
A 
+ 

N SAk) SJÚKRAHÚSIÐ A AKUREYRI
AKUREYRI HOSPITAL ORYGGI • SAMVINNA • FRAM SÆ KNI
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Austurstræti 8-10 
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Akureyri, 20. mars 2019

Frumvarp til laga
um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (sálfræðimeðferð).

149. löggjafarþing 2018-2019.
Þingskjal 842 —  513. mál.

Þann 01.03. 2019 barst undirrituðum forstöðulækni geðlækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri, með 
tölvupósti, ósk um umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar 
(sálífæðimeðferð), 513. mál.
Undirritaður telur það framfaraskref að skapaðar séu forsendur fyrir því að meiri breidd verði í 
þjónustu við almenning, utan sjúkrahúsa eða annarra stofnana, þar sem sálfræðileg meðferð er 
veitt. Þetta þjónustustig kallast annarrar línu þjónusta. Með því er átt við að ekki er um að ræða 
ffumheilsugæslu né heldur stofnanaumhverfi þar sem teymisvinna fer fram. í annarrar línu 
þjónustu er þjónustan veitt maður á mann. I sjúkrahúsumhverfi er veittur sálffæðilegur 
stuðningur af mörgum fagstéttum og um þetta ffumvarp kallar á spuminguna um hvort sama ætti 
ekki að vera upp á teningnum varðandi veitingu annarra fagstétta á slíkri þjónustu í annarri línu, 
sé fagmaðurinn með til þess gerða þjálfun, sem gerir hann þar með hæfan til að veita slíka 
þjónustu. Mikilvægt er að tryggja gæði sálffæðilegrar þjónustu allra fagmanna, með viðeigandi 
reynslu og eftinnenntun, áður en fagmaðurinn fer að starfa einn utan stofnanaumhverfis. Inni á 
stofnunum er auðveldara að tryggja gæði þjónustunnar í teymisumgjörðinni með leiðsögn 
reyndara fagfólks.
I nágrannalöndum okkar kallar maður sálffæðilega meðferð psvkotempí og allar þær hefðbundnu 
fagstéttir sem vinna að geðlækningum geta fengið eftirmenntun í psykoterapí sem viðurkennd er 
af yfirvöldum, hafí þær unnið í tiltekinn árafjölda inni á stofnun. Undirritaður styður það að 
sálffæðiþjónusta verði niðurgreidd af Sjúkratryggingum eins og þetta ffumvarp leggur til en að 
veiting þess leyfis verði skilyrt við viðeigandi þjálfun, þ.e.a.s. að sálffæðingurinn hafi lokið 
sérlf æðimenntun í sinu fagi og geti þar með kallað sig klínískan sálfrœðing. Mikilvægt er í þessu 
samhengi að þær kröfur sem lagðar eru til grundvallar slíku starfsheiti séu jafn miklar og tíðkast í 
nágrannalöndum okkar. Klínískir sálffæðingar í Skandinavíu hafa jafn langa þjálfun og tíðkast 
fyrir sérfræðilækna, þ.e.a.s. um það bil 5 ára langa þjálfun á viðurkenndri stofnun með 
skilgreindum kröfum um ffæðslu og handleiðslu. Undirritaður mundi jafnframt styðja það að 
aðrar fagstéttir fengju slíkt leyfi hafi þær lokið sambærilegri sérfræðimenntun á sínu sviði og 
jafnframt viðurkenndri eftirmenntun í sálffæðilegri meðferð (psykoterapí).
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