknis) vegna sýkingarinnar. Þá er hann einnig farinn að sjá illa og 
grunar að hann þurfi gleraugu. Þar sem Jón er ekki efnaður maður þarf að hann að vera útsjónasamur í 
fjármálum. Hann veit að ef hann fær tilvísun frá heimilislækni þá er ódýrara að fara til augnlæknis. Hann 
ákveður því að panta tíma hjá heimilislækni á heilsugæslustöðinni í Hamraborg. Þar er honum sagt að í 
fyrsta lagi geti hann ekki pantað tíma á heilsugæslustöðinni þar sem hann er ekki með lögheimili á 
þjónustusvæðinu og öðru lagi þar sem hann er ekki skráður á heilsugæslustöðina í Hamraborg (bæði 
skilyrði þurfa að vera uppfyllt). Honum er bent að leita til Læknavaktarinnar eftir kl. 17.

Jón sættir sig ekki við að greiða hærra verið fyrir viðtal við heimilislækni á Læknavaktinni og ákveður því 
að breyta lögheimili og skrá sig á stöðina sama morgun. Þegar hann hefur gert það hringir hann aftur á 
heilsugæslustöðina og ætlar að skrá sig hjá heimilislækni þá fær hann þau svör að það sé ekki hægt að 
skrá sig hjá neinum sérstökum heimilislækni á stöðinni vegna álags og manneklu. Þá óskar hann eftir að 
komast á biðlista vegna slíkrar skráningar en fær þau svör að það séu engir biðlistar, skráning hjá 
ákveðnum heimilislæknum er einfaldlega ekki í boði lengur. Jón óskar engu að síður eftir að fá tíma eins 
fljótt og hægt er hjá næsta heimilislækni á dagvinnutíma. Næsti lausi tími var um mánuði seinna.

Þegar Jón kemur til læknisins um mánuði seinna hafði augnsýkingin leitt til þess að sjón hans varð 
varanlega skert. Hefði verið gripið strax inn í hefði verið hægt að komast hjá augnskaða. Hefði Jón búið á 
Seltjarnarnesi hefði hann fengið tíma á dagvinnutíma hjá heilsugæslulækni daginn eftir og það án þess að 
greiða neitt auka álag fyrir þjónustuna. Verði Jón fyrir því óláni að veikjast þegar hann fer heim til sín í 
fríum þá mun hann þurfa að greiða aukið álag fyrir að leita heilsugæsluþjónustu (læknis) í sinni 
heimabyggð, þar sem hann skipti um skráða heilsugæslustöð. Rétt er að taka fram að þar í bæ er móttaka 
læknis aðeins á miðvikudögum.

Dæmi 2
Jóhannes býr á Vopnafirði og er skráður á heilsugæslustöðina þar í bæ. Þar er aðeins einn 
heilsugæslulæknir, hún Jóna sem er systir hans. Jóhannesi grunar að hann sé haldin kynsjúkdómi en finnst 
óþægilegt að fara í skoðun til systur sinnar og ræða þetta við hana. Hann á erindi til Akureyrar og fær tíma 
á heilsugæslustöðina þar í leiðinni. Þar sem hann leitaði ekki til „sinnar" heilsugæslustöðvar og „síns" 
heimilislæknis og þar með til systur sinnar, þarf hann að greiða hærra gjald fyrir skoðunina.

Verður að telja að í núverandi kerfi felist óheimil mismunun. Verði umrætt frumvarp samþykkt eykst 
aðeins mismununin því það gerir ráð fyrir að sæki sjúkratryggður þjónustu á aðra heilsugæslustöð eða til 
annars heimilislæknis en hann er skráður hjá þá þurfi hann að greiða hærra gjald.

Virðingarfyllst,
f.h. KÍ

Anna Rós Sigmundsdóttir 
Lögfræðingur KÍ
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