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Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008. 
Þingskjal 842 —  513. Mál.

Undirritaður telur það mikið fram faraskref að ofangreint frumvarp sé til um ljöllunar á Alþingi. Það 
verður þó ekki horft framhjá því að frumvarpið gerir einungis ráð fyrir niðurgreiðslu á 
sérfræðiþekkingu einnar fagstéttar. Þetta geta aðrar sambærilega fagstéttir sem veita 
viðtalsmeðferð, ekki unað við. Það verður að skoða niðurgreiðslu á viðtalsmeðferðum í stóru 
samhengi og út frá mörgum sjónarhornum. Það er mjög brýnt að almenningur á öllum 
þroskaskeiðum lífsins hafi aðgang að viðtalsmeðferðum hjá mismunandi fagséttum með 
mismunandi sérfræðiþekkingu. Stundum þarf að veita einstaklingsmeðferð en það er algengara en 
margan grunar að þörf sé á annars konar viðtalsmeðferð eins og til dæmis: hópmeðferð, 
handleiðslu, sáttameðferð/sáttamiðlun, hjóna/parameðferð, skilnaðarráðgjöfog ljölskyldumeðferð. 
í öllum þessum viðtalsmeðferðum er gagnreyndum aðferðum beitt.

Hvað skiptir máli í meðferð? Scott D. M iller er fræðimaður sem hefur rannsakað þetta nokkuð 
vel og reynt að svara þessari spurningu. Hann ásamt kollegum sínum fóru yfír fjölda rannsókna um 
þetta efni sem spannaði 50 áratím abil. Þessar rannsóknir beindust reyndar aðallega að ungmennum. 
Fræðimennirnir fundu út að m eðferðaríegund  skýrir 1-15%  a f  árangri meðferðar. M iller og félagar 
gagnrýna hversu einblínt er á gagnreyndar aðferðir meðan litið er framhjá öðrum þáttum sem skýra 
miklu meira í meðferðarárangri.

Þessir fræðimenn fullyrða að það sé á hreinu að meðferð virki: 2x betur en platmeðferð og 4x 
betur engin meðferð. Þetta hefur verið vitað í 50 ár. Einnig sýnir reynslan aftur og aftur að árangur 
er svipaður a f  mismunandi tegundum sálfélagslegra viðtalsmeðferða. Fræðimennirnir vara okkur 
við því að trúa niðurstöðum sem segja að ein aðferð virki betur en önnur, yfirleitt megi skýra þann 
mun með hlutdrægni rannsakenda eða ósanngjörnum samanburði t.d. samanburði á 
ijölþáttameðferð og einstaklingsviðtölum.

Áhrifaþæííir fr á  skjólsíæ ðingi sjálfum skýra 40%  a f  árangri meðferðar. Þessir áhrifaþættir 
skjólstæðinga eru mjög mismunandi eftir einstaklingum. Þeir koma fram ólíkt hjá hverjum 
skjólstæðingi, ólíkt í hverju meðferðarsambandi og ólíkt í hverri meðferð. Vegna allrar þessarar 
sérstöðu er ekki hægt að alhæfa um hverjir þeir eru. En til að nefna einhver dæmi, þá gætu þetta 
verið til dæmis: þrautsegja, baráttuþrek, hæfileikar, stuðningsnet, svo sem öflugir foreldrar eða 
nærumhverfi.

Aðeins um áh rif meðferðarsambandsins. Ofangreindir fræðimennirnir fullyrða að 
meðferðarsamband sé besta forspáin um útkomu meðferðar. Þeir fullyrða að meðferð virki e f  
skjólstæðingar upplifa m eðferðarsambandið jákvætt, finnst meðferðin í tengslum við sín mál og 
markmið og eru virkir þátttakendur. M eðferðarsamband er samspil milli sambands meðferðar og 
skjólstæðings (bond); samkomulags þeirra um markmið (goals); og samkomulags þeirra um 
aðferðir (tasks). Hugtakið inniheldur því ekki bara tengslin, heldur líka samstöðuna um stefnuna 
og leiðimar í meðferðinni.

Aðeins um áh rif meðferðaraðila. Arangurrannsóknir gefa til kynna að áhrif meðferðaraðila 
skýri m illi 6%o og 9%  a f  árangri meðferðar. Einnig hefur það sýnt sig að meðferðaraðilar hafa náð 
að tvöfalda áhrif m eðferðar með því að fylgjast með framforum skjólstæðinga jafn t og þétt.



Framtíðin getur orðið sú að skjólstæðingar leita eftir gagnreyndum m eðferðaraðilum frekar en 
gagnreyndum meðferðartegundum.

Mikilvægt er að hafa í huga að við erum fámenn þjóð í stóru landi. Það þýðir að sérstaklega er 
brýnt að hafa landsbyggðina í huga í þessari frumvarpsgerð. Með því að fella allar þær fagstéttir 
sem veita viðtalsmeðferðir undir þetta frumvarp, skapast tækifæri fyrir þá sem búa úti á landi, að 
leita eftir þjónustu þeirra sjálfstætt starfandi sérfræðinga sem þar eru. Það er vitað að ekki allir geta 
né vilja leita til opinberra stofnana eftir aðstoð heldur vilja hafa val um þá sérfræðinga sem veita 
viðtalsmeðferðir.

Með því að niðurgreiða viðtalsmeðferðir geta stórar upphæðir sparast í mun dýrari úrræðum 
innan heilbrigðiskerfisins. Æ tla má að þetta geti verið áhrifamikil leið til að sporna við því að 
ýmiskonar vandi vaxi hjá einstaklingum og ijölskyldum. Umræða um sjálfsvíg er áberandi í 
þjóðfélaginu um þessar mundir. Þetta frumvarp sem hér um ræðir getur haft þau jákvæðu áhrif að 
þeir sem eru í vanda geti haft aukin tækifæri til að takast á við hann með viðeigandi 
sérfræðiþjónustu.

Undirritaður brýnir fyrir þeim sem hafa ofangreint frumvarp til meðferðar á Alþingi að kynna 
sér allar þær fagstéttir sem veita viðtalsmeðferðir og þær ijölbreyttu gagnreyndu viðtalsmeðferðir 
sem eru í boði og sem nýtast á mismunandi máta, til að bæta þroska, tengsl og geðheilbrigði. Afar 
mikilvægt er að þjónustu sjálfstætt starfandi félagsráðgjafa falli undir greiðsluþátttökukerfi 
Sjúkratrygginga íslands og verði þannig veitt á sömu forsendum og önnur heilbrigðisþjónusta.

Undirritaður leggur til eftirfarandi orðalagsbreytingu á frumvarpinu:

Lagagrein eins og hún er sett fram í frumvarpinu:
l - g r- ., .
Á efitir 21. gr. laganna kemur ný grein, 21. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
Sálfrœðimeðferð.
Sjúkratryggingar taka til nauðsynlegrar sálfræðimeðferðar sem samið hefur verið um skv. IV. 
kafla. Sjúkratryggingastofnunin getur áskilið vottorð sérfræðings, heimilislæknis eða 
sérfræðilæknis um nauðsyn meðferðar.
Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd greinarinnar þar sem m.a. er heimilt að kveða á 
um nánari skilyrði og takm örkun greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við sálfræðimeðferð.

Breytingartillaga undirritaðs:
1- g r- . ,  .
Á eftir 21. gr. laganna kemur ný grein, 21. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
Viðtalsmeðferðir
Sjúkratryggingar taka til nauðsynlegra viðtalsmeðferða sem samið hefur verið um skv. IV. kafla. 
Sjúkratryggingastofnunin getur áskilið vottorð sérfræðings, heimiiislæknis eða sérfræðilæknis um 
nauðsyn meðferða.
Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd greinarinnar þar sem m.a. er heimilt að kveða á 
um nánari skilyrði og takmörkun greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við viðtalsmeðferðir.

Undirritaður er tilbúinn að fylgja athugasemdum sínum efitir sé þess óskað.
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