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

Undirrituð telur framangreint frumvarp, um að Sjúkratryggingar taki til 
nauðsynlegrar sálfræðimeðferðar samkvæmt samningi, sé meira en 
tímabært framfaraskerf í þróun íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Í því felst 
réttarbót og skref til jöfnuðar fyrir almenning, en fram að þessu hafa nær 
einungis þeir betur settu getað nýtt sér einkarekna meðferðarþjónustu á 
stofum. Í því sambandi er það einnig fagnaðarefni að 
Sjúkratryggingastofnun geti áskilið vottorð sérfræðings, heimilislæknis 
eða sérfræðilæknis um nauðsyn meðferðar. Þannig sé tekið skref í átt að 
ytra eftirliti með því að skjólstæðingar fái gæðatryggða og viðeigandi 
þjónustu. Á því hefur alltof lengi verið meinbugur á Íslandi.

Meðferðarþjónustuna Tengsl var stofnuð árið 1982. Undirrituð er 
ein af stofnendum og starfar þar enn. Tengsl er fyrsta einkarekna 
meðferðarþjónusta hér á landi sem veitti samtalsmeðferð (e. 
psychotherapy) á þverfræðilegum grunni félagsráðgjafar, geðlækninga, 
hjúkrunar og sálarfræði, með starfsleyfi Landlæknis. Starfsemin tekur til 
hjónameðferðar, foreldra- og skilnaðarráðgjafar með velferð barna að 
leiðarljósi, en einnig fjölskyldufræðslu og handleiðslu fyrir fagfólk.

Verði frumvarpið að lögum verða nýmæli þess ekki einungis til þess 
fallin að jafna aðgengi að gæðatryggðri meðferðarþjónustu fyrir almenning 
heldur einnig stuðla að forvörnum fyrir barnafjölskyldur. Þrátt fyrir aukið 
framboð af þverfaglegri fjölskylduþjónustu í heilsugæslu og vaxandi 
skilning á gildi opinbers kerfasamstarfs (heilbrigðis-, skóla-, félags,- og 
réttarkerfis) er þróunin enn skammt á veg komin miðað við Norðurlönd.

Til þess að nýmælin nái tilgangi sínum er nauðsynlegt að breyta 
orðalagi (21gr.) um sálfræðiþjónustu. og skilgreina aðgengi að
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meðferðarþjónustu út frá þekkingu, þjálfun og löggiltum 
sérfræðiréttindum til meðferðarstarfa. Víðast í Evrópu og í Bandaríkjunum 
miðast slík sérfræðiréttindi ekki við ákveðna fagstétt eða einsleita 
aðferðanálgun heldur eru gerðar kröfur um sérfræðiþjálfun að loknu 
framhaldsnámi á meistarastigi til starfsréttinda í viðkomandi starfsgrein. Í 
þeirri sérfræðiþjálfun felst dýpri fræðilegur kenningagrunnur, eigin 
meðferð (e. training therapy) og klínísk þjálfun ásamt með handleiðslu. 
Þannig meðferðarréttindi geta tryggt almenningi viðeigandi þjónustu.

Tillaga mín er því sú að orðið samtalsmeðferð (eða að öðrum kosti 
meðferðarþjónusta) komi í stað orðsins sálfræðimeðferð í 21. gr. a skv. 
frv., bæði í fyrirsögn og í texta. Jafnframt er lagt til að í reglugerð sem 
ráðherra setur, séu framangreindar hæfniskröfur skilgreindar enda 
afmarkar það kostnað við framkvæmdina og veitir skjólstæðingum 
viðeigandi og gæðatryggða þjónustu.

Virðingarfyllst,

Dr Sigrún Júlíusdóttir, félagsráðgjafi 
með löggilt meðferðarréttindi.


