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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um sjúkratryggingar (hámarksgreiðslur
sjúkratryggðra og þjónustustýring), 676. mál 145. Iþ.

Með tölvupósti frá nefndasviði Alþingis dags. 14. apríl sl. var ofangreint þingmál sent 
til umsagnar. Samband íslenskra sveitarfélaga biðst velvirðingar á því að umsögn þessi 
berist eftir tilgreindan umsagnarfrest sem var 2. maf sl.

Almennt um frumvarpið

Frumvarpið kveður á um nýtt greiðsluþátttökukerfi fyrir heilbrigðisþjónustu, þar sem 
tryggt verður að mánaðarlegar greiðslur fólks fari aldrei yfir tiltekið hámark og sett 
verður þak á árleg heiIdarútgjöld fólks fyrir þá heilbrigðisþjónustu sem fellur undir nýja 
greiðsluþáttökukerfið. Undir nýja kerfið fellur þjónusta heilsugæslu, sjúkrahúsa, 
sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna, rannsóknir og geisla- og myndgreiningar. 
Hámarksgreiðslur hjá öldruðum, öryrkjum og börnum verða lægri en hjá öðrum.

Ákvörðun hámarksgjalds mun einna helst vernda þá sem þurfa á mikilli 
heilbrigðisþjónustu að halda, svo sem krabbameinssjúklinga, fyrir háum kostnaði 
vegna heilbrigðisþjónustu. Með því að ákveða hámarksgreiðslur sjúkratryggðra er 
jafnframt talin minni hætta á því að sjúkratryggðir fresti eða leiti sér sfður 
heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar.

Þá er kostnaði vegna lyfja haldið inni í sérstöku kerfi, en meirihluti nefndarinnar sem 
skilaði skýrslu um nýtt greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu lagði til að í stað þess 
að hafa eitt kerfi fyrir greiðsluþátttöku lyfja og heilbrigðisþjónustu ætti að notast við tvö 
kerfi í byrjun, nýtt kerfi fyrir heilbrigðisþjónustu og óbreytt lyfjagreiðslukerfi. Það er 
hins vegar Ijóst að sjúklingar verða fyrir margs konar kostnaði vegna 
heilbrigðisþjónustu, þ.m.t. kostnaði vegna lyfja en hann getur verið mikill fyrir þann 
hóp sem þarf að greiða mest samkvæmt tillögum frumvarpsins og getur þá verið erfitt 
fyrir viðkomandi að reiða fram háar fjárhæðir fyrst um sinn.

Greiðslur fyrir þjálfun munu vera felldar inn f nýtt kerfi en þær falla ekki í núverandi 
afsláttarkort vegna heilbrigðisþjónustu. Með því að færa þjálfun inn í sama 
greiðslukerfi og aðra heilbrigðisþjónustu eykst tryggingavernd sjúkratryggðra.
Samband íslenskra sveitarfélaga telur tillögur um þak á kostnað almennings vegna 
heilbrigðisþjónustu jákvæðar. Sambandið tekur hins vegar undir með öðrum 
umsagnaraðilum að það sé ákveðin hætta á því að niðurstaðan verði sú að verið 
kostnaður færist til milli sjúklingahópa, þótt gert sé ráð fyrir 400 m.kr. viðbótarframlagi 
ríkisins f ríkisfjármálaáætlun.
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Sálfræðikostnaður undanskilinn

Að áliti sambandsins er miður að ekki er gert ráð fyrir sálfræðiþjónustu inni í nýju 
greiðsluþátttökukerfi og vísast af því tilefni til nýsamþykktrar stefnu og 
aðgerðaráætlunar stjórnvalda í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Meginmarkmið 
þeirrar stefnu er að stuðla að aukinni vellfðan og betri geðheilsu landsmanna. Þá 
kveður aðgerðaráætlunin einnig á um aðgerðir um bætt uppeldisskilyrði barna sem 
byggja á forvörnum og er aðkoma sálfræðinga því mikilvæg svo veita megi viðeigandi 
meðferð og stuðla að markvissri geðrækt barna og fullorðinna. Skynsamlegt hefði verið 
að fella þjónustu sálfræðinga inn í nýja greiðsluþátttökukerfið, þrátt fyrir að 
aðgerðaráætlun stjórnvalda geri ráð fyrir auknum ráðningum sálfræðinga með klíníska 
reynslu og þjálfun í gagnreyndri meðferð á heilsugæslustöðvarnar. En með auknu 
aðgengi má fastlega gera ráð fyrir að ásókn í þá þjónustu mun aukast og því mikilvægt 
að tryggja jafnræði og jafnt aðgengi fólks að þessari heilbrigðisþjónustu.

Grá svæði í velferðarþjónustu

í svonefndri Grábók sambandsins kemur fram að hjá sveitarfélögum eru að verða til 
sífellt stærri hópar fólks sem er á fjárhagsaðstoð til framfærslu vegna geðsjúkdóma og 
eru óvinnufærir af þeim sökum. Leggja þlutaðeigandi einstaklingar fram vottorð þar að 
lútandi sem gefin eru út af heilbrigðiskerfinu. Ráðgjafar Reykjavíkurborgar telja að stór 
hluti þessa hóps ætti að vera í matsferli vegna lífeyrisgreiðslna enda sé það ekki 
hlutverk fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga að standa undir langtímaframfærslu þeirra sem 
ekki getað sér sér farborða vegna veikinda. Þá kemur jafnframt fram í Grábókinni að 
stjórnendur í velferðarþjónustu hjá sveitarfélögum hafa vakið athygli á því að aukning í 
greiðslum vegna fjárhagsaðstoðar á síðastliðnum árum megi m.a. rekja til umsókna þar 
sem hlutaðeigandi getur ekki staðið undir aukinni kostnaðarhlutdeild í nauðsynlegum 
lyfjakaupum, sem og hækkun á komugjöldum.

HeiIdaráhrif þessarar þróunar hafa ekki verið greind, en augljóst er að aukinn 
kostnaður á ákveðinn hóp í greiðsluþátttökukerfi sjúklinga setur aukinn 
útgjaldaþrýsting á sveitarfélögin, enda eru í reglum þeirra flestra ákvæði um slíkan 
stuðning.

Frumvarpið tekur ekki á þeim vanda sem lýst er í Grábókinni.

Þjónustustýring

í frumvarpinu eru ákvæði varðandi þjónustustýringu heilbrigðiskerfisins sem miða að 
því að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Er tillagan í samræmi 
við stefnu stjórnvalda í skipulagsbreytingum á núverandi kerfi. Ekki verður þó framhjá 
því litið að tillögur um virka stýringu á þjónustu við sjúklinga, til að sporna við 
aukningu útgjalda til sérfræðilæknaþjónustu, mun þýða lengri biðtíma fyrir sjúklinga. 
Þá mun það jafnframt hafa kostnaðarauka í för með sér fyrir sjúklinga að leita til 
sérfræðilækna án tilvísunar. Ef sjúklingar leita fyrst til heilsugæslu og síðan til 
sérfræðilækna með tilvísun verður þjónustan ódýrari.

Heilsugæslan ræður í dag ekki við þá þjónustu sem hún á að veita og skýrist það af 
skorti á fjármagni og skorti á starfsfólki. Með því að auka álagið á heilsugæsluna og 
gera hana í auknum mæli að fyrsta viðkomustað án þess að auka fjármagn til hennar, 
bæta mönnun eða skipulag, mun það lengja biðtíma sjúklinga og tefja það að 
sjúklingur fái bót meina sinna. Hins vegar leiðir þessi skortur á starfsfólki og fjármagni
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til heilsugæslustöðvanna, til þess að sjúklingar geta ekki beðið og leita fyrst til 
sérfræðilækna eða leitað sér aðstoðar á síðdegismóttöku einkarekinna 
heilsugæslustöðva með tilheyrandi kostnaði. Þá reynist það sjúklingum ómögulegt að 
leita til heilsugæslulæknis ef sjúklingur á ekki lögheimili á þjónustusvæði 
heilsugæslunnar og er ekki skráður á heilsugæslustöðina. Þá er það sjálfsögð 
réttlætiskrafa að sjúklingur geti valið sér sinn fasta heimilislækni. Ef þær tillögur sem 
koma fram í frumvarpinu eiga að skila þeim árangri sem stefnt er að, verður 
heilsugæslan að geta ráðið við þetta aukna verkefni. Umrædd þjónustustýring 
samkvæmt frumvarpinu verður ekki til bóta með því að breyta eingöngu 
greiðsluþátttökukerfi sjúklinga.

Þá ber að hafa í huga að skortur er á heimilislæknum, sem endurspeglast í því að ekki 
hafa allir sjúklingar heimilislækni, og aldurssamsetning heimilislækna er þannig að stór 
hluti starfandi heimilislækna er að fara á eftirlaun sem bendir til þess að sá vandi muni 
vaxa áfram. Fyrirhugað er að 16 heimilislæknar útskrifist í haust, sem er umtalsverð 
aukning frá fyrri tíð þegar 6-7 heimilislæknar voru að útskrifast á hverju ári. Það er þó 
engin trygging fyrir því að þessir læknar komi til starfa á heilslugæslustöðvum hér á 
landi.

Lokaorð

Meginmarkmið og tilgangur frumvarpsins snýst um jöfnuð. En þrátt fyrir að 
sjúkratryggingakerfið eigi að tryggja jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu eru þúsundir 
einstaklinga ekki skráðir hjá föstum heimilislækni. Veikburða heilsugæsla er mikill 
kostnaður fyrir samfélagið, auk þess sem vísbendingar eru um að heilsa fólks sé lakari 
á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Að áliti sambandsins þarf því að stíga það 
mikilvæga skref að efla heilsugæsluna með auknu fjármagni, samhliða breytingum á 
greiðsluþátttökukerfi sjúklinga. Þá þarf að tryggja samræmi í frumvarpinu við 
nýsamþykkta geðheilbrigðisáætlun.

Virðingarfyllst 
SAM BAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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