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Efni: IJmsögn BSRB um frumvarp tii laga um breytingu á iögum um sjúkratryggingar, nr. 
112/2008, með síðari breytingum (hámarksgreiðsiur sjúkratryggðra og þjónustustýring), 
þingskjal 1 1 0 4 -6 7 6 . mál.

B SR B  hefur fengið til umsagnar frumvarp til Iaga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 
112/2008, með síðari breytingum (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring).

B SR B  telur tillögur um þak á kostnað almennings vegna heilbrigðisþjónustu jákvæðar. Afstaða 
bandalagsins er hins vegar sú að heilbrigðisþjónusta eigi að vera gjaldfrjáls og veitir upp þeirri 
spurningu hvort ekki sé tilefni til að taka til skoðunar hver kostnaður við það myndi verða. 
Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu kemur fram að starfshópar sem skipaðir hafa verið hafi 
allir haft það hlutverk að skoða raunverulega hvernig megi minnka þátttöku einstaklinga í 
kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. Ekki virðist liggja til grundvallar að pólitísk ákvörðun hafi 
verið tekin uni það að skoða skyldi hvort heilbrigðisþjónusta gæti almennt verið gjaldfrjáls eða 
hvernig fjármögnun kerfisins skyldi vera háttað. ítrekað hefur komið fram að vilji almennings 
stendur til að forgangsraðað sé meira í þágu heilbrigðismáia en nú er gert.

Bandalagið harmar að frumvarpið geri ekki ráð fyrir aukinni fjárveitingu til kerfisins heldur 
eingöngu millifærslu kostnaðar milli sjúklinga. Kostnaðarþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu 
hefur næstum tvöfaldast á síðustu þremur áratugum samkvæmt nýrri skýrslu A SÍ um 
heilbrigðisþjónustuna. Nú er svo komið að heimilin standa undir um 20% af öllum útgjöldum til 
heilbrigðismála með beinum greiðslum fyrir heilbrigðisþjónustu.

Rúnar Vilhjálmsson, prófessor í féiagsfræði við hjúkrunardeiid liáskóla ísiands, vann nýverið 
könnun á heilsu og lífsháttum íslendinga. Niðurstöður hennar sýna að þegar útgjöld heimila 
vegna heilbrigðismála eru skoðuð sem hlutfail af tekjum heimilanna er útgjaldahlutfall hæst á 
heimilum eldra fólks, atvinnulausra, fólks utan vinnumarkaðar, grunnskólamenntaðra, 
lágtekjufólks, langveikra og öryrkja. Ljóst er að ekki eru bein tengsl milli þessara hópa og þeirra 
sem njóta góðs af tillögum samkvæmt frumvarpinu sem hér er til umsagnar. Þeir sem njóta góðs 
af því eru hópar sem þurfa á mikilli heilbrigðisþjónustu að halda sem er að sjálfsögðu 
fagnaðarefni og mikilvægt framfaraskref. Hins vegar þarf að ganga enn iengra til að tryggja að 
öllum sem þurfi á aðstoðinni að halda sé tryggt aðgengi, óháð efnahag þeirra.
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Jafnframt kemur fram í niðurstöðum könnunar Rúnars að tæp 22% íslendinga höfðu á síðustu sex 
mánuðum fyrir framkvæmd hennar frestað því að leita læknis jafnvel þótt fólk teldi sig þurfa á 
læknisaðstoð að halda. A f þeini sem höfðu frestað því að leita læknis sögðu tæp 40% hafa gert 
það vegna kostnaðar við heilbrigðisþjónstuna. Því hærra hlutfall af tekjum heimilanna sem fór í 
heilbrigðisútgjöld, því algengara væri að fólk frestaði þjónustunni. A f þeim sem eyddu 4% eða 
meira af tekjum sínum í heilbrigðisþjónustu hafði um þriðjungur frestað því að leita sér aðstoðar. 
Ekki verður séð að frumvarpið ráði bót á þessu vandamáli heldur þvert á móti gæti lögleiðing 
þess haft þau áhrif að aukning verði á að einstaklingar fresti því að leita sér aðstoðar.

Loks er rétt að vekja athygli á þeirri þjónustu sem fellur utan gildissvið frumvarpsins. B SR B  
leggur áherslu á að verulega þurfi að draga úr kostnaðarþátltöku einstaklinga vegna þjónustu 
sálfræðinga, tannlækna og vegna ferðalaga innanlands fyrir þá sem ekki búa nærri þeim 
heilbrigðisstofnunum sem þeir þurfa að leita til.

Fyrir hönd BSR B

Heiga Jéjijsdóttir 
framkvænidastjóri
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