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Frumvarp til laga um laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar 
112/2008 með síðari tíma breytingum.

Fagna ber framkomnu frumvarpi um nýjar reglur fyrir greiðsluþáttöku sjúklinga. 
Gamla kerfið var í senn flókið, ógegnsætt og mismunaði sjúklingahópum. Með 
því að setja mánaðarlegt og árlegt hámarksþak á útgjöld er stuðlað að því að 
umtalsverður hópur fólks hefur frekar efni á að leita sér heilbrigðisþjónustu.
Það liggur fyrir að ekki er ætlunin að setja meiri fjármuni inn í 
sjúkratryggingakerfið. Með frumvarpinu er stuðlaðað að því að létta álögur 
þeirra sem oftast þurfa að leita eftir heilbriðgisþjónustu en þeir sem sjaldan eru 
veikir greiða þá hærri þjónustugjöld.

Það verður að teljast framför að tekið er nú tillit til fleiri kostnaðaþátta í veitingu 
heilbrigðisþjónustu en áður var. Þannig eru sjúkra- og iðjuþjálfun ásamt 
talþjálfun tekin inn en áður gilti um þessar greinar sérstakar reglur. Með 
breytingum á greiðsluþáttöku sjúklinga í lyfjakostnaði fyrir 3 árum var 
mikilvægt skref stigið í að létta álögum á þeim sem hafa mikinn kostnað af 
lyfjakaupum. Eftir sem áður eru útgjöld sjúklinga vegna lyfjakaupa mikil fyrir 
vissa sjúklingahópa og tannlækningar er enn utan kerfisins.

Í frumvarpinu er boðað að komið verði á þjónustustýringu. Taka skal upp 
tilvísanir og og tvöfalda gjaldskrá. Þannig skuli lægri þjónusutgjöld greidd hjá 
sérfræðilæknum og á göngudeildum sjúkrahúsa ef tilvísun liggur en ef leitað er 
milliliðalaust. Í textanum er talað um tilvísun frá heilsugæslu. Þetta atriði þarf 
að skýra nánar. Hingað til hefur skilningur flestra á hugtakinu tilvísun verið 
bundin við ráðstöfun læknis. Ber að skilja svo að fleiri en læknar hafi rétt til 
tilvísunar? Gangi það eftir að tilvísanaskylda í einhverri mynd verði sett á er 
ljóst að heilsugæslan í landinu fær stóraukin verkefni við að taka á móti nýjum 
sjúklingum og vísa þeim eftir ástæðum áfram í kerfinu. Það er vel kunnugt að 
heilsugæslan í landin er mjög illa í stakk búin til að taka á sig aukið álag.
Kemur þar til að mikill skortur á heimilislæknum. Þrátt fyrir að nokkur nýliðun 
sé í augsýn eru margir heimilislæknir að hætta störfum á næstu árum vegna 
aldurs. Stórir hópar fólks t.d. á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki heimililækni. 
Þessi hópur hefur ekki möguleika á að skrá sig á heilsugæslustöð og þarf þar af



leiðandi að greiða hærri þjónusutgjöld. Sama er að segja um landbyggðarfólk 
sem stundar nám í Reykjavík og þarf að leita eftir heilbrigðisþjónustu þar.

Með þjónustustýringu munu útgjöld sjúklinga væntalega lækka umtalsvert.
Fyrir sjúkrastofnanir, sem bjóða upp á göngudeildarþjónustu þýðir það að 
sértekjur munu lækka. Óhjákvæmilegt er að fyrir liggi yfirlýsingu 
Velferðaráðuneytis um að skertar sértekjur verði bættar upp með rýmri 
fjárheimildum til rekstrar.

Öflugur, miðlægur upplupplýsingagrunnur er skilyrði fyrir því boðað 
greiðslukerfi verki rétt. Grunnnurinn og rekstur hans, dagleg umsýsla og eftirlit 
þarf að vera á höndum Sjúkratrygginga. Framundan er mikil vinna við að 
samhæfa og samtengja upplýsingakerfi margra heilbrigðisstofnanan stórra og 
smárra svo að grunnurinn starfi í rauntíma og hnökralaust.

Leiði frumvarpið til þess að almenningur fái ódýrari og skilvirkari 
heilbrigðissþjónustu er það vel. Verði niðurstaðan hins vegar fjölgun 
heimsókna til að sækja sér þjónustu og lengri biðtími eftir henni er ver farið en 
heima setið.


