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Efni: IJmsögn Samtaka sykursjúkra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og 
þjónustustýring), þingskjal 1104-676. mál.

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

Samtökin telja tillögur um þak á kostnað almennings vegna heilbrigðisþjónustu jákvæðar. 
Afstaða okkar er hins vegar sú að heilbrigðisþjónusta eigi að vera gjaldfrjáls og veltum fyrir 
okkur hvort ekki sé tilefni til að taka til skoðunar hver kostnaður við það myndi verða. Ítrekað 
hefur komið fram að vilji almennings stendur til að fjármunum ríkissjóðs sé forgangsraðað 
meira í þágu heilbrigðismála en nú er gert.

Við hörmum það og mótmælum því harðlega að frumvarpið geri ekki ráð fyrir aukinni 
fjárveitingu til kerfisins heldur eingöngu millifærslu kostnaðar milli sjúklinga. Þetta leiðir til 
mikillar hækkunar kostnaðar hjá stórum hópi fólks, í raun er verið að færa kostnaðinn frá 
þeim sem eru mest veikir yfir til þeirra sem eru aðeins minna veikir. Það 
afsláttarfyrirkomulag sem lagt er til í frumvarpinu er auk þess mjög ógegnsætt og 
ruglingslegt og við teljum að nær ógjörningur verði fyrir almenna notendur að átta sig á því 
svo og fyrir starfsfólk í kerfinu að útskýra fyrir sjúklingum hvers vegna viðkomandi upphæð er 
rukkuð.

Kostnaðarþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hefur næstum tvöfaldast á síðustu þremur 
áratugum samkvæmt nýrri skýrslu ASÍ um heilbrigðisþjónustuna. Nú er svo komið að heimilin 
standa undir um 20% af öllum útgjöldum til heilbrigðismála með beinum greiðslum fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Þetta hefur leitt til þess að sífellt fleiri veigra sér við að nýta 
heilbrigðisþjónustu og við sjáum ekki að þetta frumvarp bjóði leiðir sem leysi þann vanda.



Við teljum mjög jákvætt að lagt sé til að ætla heilsugæslunni aukið hlutverk. Hins vegar er 
ekki sjáanlegt í þessu frumvarpi hvernig menn ætla sér að gera heilsugæslunni það kleift. Það 
hlýtur að vera hverjum manni ljóst að eins og staðan er núna hefur heilsugæslan enga burði 
til þess að bæta á sig verkefnum.

Jákvætt er að sú þjónusta sem er gjaldfrjáls núna á að vera það áfram en á sama tíma stingur 
í augun hve margir þættir þjónustunnar eru enn algerlega fyrir utan kerfið. Þar má nefna 
helst þjónustu sálfræðinga, tannlækna, hjálpartæki og kostnað vegna ferðalaga innanlands 
fyrir þá sem ekki búa nærri þeim heilbrigðisstofnunum sem þeir þurfa að leita til.

Fyrir sykursjúka sérstaklega er algjört grundvallaratriði að hjálpartækin sem fólk þarf til þess 
eins að geta tekið lyfin sín, eins og sprautunálar, blóðsykurstrimlar, blóðhnífar og fleira, sé 
tekið inn í kerfið. Til mikilla bóta væri einnig ef eitt greiðsluþak gilti fyrir læknisþjónustu, lyf 
og hjálpartæki.

Margt fleira mætti tína til, en við látum þetta gott heita.
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