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E fn i: T illaga til þingsúlyktunar um greiðsluþátttöku sjúklinga, 49. mál, þingm annatillaga.

V ísað er til tölvubréfs A lþingis frá 9. febrúar sl. þar sem kallað er eftir umsögn Læknafélags 
Islands (LÍ) um tillögu til þingsályktunar um greiðsluþátttöku sjúklinga, 49. mál, 
þingm annatillaga.

í tillögunni felst að Alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að kveða í reglugerð á um að ekki 
skuli taka gjald a f  sjúkratryggðum  fyrir heiisugæslu sam kvæm t lögum um heilbrigðisþjónustu 
nr. 40/2007 og að hám arksgreiöslur sjúkratryggðra fyrir læknisþjónustu utan heilsugæslu skuli 
vera 35.000 kr. á  ári svo og að draga úr hlutdeild aldraðra og öryrkja í kostnaði við 
tannlækningar. Ekkert kostnaðarm at fylgir tillögunni en augljóst e r að yrði ráðist i þær 
breytingar sem  í henni felast yrði a f  því verulegur kostnaðarauki fyrir ríkissjóð.

í jún í 2016 sam þykkti A lþingi lög nr. 77/2016 um breytingu á lögum um sjúkratryggingar 
varðandi greiðsluhlutdeild sjúklinga. M iklar um ræður urðu um þær breytingar. í umsögn sinni 
til A lþingis vegna þess frum varps benti LÍ á það að félagið hefði áhyggjur a f  því að hið 
m ánaðarlega greiðsluþak sjúklinga væri o f  hátt. Umsögn LÍ er aðgengileg hér: 
h ttp ://w w w .alth inei.is/altex t/erind i/l45 /14 5 -1411 .pdf.

Þó þakið hafi verið lækkað við m eðferð A lþingis á  frumvarpinu getur LÍ tekið undir með 
flutningsm önnum  þingsályktunarinnar að hið nýja kerfi feli enn í sér o f  m ikla greiðslubyrði 
fyrir sjúkratryggða. Þá telur LÍ það annm arka á núverandi greiðslufyrirkom ulagi að í gangi eru 
tvö greiðsluþátttökukerfi, annað fyrir heilbrigðisþjónustu og hitt fyrir lyf. Loks eru hið nýja 
greiðsluþátttökufyrirkom ulag, sem ganga átti i gildi I. febrúar st. en var frestað til 1. maí nk. 
flókið og ógagnsæ tt og til þess fallið að gera sjúklingum  alls ókleift að vita hverju sinni hversu 
m ikið þeir m unu þurfa að borga fyrir heilbrigðisþjónustuna sem þeir sækja.

LÍ telur m ikilvægt að  greiðsluþátttökukerfi fyrir heilbrigðisþjónustu og ly f  hvers tíma séu á 
hverjum  tím a þannig að  þau séu ekki sérstakur tálmi fyrír sjúklinga sem þurfa á þjónustunni að 
halda. Enn liggur ekki fyrir hvem ig hið nýja greiðsluþátttökukerfi verður útfært, þar sem 
gildistöku þess var frestað. Við útfærslu hins nýja kerfis hefur LÍ kom ið fjölmörgum 
ábendingum  á  framfæri til heilbrigðisráðherra og væ ntir þess að tekið verði tillit til þeirra enn 
frekar en þegar liggur fyrir.

Fulltrúar LÍ eru að sjálfsögðu reiðubúnir til að kom a til fundar við velferðarnefnd A lþingis 
vegna þessarar þingsályktunartillögu, verði eftir því óskað.

V irðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Læknafélags íslands,

formaður.

Póstáritun/Address H líðasm ira S
IS-200 Kópavogi

Slmi/Tel (354) 654 4100 Kl. 450269-2639
Fnx (354)564  4106 Nctfang/E-mail lis@ lis.is

mailto:nefndasvid@althinni.is
http://www.althinei.is/altext/erindi/l45/145-1411
mailto:lis@lis.is

