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Reykjavík, 30. september 2019

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr.
112/2008, með síðari breytingum (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri 
viðtalsmeðferð), þingskjal 8, 8. mál.

Þann 18. september 2019 fengu Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) sent til umsagnar 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar (aðgengi að 
sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð), 8. mál.

Frumvarpið felur í sér tillögur þess efnis að sálfræðimeðferð og önnur klínísk 
viðtalsmeðferð falli undir greiðsluþátttökukerfi vegna læknisþjónustu, þjálfunar o.fl.
Lagt er til að bætt sé við nýju ákvæði 21. gr. a. í lög nr. 112/2008 um sjúkratryggingar 
um aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð. Í núgildandi 
lögum um sjúkratryggingar er í 22. gr. fjallað um aðra sérhæfða heilbrigðisþjónustu, 
þar segir að sjúkratryggingar tak[i] til annarrar sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu en 
kveðið er á um í 17.-21. gr. sem samið hefur verið um skv. IV. kafla í samræmi við 
stefnumörkun ráðherra [...]. Í ákvæðinu er að finna heimild fyrir því að 
sálfræðiþjónusta falli undir greiðsluþátttöku SÍ, hafi verið um hana samið, og hafa SÍ 
gert samning um sálfræðiþjónustu barna á grundvelli ákvæðisins. Að mati SÍ er því ekki 
nauðsynlegt að sett sé sérákvæði í lög um sjúkratryggingar um sálfræðiþjónustu og 
aðra klíníska viðtalsmeðferð.

SÍ leggja áherslu á að verði frumvarpið að lögum er nauðsynlegt að stofnunni verði 
tryggt fjármagn til þess að fylgja þeim eftir, en búast má við töluverðri aukningu í 
úrræði sbr. rökstuðning í greinagerð með frumvarpinu. Þá bend SÍ jafnframt á að 
frumvarpið mun hafa kostnaðarlega afleiðingar þar sem breyta þarf tölvukerfum 
stofnunarinnar sem og mun annar umsýslukostnaður hljótast af verkefninu í ljósi 
aukins umfangs við afgreiðslu reikninga og eftirlit.

Lagt er til að í stað orðsins heimilislæknis komi heimilislæknis eða heilsugæslulæknis.
Þá segir að Sjúkratryggingastofnun geti áskilið vottorð sérfræðings, [...] eða 
sérfræðilæknis um nauðsyn meðferðar. Að mati SÍ er óljóst um hvaða sérfræðinga er 
að ræða og er lagt til að þeir verði teknir út. Málsliðurinn myndi þá hljóða svo: 
Sjúkratryggingastofnunin getur áskilið vottorð heimilislæknis, heilsugæslulæknis eða 
sérgreinalæknis um nauðsyn meðferðar.
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