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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.

Undirrituð fagnar frumvari um breytingu á lögum um sjúkratryggingar sem gera fólki kleyft að sækja 
þjónustu sem það hefur þörf fyrir til að fyrirbyggja að vandi þeirra aukist sem getur skapað því meiri 
vanda og verið dýrara fyrir samfélagið.

Þar sem umdeilt virðist vera hvort einungis eigi að niðurgreiða þjónustu sem sálfræðingar veita, vill 
undirrituð benda á að samkvæmt kennslubók sem notuð er í félagsráðgjöf og er inngangsbók að 
sálfræði stundar einungis um helmingur sálfræðinga viðtalsmeðferð (Ciccarelli og White, 2014). Aðrir 
sálfræðingar vinna við kennslu, rannsóknir og ýmis önnur störf. Undirrituð telur þó ekki að 
hugmyndin sé að greiða fyrir aðra sálfræðiþjónustu en viðtalsmeðferð og gæti því mögulega verið til 
bóta að notast við hugtakið „viðtalsmeðferð" frekar en „sálfræðiþjónustu" og tilgreina hvaða stéttir 
geti veitt hana. Lagt er til að eftirfarandi stéttir verði viðurkenndar til að veita viðtalsmeðferð; 
sálfræðingar, félagsráðgjafar, prestar, geðlæknar og geðhjúkrunarfræðingar. Allar þessar stéttir hafa 
viðeigandi grunn til að sinna ráðgjöf og viðtalsmeðferð sem aðrar stéttir virðast ekki hafa.

Varðandi mikilvægi þess að nota gagnreyndar aðferðir, þá má benda á að rannsóknir hafa sýnt að 
árangur viðtalsmeðferðar byggir mun meira á því hvernig tengslamyndun tekst til milli þerapistans og 
skjólstæðingsins heldur en á þeirri hugmyndafræði sem meðferðin byggir á. Þannig skiptir geta 
þerapistans til að skapa öryggi og traust miklu máli sem og viðtalstæknin (Kadushin, 2013). Þá er ekki 
verið að halda því fram að hugmyndafræðin skipti ekki máli heldur hefur sýnt sig að hún skiptir mun 
minna máli samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum.
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