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Efni: Tillaga til þingsályktunar um greiðsluþátttöku sjúklinga, 44. mál, þingmannatillaga.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 23. febrúar 2018 þar sem óskað er álits Læknafélags Islands 
(LI) á tillögu til þingsályktunar um greiðsluþátttöku sjúklinga, 44. mál á 148. löggjafarþingi.

Um er að ræða þingsályktunartillögu sem felur heilbrigðisráðherra að kveða á um í reglugerð 
að ekki skuli taka gjald af sjúkratryggðum fyrir heilsugæslu samkvæmt lögum um 
heilbrigðisþjónustu og að hámarksgreiðslur sjúkratryggðra fyrir læknisþjónustu utan 
heilsugæslu skuli vera 35.000 kr. á ári. Þá gerir tillagan einnig ráð fyrir að dregið verði úr 
hlutdeild aldraðra og öryrkja í kostnaði við tannlækningar.

Þingsályktunartillagan var lögð fram á 146. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. LI gaf 
þá umsögn um tillöguna sem fylgir hjálögð.

Hinn 1. maí nk. er eitt ár liðið frá því að nýtt kerfi fyrir greiðsluþátttöku sjúklinga gekk í gildi. 
Með hinu nýja kerfi voru veigamiklar breytingar gerðar og þær helstar að greiðsluþátttaka 
sjúklmga almennt var aukin umtalsvert. Þetta benti LI á í umsögn sinni um þær lagabreytingar 
sem gera þurfti vegna nýja greiðsluþátttökukerfisins og taldi að markmiði breytinganna mætti 
ná með öðrum hætti. I því sambandi benti LI á mikilvægi þess að sameina greiðsluþak fyrir 
heilbrigðisþjónustu annars vegar og lyfjakostnað hins vegar.

LÍ væntir þess að þegar ár er liðið frá því að nýja greiðsluþátttökukerfið gekk í gildi verði 
reynslan af því metin og þá sérstaklega hvort markmið breytinganna hafi náðst. Komi í ljós að 
nýtt greiðsluþátttökukerfi og þar með talið tilvisunarkerfi bama sé annmörkum háð hlýtur það 
að verða endurskoðað og á því gerðar breytingar. Á hveijum tíma er nauðsynlegt að haga 
greiðsluþátttökukerfum fyrir heilbrigðisþjónustu og lyf þannig þau feli ekki í sér sérstakan 
tálma fyrir sjúklinga sem þurfa á heilbrigðisþjónustu og lyfjum að halda.

Fulltrúar LI eru að sjálfsögðu reiðubúnir til að koma til fundar við velferðamefnd Alþingis 
vegna þessa lagafhimvarps, verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LÍ,

Reynir Amgrímsson, formaður

Hjálagt:
Umsögn LÍ frá 5. apríl 2017.
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Kópavogi, 5. apríl 2017.

E fni: Tillaga til þingsályktunar um grciösluþátttöku sjúklinga, 49. má), þingmannatillaga.

Vísaö er til tðlvubréfs Alþingis frá 9. febrúar s). þar sem kallað er eftir umsögn Læknafélags 
íslands (LÍ) um tillögu ttl þingsályktunar um greíösluþátttöku sjúklinga, 49. mál, 
þingmannatillaga.

( tillögunni felst að Alþingi álykti aö fela hetlbrigðisráöherra að kveða i reglugcrö á um að ekki 
skuli taka gjald a f  sjúkratryggðum  fyrir heilsugæslu sam kvæm t lögum um heilbrigðisþjónuslu 
nr. 40/2007 og aö hám arksgreiöslur sjúkratryggöra fyrir læknisþjónustu utan heilsugæslu skuli 
vera 35.000 kr. á ári svo og að draga úr hluldeild aldraöra 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 rikissjóð.

í jú n l 2016 sam þykkti A lþingi lög nr. 77/2016 um breytingu á lögum um sjúkratryggingar 
varðandi greiðsluhlutdeild sjúklinga. M iklar umrœður urðu um þæ r breytingar. ( umsögn sinni 
til A lþingis vegna þess frumvarps benli LÍ á  það oð félagið hefði áhyggjur a f  þvi að hið 
mánaðartega greiðsluþak sjúklinga væri o f  hátt. Umsögn LÍ er aðgengileg hér: 
http ://w w w .althingi.is/altext/erindi/l45/I45-1411 .odf.

Þó þakið hali veriö lækkað við m eöferð Alþingis á frumvarpinu getur LÍ tekið undir með 
flutningsm önnum þingsályktunarínnar að hið nýja kerfi feli enn I sér o f  m ikla grciðslubyrði 
fyrir sjúkratryggða. Þá telur LÍ þaö annm arkn á núverandi greiðslufyrirkomulagi að í gangi eru 
tvö greiðsluþátttökukerfi, annað fyrir heiibrigðisþjðnustu og hitt fyrir lyf. Loks eru hið nýja 
greiðsluþátttökufyrirkom ulag, sem ganga átti I gildi I. febrúar sl. en var frcslað til I. mal nk. 
flókiö og ögagnsætt og  til þess fallið að gera sjúklingum alls úkleifL að vita hverju sínni hversu 
m ikið þeír munu þurfa að borga fyrír heilbrígðisþjónustuna sem þeir sækja.

LÍ telur mikilvægt að  greiösluþátttökukerfi fyrir heilbrigðisþjónustu og  ly f hvers tfma séu á 
hverjum tím a þannig að þau séu ekki scrstakur tálmi fyrir sjúklinga sem þurfa á þjónustunni að 
halda. Enn liggur ekki fyrir hvem íg hið nýja greiðsluþátttökukerfi verður útrært, þar sem 
gildistöku þess var frestað. V ið útTærslu hins nýja kerfrs hefur LÍ komið Qölmörgum 
ábendingum á ffamfæri til heilbrigðisráöherra og vænlir þess að tekið verði tillit til þeirra enn 
frekar en þegar liggur fyrir.

Fulltrúar LÍ eru nð sjálfsögðu reiðubúnir til að koma til fundar við velferðam efhd Alþingis 
vegna þessarar þingsályktunartillögu, verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjóm ar Læknafélags islands,

formaöur.
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