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Umsögn Gigtarfélags íslands um frumvarp til laga um hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og 
þjónustustýringu, mál 676, er fyrir 145. löggjafarþingi 2015-2016

Markmið frumvarpsins er að einfalda kerfið, gera það gegnsærra og skiljanlegra fólki. Hlífa þeim sem 
þurfa á mikilli heilbrigðisþjónustu að halda fyrir háum kostnaði og jafna greiðslubyrði sjúkratryggðra. 
Einnig eru í frumvarpinu ákvæði um þjónustustýringu, (tilvísanakerfi) sem miða að því að gera 
heilsugæsluna að fyrsta viðkomustað. Við mat á kerfisbreytingu sem þessari er nauðsynlegt að skilja á 
milli þess kerfis sem verið er að taka upp og pólitískra spurninga er varða hversu háan hlutfallslegan 
kostnað fólkið sjálft á að bera af heilbrigðisþjónustunni. Ákvæði um þjónustustýringuna verður að 
skoða sérstaklega.

Kerfisbreytingin

Lykilatriði verður alltaf hvaða þjónustuþættir heyra undir greiðsluþátttökukerfið. Einnig ákvörðun 
greiðsluhlutfalls í þrepi kerfisins sem og endanleg upphæð þaks í báðum þrepum. Við breytinguna 
má segja að þrjú greiðsluþátttökukerfi verði við lýði. Lyfjaþátttökukerfið (LÞK), það kerfi sem hér um 
ræðir, þjónustuþátttökukerfið (ÞÞK) og í þriðja lagi önnur þjónustuþátttökukerfi. (ÖÞÞK) sem utan 
þaks standa, þ.e. tannlækningar/munnhol, hjálpartæki, sálfræðiþjónusta, sjúkraflutningar, 
nauðsynlegur ferðakostnaður o.fl.

Styrkur kerfisbreytingarinnar

1. Breytingin ein og sér gerir kerfið einfaldara (sp. afsláttarstofninn), gegnsærra og eykur jöfnuð 
milli fólks með hin ýmsu erindi við kerfið.

2. Ver fólk fyrir óhóflegum og oft snöggum útgjöldum.
3. Árlegt og mánaðarlegt þak á kostnað sjúklinga er mikilvægur þáttur og þökin eru þrepskipt í 

líkingu við núverandi LÞK (lyfjaþátttökukerfi).
4. Læknisfræðileg endurhæfing (sjúkra- og iðjuþjálfun) er innan kerfis.

Veikleikar kerfisbreytingarinnar

1. Þrátt fyrir einföldun þá verða utan þaks ÞÞK (þjónustuþátttökukerfisins) mikilvægir þættir 
eins og tannlækningar/munnhol, hjálpartæki, sálfræðiþjónusta, ferðakostnaður, o.fl. Það er 
reynsla sjúklingafélaga að þá mikilvægir þættir eins og hér er um að ræðir verða skildir eftir 
utan þaks, fæst það ekki leiðrétt innan 10 til 15 ára. Því er nauðsvnlefit að taka þessa þætti 
inn í kerfið strax (undir þak), með fyrirvörum um endurskoðun ef ekki eru til fullnægjandi 
upplýsingar til útfærslu af sanngirni.

2. Gengið er út frá fjármögnunarlegri „núlllausn" (nýtt kerfi kosti það sama og fyrrverandi kerfi). 
Afleiðing þess er að u.þ.b. 37.000 lífeyrisþega af 50.000 munu borga meira en í fyrra kerfi. í 
sjálfu sér væri það ekki goðgá ef þök á greiðsluþátttöku væru lág, en svo er ekki.
0 punkturinn þrýstir þökunum upp. Sem dæmi þá er miðað við að nýtt þak almennra í ÞÞK
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verði kr 95.200, fyrir er þak í LÞK (lyfjaþátttökukerfisins) upp á kr 62.000. Samanlagt getur 
sjúkratryggður því farið í kr 157.200 á ársgrunni og á þá eftir kostnað við tennur, augu, 
mögulegan ferðakostnað og hjálpartæki o.fl. Þetta er örugglega tvöfalt hærri árlegur 
kostnaður en sjúklingar í okkar helstu samanburðarlöndum (Skandinavíu) geta lent í. Hér 
þarf að taka pólitíska ákvörðun um að bæta fjármagni inn í kerfið. í greinargerð með 
frumvarpinu stendur að það kosti u.þ.þ 6,5 milljarða að gera þessa þjónustu gjaldfrjálsa, því 
má álykta að fjögurra milljarða framlag færði okkur á slóð þeirra velferðarsamfélaga sem 
almenningur horfir til og vill hér á landi (Samanber undirskriftir KS 2016).

3. í Ijósi hárra greiðsluþaka verður frestun fólks á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sérstakt 
áhyggjuefni og raunar er líklegt að nýja kerfið að óbreyttu ýti frekar undir þá þróun en dragi 
úr. Af u.þ.b. 50.000 lífeyrisþegum í landinu munu 37.000 þeirra borga meira fyrir þjónustuna 
eftir kerfisbreytingu. í dag fer æ stærri hlutur af heimilistekjum landsmanna í bein útgjöld 
vegna heilbrigðisþjónustu (1998 var það tæp 2 prósent, en 2014 stóð það í 3,3 prósentum. 
Rúnar Vilhjálmsson 2016). Hlutfallslega munu lífeyrisþegar og lægri tekjuhópar greiða meira 
fyrir þjónustuna en almennir með þokkalegar tekjur og yfir. Þrátt fyrir þökin þá er stórhópur 
fólks sem horfir ekki til þeirra, heldur hvað kostar næsta skref, heimsókn eða aðgerð. Kerfið 
tekur vissulega á óhóflegum útgjöldum, enn ekkert á frestunarvandanum. Áformaðar 
hækkanir á ýmsum rannsóknum og hækkanir í tengslum við þjónustustýringuna hjálpa hér 
ekki til og setja á loft ýmis spurningamerki um framkvæmd í áframhaldi. Bið eftir 
gigtarsérfræðingi er 5 til 7 mánuðir og meirihluti byggir sína þjónustu á tilvísunum.

4. Útreikningur við afsláttarstofn er flókin og spurning hvort ekki sé mögulegt að ná svipuðum 
árangri við höggdeyfingu greiðslna fólks innan þess kerfis sem notast er við í LÞK 
(lyfjaþátttökukerfinu). Einfaldlega með ákvörðun þaks á mánuði. Fjárfest hefur verið í því að 
kenna þjóðinni þá útreikninga og þeireru einfaldari.

Jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu er lykilatriði í hugum landsmanna. Frestun vegna efnahags er 
ógn við heilbrigðiskerfið og þeirri þróun verður að snúa við. Að óbreyttu er Ijóst að nýja kerfið leggur 
auknar byrðar á herðar langveikra og lífeyrisþega. Langveikir eru oftar en ekki í lægri tekjuhópunum, 
hafa ómældan ýmsan annan kostnað vegna skerðingar sinnar, kostnað sem gerir þeim kleift að taka 
þátt í samfélaginu, flestir vinnandi aðrir á lífeyri. Þó kerfið sern slíkt sé jákvætt, nær það ekki 
markmiði sínu nema bætt verði fjármagni inn í kerfið. Leiða má líkur að því að það muni leiða til verra 
ástands fyrir flesta, sérstaklega lágtekjufólkið, en núverandi kerfi gefur.

Þjónustustýring

í frumvarpinu eru ákvæði um þjónustustýringu, (tilvísanakerfi og verðstýringu) og skal byrja á 
börnunum strax. Áhyggjuefni er að heilsugæslan hafi ekki bolmagn til að taka við auknum verkefnum. 
Útfærsla á þjónustustýringu er viðkvæmt verkefni og verður ekki sett á nema í samvinnu og sátt við 
hlutaðeigandi og verður að gerast án kollsteypu. Þess ber þó að geta að fjölmargir sérfræðingar 
starfa nær eingöngu á grunni tilvísana í dag. Vald framkvæmdavaldsins styrkist verulega með þessu 
frumvarpi til breytinga og spurning hvort hér sé ekki of langt gengið. í engu er tryggt þá stórar 
ákvarðanir eru teknar að slíkt sé gert í Ijósi vandaðrar umræðu þar sem sjónarmið hlutaðeigandi komi 
að.

Við viljum benda á að stórefla þarf göngudeildir Landspítala og FSA. Á undanförnum árum hafa 
gigtarsjúklingar séð í þeim efnum bæði Ijós og myrkur. Svo virðist vera að ekki sé nokkur 
framtíðarsýn um hlutverk göngudeildarþjónustunnar. Hún er í tilvísanakerfi, hefur sérstaklega nýst 
vel nýgreindum og illa höldnum. Fjármagn til göngudeildarþjónustu sveiflast allt of mikið, deildirnar



verða óeðlilega fyrir fjársvelti sjúkrahúsanna. Þessu verður ekki breytt og gerist ekki nema 
fjárveitingavaldið eyrnarnerki fjárframlög í þessa veru.

Samantekið.

Kerfið sem slíkt verður betra en það sem við búum við í dag, verndar fólk fyrir óhóflegum útgjöldum, 
verður einfaldara, gegnsærra og eykur jöfnuð milli fólks, en betur má ef duga skal.

Utan þaks í (ÞÞK) þjónustuþátttökukerfinu verður mikilvæg þjónusta (þættir) eins og tannlækningar, 
hjálpartæki, sálfræðiþjónusta, ferðakostnaður, o.fl. Þök eru of há og að óbreyttu mun kerfið ýta 
frekar undir frestun fólks að leita sér nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu, þróun sem ekki er 
ásættanleg. Þjónustustýring með tilvísunum og verði er vandasamt verkefni og verður að útfærast í 
fullu samráði við hlutaðeigandi. Mikilvægt er að ruðningsáhrif breytinganna leiði ekki til vergangs 
fólks í kerfinu.

Því miður verður að segjast eins og er. Kerfisbreytingin mun ekki ná tilgangi sínum og sanngjarnri 
niðurstöðu, nema fjármagn verði aukið til verkefnisins. Hér eru um að ræða u.þ.b. 4 milljarða króna á 
ári svo sátt verði um kerfið.
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