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Umsögn um frumvarp til laga um sjúkratryggingar (hámarksgreiðslur 
sjúkratryggðra og þjónustustýring) 767. mál.

Stjórn Félags talm einafræðinga á Íslandi (FTÍ) hefur skoðað ofangreint frumvarp og vill 
koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

FTÍ fagnar því að verið sé að skoða kostnaðarþátttöku í heilbrigðiskerfinu sem  er orðin 
alltof mikil og hamlandi fyrir marga þeirra sem  þurfa að leita til talm einafræðinga eftir 
greiningu og þjálfun. Það eru þó vonbrigði að með þessum  breytingum  sé ekki verið að 
auka hlut ríkisins í kostnaði við heilbrigðisþjónustu, heldur einungis að flytja kostnaðinn 
á milli sjúklingahópa. Þannig má sjá í frumvarpinu að ákveðinn hópur öryrkja og 
ellilífeyrisþega, sem  þurfi tiltölulega lítið á heilbrigðisþjónustu að halda, mun þurfa að 
bera m eiri kostnað en nú er. Þykir það skjóta skökku við að verið sé að auka nauðsynleg 
útgjöld hjá þeim hópi sem lítið hefur á milli handanna.

Jákvæð áhrif laganna eru þau að kostnaður vegna þjálfunar barna fellur niður sem  bæ tir 
möguleika barna til þjálfunar óháð efnahag foreldra. Það eyðir einnig því m isræm i sem 
nú er á milli þeirra barna sem  hljóta talþjálfun á vegum sveitarfélags (greidd af 
sveitarfélagi) og þeirra sem  sækja talþjálfun á stofu (greidd af foreldrum og SÍ). Það er 
einnig ánægjulegt að sjá að þjálfun sé nú tekin inn afsláttarkerfi með annarri 
heilbrigðisþjónustu (utan reyndar tannlækna og sálfræðiþjónustu), í stað núverandi 
kerfi þar sem  öll þjálfun telur í sér afsláttarkort.

Það þykir hins vegar mikill galli hvað það kerfi sem  hér er lýst er flókið og ógegnsætt. 
Skjólstæ ðingar okkar munu eiga erfitt með að vita hvað þeir þurfi að greiða fyrir 
þjónustuna fyrr en búið er að fletta þeim upp í gagnagrunninum. Margir af fullorðnum 
skjólstæðingum  talm einafræðinga hafa takm arkað fé á milli handanna og það er erfitt að 
sjá hvernig þeir eiga að geta áætlað sín fjárútlát þegar kostnaður fyrir þjálfun (eða aðra 
heilbrigðisþjónustu) er svo mismunandi á milli mánaða.
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Það er ljóst að m argir munu lenda í erfiðleikum  með að greiða þessar háu upphæðir, t.d. 
16932  kr fyrir fyrsta viðtal við talm einafræ ðing (greiningarviðtal) eða allt frá 6 3 5 0  kr 
upp í 12 6 9 9  kr fyrir þjálfunartím a. Ákveðnir hópar eru þannig líklegir til að fresta eða 
hæ tta við þjálfun (eða aðra heilbrigðisþjónustu) vegna erfiðleika við að reiða fram svo 
háar upphæðir. Það má líka halda því til haga að lyfjakostnaður getur einnig verið mikill 
fyrir þennan hóp og þá getur verið erfitt að lenda á mánuðum þar sem  leggja þarf út fyrir 
bæði háum fjárhæðum  fyrir lyf og heilbrigðisþjónustu.

Að síðustu vill FTÍ nefna að tilvísanakerfi í gegnum heim ilislækna er ekki í öllum 
tilvikum raunhæft né fýsilegt. Talm einafræðingar hafa reynslu af slíku tilvísanakerfi, en 
til að fá samþykkta greiðsluþátttöku SÍ þarf að liggja fyrir beiðni um talþjálfun frá lækni. 
Reynsla okkar er sú að það aukaskref sé kostnaðarsam t fyrir bæði einstaklinginn og 
kerfið (auka læknisheimsókn, frí frá vinnu, greiðsla fyrir beiðni) auk þess sem  það lengir 
þann tím a sem líður áður en greining og m eðferð hefst. Ekki er heldur að sjá að 
heilsugæslan geti annað slíku hlutverki með þeim m annafla sem  hún býr yfir.

Virðingafyllst,

f.h. Félags talm einafræðinga á Íslandi
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