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Eí'ni: Um sögn N eytendasam takanna um  frum varp til laga um breytingu á lögum  um  
sjúkratryggingar (hám arksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýringu), 676. mál.

N eytendasam tökin gera athugasem d við að hafa ekki fengið ofangreint frum varp sent 
sérstaklega til um sagnar, en í ljósi þess að greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. er 
neytendam ál gera sam tökin eftirfarandi athugasem dir við frumvarpið:

A lm ennar athugasem dir:

Rétt er að fagna því í sjálfu sér að í frum varpinu eru ákvæði um hám arksþak á greiðslur 
einstaklinga vegna heilbrigðisþjónustu. Þá er gert ráð fyrir að nýtt greiðsluþátttökukerfi í 
heilbrigðisþjónustu sé nokkuð víðtæ kt og nái t.a.m . til kom u og endurkom u á göngudeild 
sjúkrahúsa vegna þjónustu annarra en lækna, kom u til sérfræ ðilækna bæði utan og innan 
sjúkrahúss, rannsókna á rannsóknastofu, geisla- og m yndgreiningar, beinþéttnim æ lingar og 
kostnað vegna þjálfunar hjá talm einafræðingum , sjúkraþjálfurum  og iðjuþjálfurum , sem í 
sjálfu sér er jákvæ tt. H ins vegar er það sérstakt áhyggjuefni að þjónusta sálfræ ðinga er ekki 
hluti a f  nýja greiðsluþátttökukerfm u og lyfjakostnaður er einnig utan við þetta nýja kerfí.

N eytendasam tökin lýsa áhyggjum  sínum  a f  því að lnð nýja kerfi sem lagt er til með 
frum varpinu er m illifæ rslukerfi, þ.e. ekki er sett m eira fé inn í kerfið til að lækka 
hám arksþökin, heldur er gert ráð fyrir að kostnaður sé fluttur milli sjúklinga þannig að 
greiðslur standa í stað eða hæ kka hjá um  80% notenda en lækka hjá um 20%  notenda. Það er 
þannig algerlega óásæ ttanlegt að um 37.000 lífeyrisþegar (aldraðir og öryrkjar) komi til með 
að greiða 500 m illjónum  kr. m eira fyrir heilbrigðisþjónustu en áður. Þá er sá hópur sem mun 
þurfa að greiða m eira fyrir heilbrigðisþjónustu en áður mun stærri en sá sem m un greiða 
m inna, en gert er ráð fyrir að heilbrigðiskostnaður 122.000 sjúkratryggðra einstaklinga muni 
hækka.

N eytendasam tökin geta ekki fallist á að nýtt greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu leiði 
til þess að fleiri og fleiri standi fram m i fyrir auknum  kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. 
Sam tökin fagna því í sjálfu  sér að sett sé hám arksþak á kostnað einstaklinga vegna 
heilbrigðiskostnaðar, en telja  það hám arksþak hins vegar o f  hátt.
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U ni tilvísunarkerfi eða „þjónustustýringu“ : N eytendasam tökin telja að tilv ísunarkerfí á 
borð við það sem lagt er til í frum varpinu geti, að óbreyttu, leitt til þess að neytendum  
heilbrigðisþjónustu sé m ism unað eftir efnahag. Sé m iðað við fréttaflutning undanfarið getu r 
biðtím i eftir tím a hjá lækni á heilsugæslustöð verið nokkuð langur, eða allt upp í nokkrar 
vikur, og verður því að telja að heilsugæslukerfið sé, hvað varðar Ijárm agn og m annafla, eklci 
í stakk búið til að fást við aukin verkefni. Eigi svo að „refsa“ sjúklingum  m eð hærra g jald i 
sæki þeir þjónustu sérfræðings án tilvísunar getur það hæglega leitt til þess að þeir efnam inni 
þurfi að bíða tvöfalt á við þá efnam eiri, þ.e. fyrst eftir tím a og tilvísun frá heilsugæ slustöð og 
svo eftir tím a hjá sérfræðingi, en bið eftir slíkum  tím um  getur verið ærin. Telja má að aukin  
bið geti í m örgum  tilvikum  haft skaðleg áhrif á heilsu sjúklinga, en gera rná ráð fyrir að þeir 
efnam eiri panti sér tím a beint hjá sérfræðingi, óháð refsigjaldi, telji þeir tilefnið brýnt. í  þessu  
sam hengi er rétt að árétta að rannsóknir liafa leitt í ljós að um helm ingur lífeyrisþega (aldraðra 
og öryrkja) og þriðjungur notenda heilbrigðisþjónustu á aldrinum  18-66 ára hafa frestað eða 
hæ tt við læknisheim sókn vegna kostnaðar. Sjái þessi hópur fram á að þurfa að greiða sérstak t 
refsigjald, leiti þeir beint til sérfræðings, verður að telja að í m örgum  tilvikum  verði hæ ttu lega 
löng bið eftir þjónustunni, ákveði viðkom andi á annað borð að leita sér aðstoðar.

Um  hám arkskostnað við kaup á heilbrigðisþjónustu: Að mati N eytendasam takanna e r það 
réttlæ tism ál að m iða greiðslutím abil í heilbrigðisþjónustu við 12 m ánuði en ekki við 
alm anaksárið eins og gert er í núverandi kerfi. Að m ati sam takanna er hám arksþak á kostnað 
einstaklinga vegna heilbrigðisþjónustu einnig o f  hátt. í  frum varpinu er gert ráð fyrir þv í að 
hám arksþakið verði um 95.200 kr. fyrir einstaklinga á aldrinum  18-66 ára og um 64.000 
k rónur fyrir aðra (lífeyrisþega, börn og öryrkja). I dag m iðast núverandi afsláttarm örk á 
heilbrigðisþjónustu við 35.200 kr., 8.900 kr. fyrir aldraða og öryrkja og 10.700 lcr. fyrir börn. 
Þá er áréttað að ekki er gert ráð fyrir að lyfjakostnaður sé talinn með en hám arkskostnaður 
einstaklings vegna kaupa á lyfjum sern falla undir greiðsluþátttöku er um 62.000 kr. og 41.000 
kr. h já  lífeyrisþegum  (öldruðum  og öryrkjum). E instaklingar á aldrinunr 18-66 ára sem kom a 
til m eð að borga hám arksþak bæ ði fyrir heilbrigðisþjónustu og ly f gætu því þurft að greiða 
157.000 kr. og aðrir (börn, aldraðir og öryrkjar) gætu þurft að greiða 105.000 kr. á ári. Að 
m ati sam takanna er liér um o f  háar upphæ ðir að ræða.

Sam kvæ m t öllu fram ansögðu geta sam tökin því ekki stutt ofangreint frum varp að óbreyttu. 
B eðist er velvirðingar á að um sögn þessi er send eftir lok um sagnarfrests en það stafar a f  því 
að sam tökin fengu, eins og áður segir, um ræ tt frum varp ekki sent sérstaklega til um sagnar.

V irðingarfyllst, 
f.h. N eytendasam takanna
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