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Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum 
(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring). Þingskjal 1104 -  676. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)

Barnaheill -  Save the Children á Íslandi vara við því að ofangreint frumvarp verði óbreytt 
að lögum.

Samtökin vilja taka undir umsagnir félags íslenskra barnalækna og umboðsmanns barna, 
sem lýsa áhyggjum af því hvaða áhrif frumvarpið getur haft á líf barna ef það verður að 
lögum, þ.e. að börn efnaminni fjölskyldna geti átt erfiðara með að sækja læknisþjónustu. Ef 
fyrsti viðkomustaður til að sækja þjónustu á að vera heilsugæslan, verður hún að vera í 
stakk búin að sinna öllum þeim sem þangað sækja. Það verður að vera greið leið að 
heimilislækni eða heilsugæslulæknum svo hægt sé að nálgast tilvísanir til sérfræðilækna. 
Barnaheill hafa fengið margar ábendingar um að víða sé erfitt að komast að hjá 
heimilislæknum vegna þess hve fáir læknar séu við störf í heilsugæslustöðvum. Ljóst er að 
efla þarf starfsemi heilsugæslanna verulega svo frumvarpið verði ekki til þess að auka 
ójöfnuð á meðal barna í samfélaginu.

Mikilvægt er að tryggja öllum börnum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, þar með talda 
sálfræðiþjónustu, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, talmeinaþjónustu og fleira.

Barnaheill -  Save the Children á Íslandi minna á að samkvæmt Barnasáttmálanum er 
óheimilt að mismuna börnum um þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt ákvæðum hans. 
Samtökin minna jafnframt á að allar ákvarðanir sem varða börn skal taka með hagsmuni 
þeirra í forgrunni.
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