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Efni: um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari 
breytingum (sálfræðimeðferð), 513. mál.

Sálfræðingafélag Islands fagnar því að sálfræðiþjónusta falli undir lög um sjúkratryggingar. I 
greinargerð sem fylgir lagafrumvarpinu koma fram margar röksemdir um mikilvægi 
niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu.

Vegna kaflans Greinargerð vill sálfræðingafélagið bæta eftirfarandi við:
Eins og bent er á í frumvarpinu þá segir í klínískum leiðbeiningum landlæknis að gagnreynd 
sálfræðimeðferð ( í flestum tilfellum Hugræn atferlismeðferð (HAM) ætti að vera fyrsta 
inngrip við margvígslegum geðheilbrigðisvanda, t.a.m. vægum til miðlungsalvarlegum kvíða 
og þunglyndi.

Með auknu aðgengi að sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum landsins hefur verið stigið 
stórt skref í þá átt að auka aðgengi almennings að gagnreyndri sálfræðiþjónustu. En ljóst er 
að enn er langt í land. Mikilvægt er að allir eigi þess kost að geta sótt gagnreynda 
sálfræðimeðferð við skilgreindum geðheilbrigðisvanda. Sýnt hefur verið fram á að ávinningur 
þess er margþættur. Í grein í Sálfræðiritinu frá  2016 rekja höfundar (Hafrún Kristjánsdóttir, 
Þóra Sigfríður Einarsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson) hvort hægt sé að hjálpa fólki og spara 
fjármuni með auknu aðgengi að sálfræðimeðferð. Niðurstöður voru óumdeildar, með auknu 
„aðgengi að gagnreyndri sálfræðimeðferð er bæði hægt að lina þjáningar fólks og spara 
samfélaginu töluverðar fjárhæðir, með öðrum orðum, það er hægt að spara fjármuni með 
því að hjálpa fólki".

Sálfræðingafélag Islands telur mikilvægt að sú sálfræðimeðferð sem frumvarpið nær yfir sé 
gagnreynd, taki mið af klínískum leiðbeiningum, og byggi á skilgreinum geðheilbrigðisvanda. 
Sálfræðingafélag Islands óskar eftir aðkomu að „reglugerð um nánari framkvæmd 
greinarinnar þar sem m.a. er heimilt að kveða á um nánari skilyrði og takmörkun 
greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við sálfræðimeðferð" (sjá 1 gr breytinga á lögum 
sjúkratryggingar, nr 112/2008, með síðari breytingum, kafli Sálfræðimeðferð 2. mgr.).
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