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Efni: Umsögn við frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 

112/2008, með síðari breytingum. 150. Löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 8 - 8. Mál.

Svar við umsagnabeiðni nr. 10841 frá velferðarnefnd

Við í Hugarafli fögnum frumvarpinu og lítum jákvæðum augum á það að sálfræðiþjónusta og 

önnur klínisk viðtalsmeðferð falli undir Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) líkt og þjónusta ýmissa 

annarra heilbrigðisstarfsmanna. Við höfum engar athugasemdir við frumvarpið sjálft, en langar að 

koma eftirfarandi punktum á framfæri varðandi greinargerðina sem slíka.

Það sem við fögnum sérstaklega við frumvarpið og greinargerð þess er:

•  Að sálfræðiþjónusta og önnur klínisk viðtalsmeðferð falli undir Sjúkratryggingar 

Íslands.

•  Að sérstaklega sé tekið fram að fleiri fagstéttir geti veitt góða viðtalsmeðferð en 

eingöngu sálfræðingar.

•  „Mikilvægt er að tryggja að þeir sem hafa virk einkenni fái lausn á sínum vanda 

sem fyrst til að koma í veg fyrir vítahring lyfja, þunglyndis og óvirkni."

•  Að markmiðið sé að minnka lyfjanotkun á landsvísu.

•  Að markmiðið sé að gera kerfinu kleift að fylgja klínískum leiðbeiningum og hafa

viðtalsmeðferð sem fyrsta inngrip, í stað lyfja.

o „Viðtalsmeðferð í stað lyfjagjafar gerir það að verkum að ráðist er að 

rótum vandans og getur hún komið í veg fyrir eða dregið verulega úr 

lyfjagjöf"

•  Að aðgengi að þjónustu sé jafnað og stéttagjáin vonandi minnkuð.

•  Að tekið sé fram að þessar breytingar fjármagni sig sjálfar og vísað sé í

sambærilegt dæmi um minnkað nýgengi í örorku vegna stoðkerfisvanda í kjölfar 

aukinnar þátttöku SÍ í kostnaði við sjúkraþjálfun.

•  Að talað sé tæpitungulaust um þá sorglegu staðreynd að Íslendingum sé ávísað 

geð- og svefnlyfjum í gríðalegu magni ár hvert og enn fremur að margir taki þau 

árum saman.

Við höfum eftirfarandi athugasemdir við greinargerð frumvarpsins:

•  Í greinargerðinni allri er notast við málfar sem skilgreinir vandann sem 

einstaklingsbundinn í stað þess að líta heildrænt á aðstæður og aðdraganda 

krísunnar sem gjarnan má rekja til áfallasögu, félagslegrar einangrunar, 

jaðarsetningar ólíkra hópa og fleiri umhverfisþátta.
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•  Greinargerðin er skrifuð út frá sjúkdómsmiðuðu sjónarhorni læknisfræðilega 

líkansins. Talað er um sjúklinga, veikindi, einkenni og sjúkdóma þegar við 

myndum frekar kjósa orðalag á borð við notendur, andlegar áskoranir, tilfinningar 

og tímabundnar tilfinningalegar krísur.

•  Við höfum áhyggjur af því að kerfið telji að björninn sé unninn nái þetta frumvarp 

að verða að lögum. Þetta er ágætis skref en einstaklingsbundin samtalsmeðferð 

leysir ekki vandann ein og sér. Slík nálgun hentar ekki öllum og einskorðast 

gjarnan við einstaklingsbundna þætti hjá viðkomandi manneskju. Við væntum 

þess að enn verði fjármagni veitt í önnur úrræði, þjónustu og starfsemi sem styður 

einstaklinga til að ná bata af andlegum áskorunum með heildrænni nálgun. Til 

dæmis þarf enn að vinna að upprætingu fordóma í garð geðrænna áskorana í 

íslensku samfélagi, veita jafningjastuðning og hópastarf auk þess að stuðla að 

félagslegu jafnrétti og valdeflingu. Við teljum að þetta málefni varði jafnt 

heilbrigðisráðuneytið sem og félagsmálaráðuneytið.
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