
151. löggjafarþing 2020–2021 

Þingskjal 998 – 589. mál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skýrsla 

heilbrigðisráðherra um mat á því hvernig megi lágmarka kostnað sjúklinga vegna 

langvinnra og lífshættulegra sjúkdóma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Þingsályktun um ráðstafanir til að lágmarka kostnað vegna krabbameinsmeðferðar og 

meðferðar við öðrum langvinnum og lífshættulegum sjúkdómum, samþykkt á Alþingi 30. 

júní 2020. 

Hinn 30. júní sl. samþykkti Alþingi þingsályktun um að fela heilbrigðisráðherra að meta hvernig megi 

lágmarka kostnað sjúklinga vegna langvinnra og lífshættulegra sjúkdóma og að skila Alþingi skýrslu 

þar að lútandi eigi síðar en 1. mars 2021. 

Í sáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að markmið hennar sé að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga í 

heilbrigðiskerfinu og gera greiðslukerfið gagnsærra og skilvirkara. Jafnframt að meta þurfi árangur 

núverandi kerfis með hliðsjón af veikasta fólkinu og skoða þá þætti sem eru ekki hluti af því, til dæmis 

ferða- og uppihaldskostnað, tannlækningar og sálfræðiþjónustu, þannig að allir landsmenn fái notið 

góðrar þjónustu óháð efnahag og búsetu. Í heilbrigðisstefnu til ársins 2030 er einnig lögð áhersla á 

mikilvægi greiðslukerfa til að stýra því hvernig fjármunum er varið til þeirrar þjónustu sem mest þörf 

er fyrir á hverjum tíma þannig að þeir nýtist sjúklingum sem best. Greiðsluþátttaka einstaklinga skuli 

jafnast á við það sem er lægst í nágrannalöndum okkar og viðkvæmir hópar skuli fá gjaldfrjálsa 

heilbrigðisþjónustu.  

Í núgildandi fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 800 milljóna kr. árlegri hækkun fjárveitinga til að lækka 

greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu, eða fjórum milljörðum kr. á tímabilinu 2021–2025, sjá 

nánar í töflu 1. 

Tafla 1       
Fjárveitingar til að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga í 

fjármálaáætlun 

Ár 2021 2022 2023 2024 2025 

Fjárhæð í 

milljónum kr. 800 800 800 800 800 

 

 

Greiðsluhlutfall heimilanna af heilbrigðisútgjöldum frá árinu 2013 hefur farið lækkandi eins og sést á 

töflu 2.1 Hlutfall heimilanna var 18,3% árið 2013 en 15,6% árið 2019. Rétt er að geta þess að tölur 

vegna ársins 2019 eru þó bráðabirgðatölur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Hagstofa Íslands 2021. 



Tafla 2 

Útgjöld til heilbrigðismála eftir tegund þjónustu og fjármögnun 2013–2019   

         

  Í milljónum kr.     

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Heildarrekstrarútgjöld  161.089 171.700 186.490 203.415 218.323 238.213 259.312 

Hið opinbera  129.250 138.211 150.705 165.803 178.737 196.230 214.713 

Félagasamtök  2.434 2.619 2.889 3.302 3.684 4.007 4.268 

Heimilin  29.405 30.869 32.897 34.310 35.903 37.976 40.331 

         

Rekstrarútgjöld til 

heilbrigðismála skv. SHA 

2011-staðlinum         

Ár:         

2019:         

Bráðabirgðatölur         

 Hlutfall heimila  18,3% 18,0% 17,6% 16,9% 16,4% 15,9% 15,6% 

 

 

Áætlað er að lækkun heimilanna í hlutdeild heilbrigðisútgjalda um 1% auki heilbrigðisútgjöld hins 

opinbera um um það bil 2 milljarða kr. Í núgildandi fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 4 milljörðum kr. til 

að lækka greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu og þar af leiðandi má ætla að greiðsluhlutfall heimilanna 

lækki niður í 13–14% á tímabili núgildandi fjármálaáætlunar. 

 

Tafla 3 sýnir greiðsluhlutfall heimilanna á Norðurlöndum sem hlutfall af heildarútgjöldum til 

heilbrigðismála en greiðsluhlutfall heimila á Íslandi hefur lækkað jafnt og þétt á þessu tímabili. 

Upplýsingarnar eru sóttar á vef OECD. Tölur fyrir Ísland vegna ársins 2019 eru bráðabirgðatölur og 

tölur vegna ársins 2019 hafa ekki borist frá Danmörku og Finnlandi.  

 

 

Tafla 3 
           

Ár 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Danmörk 14% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%  0% 

Finnland 19% 18% 17% 18% 18% 19% 19% 19% 18%  0% 

Ísland 18% 18% 19% 18% 18% 18% 17% 16% 16% 15% 

Noregur 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 

Svíþjóð 16% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 

 

 

Eftirfarandi mynd sýnir þróun greiðsluhlutfalls heimilanna af heildarútgjöldum til heilbrigðismála frá 

árinu 2010 og sýnir líka, eins og taflan hér að framan, að greiðsluhlutfallið hefur lækkað jafnt og þétt á 

þessu árabili. Tölur vegna 2019 hafa ekki borist frá Danmörku og Finnlandi. 

 

 

 

 



 

 

Á undanförnum árum hafa tvö ný greiðsluþátttökukerfi fyrir sjúklinga tekið gildi í heilbrigðiskerfinu, 

annars vegar greiðsluþátttökukerfi vegna lyfja árið 2013 og hins vegar greiðsluþátttökukerfi fyrir 

hlutdeild í greiðslum fyrir heilbrigðisþjónustu árið 2017. Greiðsluþátttökukerfin voru tekin upp í 

framhaldi af skýrslu nefndar Péturs H. Blöndal um að jafna greiðsluhlut sjúklinga fyrir 

heilbrigðisþjónustu. Tilgangur beggja greiðsluþátttökukerfanna er að koma til móts við þá sem bera 

mikinn kostnað í heilbrigðiskerfinu og stuðla að jafnræði. Með greiðsluþátttökukerfunum sitja allir við 

sama borð óháð því um hvaða sjúkdóm er að ræða. Á sínum tíma var skoðað að hafa eitt 

greiðsluþátttökukerfi í stað tveggja fyrrgreindra kerfa. Til þess að það væri framkvæmanlegt þarf að 

þróa betur upplýsingatæknina sem heldur utan um kerfin því upplýsingar um allar greiðslur sjúklinga 

þurfa að berast í rauntíma. Í umhverfi tveggja greiðsluþátttökukerfa þarf að horfa sérstaklega til 

jaðaráhrifa kerfanna. 

 

Breytt kerfi í greiðsluþátttöku sjúklinga 

Hinn 1. maí 2017 tók gildi nýtt greiðsluþátttökukerfi sjúklinga í heilbrigðiskerfinu með nýrri reglugerð 

um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. Reglugerðin er gefin út árlega 

og nú er í gildi reglugerð nr. 1350/2020. Markmið kerfisins er að auka jafnræði, verja þá sem mesta 

heilbrigðisþjónustu þurfa fyrir háum útgjöldum, burt séð frá tegund sjúkdóms, draga úr útgjöldum 

barnafjölskyldna og styrkja hlutverk heilsugæslunnar. 

Með nýja kerfinu var þak sett á greiðslur sjúklinga fyrir heilbrigðisþjónustu þannig að þegar reiknað er 

út hvað einstaklingur á að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu hverju sinni er skoðað hversu miklu hann 

hefur safnað upp í hámarksgreiðslu og hver greiðsla hans ætti að vera samkvæmt gjaldskrá. Ef kostnaður 

einstaklings samkvæmt gjaldskrá fyrir þjónustuna nemur samanlagt hærri fjárhæð en mánaðarlegu 

hámarki greiða Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) mismuninn. 

Við ákvörðun á greiðsluþátttöku einstaklings er tekið tillit til stöðu í byrjun mánaðar og þess sem greitt 

er fyrir heilbrigðisþjónustu í þeim mánuði. Ef þessar samanlögðu greiðslur eru lægri en 27.475 kr. 
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(18.317 kr. fyrir lífeyrisþega og börn) tekur einstaklingurinn þátt í kostnaðinum þar til þeirri fjárhæð er 

náð. 

Sjúkratryggðir einstaklingar greiða almennt aldrei hærra gjald en 27.475 kr. á mánuði. Þegar þeirri 

hámarksgreiðslu er náð greiða þeir allt að 4.579 kr. á mánuði að jafnaði. 

Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald en 18.317 kr. á mánuði. Þegar þeirri hámarksgreiðslu er náð 

greiða þeir allt að 3.053 kr. á mánuði að jafnaði. 

Greiðsluþátttaka einstaklinga er reiknuð í gagnagrunni sem Sjúkratryggingar Íslands starfrækja. 

Heilbrigðisþjónusta sem fellur undir kerfið er þjónusta heilsugæslu, sjúkrahúsa og sjálfstætt starfandi 

lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga. Undir kerfið heyra einnig rannsóknir, geisla- og 

myndgreiningar og meðferð húðsjúkdóma sem veitt er af öðrum heilbrigðisstarfsmönnum en læknum. 

Stærsta breytingin er að sjúkraþjálfun fellur nú undir nýja greiðsluþátttökukerfið, frá gildistöku þess 1. 

maí 2017. 

Sjúkratryggingar Íslands gáfu út skýrslu árið 20192 um reynslu og áhrif greiðsluþátttökukerfisins á 

greiðslur sjúkratryggðra. Þar kom meðal annars fram að töluverð aukning varð á komum einstaklinga í 

sjúkraþjálfun fyrstu tólf mánuðina eftir gildistöku greiðsluþátttökukerfisins eða um 22%. 

Kostnaðarþátttaka sjúkratrygginga vegna sjúkraþjálfunar rúmlega tvöfaldaðist á fyrstu tólf mánuðum 

eftir gildistöku greiðsluþátttökukerfisins. Þessa miklu hækkun útgjalda sjúkratrygginga vegna 

sjúkraþjálfunar má rekja til aukinna greiðslna til almennra einstaklinga sem greiddu sína þjálfun að 

mestu sjálfir í eldra kerfi. 

 

Greiðsluþátttökukerfi lyfja 

Í gildi er reglugerð nr. 1143/2019, um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði með síðari 

breytingum. Núverandi greiðsluþátttökukerfi í lyfjum tók gildi 4. maí 2013. Kerfið byggist á 

þrepaskiptri greiðsluþátttöku þar sem hver einstaklingur greiðir hlutfallslega minna eftir því sem 

lyfjakostnaður hans eykst innan tólf mánaða tímabils. Í fyrsta þrepi greiðir einstaklingurinn lyf að fullu, 

í öðru þrepi greiðir hann 15% af verði lyfja og í þriðja þrepi greiðir hann 7,5% af viðmiðunarverði.3 

Annað þrep hefst þegar einstaklingur hefur greitt 22.000 kr. og 14.000 kr. hjá öldruðum, 

örorkulífeyrisþegum, börnum og ungmennum yngri en 22 ára. Þriðja þrepi er náð þegar einstaklingur 

hefur greitt 31.750 kr. og 20.875 kr. hjá öldruðum, örorkulífeyrisþegum, börnum og ungmennum yngri 

en 22 ára. Þegar lyfjakostnaður einstaklings hefur náð 62.000 kr. og 41.000 kr. hjá öldruðum, 

örorkulífeyrisþegum, börnum og ungmennum yngri en 22 ára eru lyf að fullu greidd af 

sjúkratryggingum það sem eftir er af tólf mánaða tímabili viðkomandi. Öll apótekslyf sem 

Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í að greiða falla inn í greiðsluþrepin. Þau lyf sem Sjúkratryggingar 

Íslands taka ekki þátt í að greiða falla utan greiðsluþrepanna. Leyfisskyld lyf eru greidd að fullu fyrir 

sjúkratryggða eins og verið hefur einnig fyrir inniliggjandi sjúklinga. Leyfisskyld lyf eru lyf sem 

eingöngu er heimilt að nota að undangengnu samþykki lyfjanefndar Landspítala og eru jafnan 

kostnaðarsöm eða vandmeðfarin og krefjast sérfræðiþekkingar og aðkomu heilbrigðisstarfsfólks hvort 

heldur er vegna gjafa, eftirlits með sjúklingi eða eftirlits með notkun lyfsins. 

 

 
2 https://www.sjukra.is/media/skyrslur/Skyrsla-Sjukratrygginga-Islands-um-greidsluthatttokukerfi-

vegna-heilbrigdisthjonustu-2019.pdf 

 
3 Viðmiðunarverð kallast það þegar miðað er við lægsta verð samheitalyfs hverju sinni 

https://www.sjukra.is/media/skyrslur/Skyrsla-Sjukratrygginga-Islands-um-greidsluthatttokukerfi-vegna-heilbrigdisthjonustu-2019.pdf
https://www.sjukra.is/media/skyrslur/Skyrsla-Sjukratrygginga-Islands-um-greidsluthatttokukerfi-vegna-heilbrigdisthjonustu-2019.pdf


Dregið úr mismunun eftir sjúkdómum 

Með gildandi þrepaskiptu greiðsluþátttökukerfi sitja allir við sama borð að því leyti að einstaklingum 

er ekki mismunað eftir sjúkdómum eða lyfjanotkun. Allir greiða upp að ákveðnu marki eftir sömu 

reglum en eru vel varðir fyrir miklum lyfjakostnaði, þurfi þeir á mörgum eða dýrum lyfjum að halda, 

andstætt því sem var í gamla kerfinu. Leyfisskyld lyf eru þó greidd að fullu en það eru jafnan lyf sem 

eru kostnaðarsöm og/eða vandmeðfarin og krefjast sérfræðiþekkingar og aðkomu heilbrigðisstarfsfólks. 

Að reka tvö lyfjagreiðslukerfi, þar sem ekkert er greitt í öðru kerfinu, getur því enn mismunað 

einstaklingum með sama sjúkdóm eða milli sjúkdómaflokka. Gigtarsjúkdómar eru dæmi um sjúkdóma 

þar sem sjúklingar sem fá dýrari meðferð með leyfisskyldum lyfjum greiða ekkert meðan þeir sem 

þiggja lyf í almenna kerfinu greiða samkvæmt þrepakerfinu. Þá er talsverður hluti krabbameinslyfja 

leyfisskyldur sem og MS-lyf, þótt einstaklingar fái lyfin afgreidd í apóteki og greiði ekkert fyrir. Þetta 

eru dæmi um mismunun milli sjúkdómaflokka.  

Í gamla kerfinu gat kostnaður þeirra sem notuðu lyf að staðaldri, og þurftu jafnvel á mörgum lyfjum að 

halda, orðið mjög mikill því ekkert hámark var á lyfjakostnaði. Í nýja kerfinu er horft til lyfjaútgjalda á 

tólf mánaða tímabili í fjórum þrepum.  

Almennt má segja að þeir sem áður greiddu mikið fyrir lyf greiði minna en í eldra kerfinu og þeir sem 

lítið þurfa á lyfjum að halda greiði meira en áður. Þeir njóta mestrar niðurgreiðslu sem veikastir eru og 

þurfa á mörgum eða dýrum lyfjum að halda. Þetta nýja kerfi miðar þannig að því að jafna byrðarnar 

milli fólks. 

 

Tannlækningar lífeyrisþega 

Reglugerð nr. 451/2013, um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði sjúkratryggðra við tannlækningar, 

gildir um greiðslur sjúkratrygginga fyrir tannlækningar. 

Rammasamningur milli Sjúkratrygginga Íslands og tannlækna í Tannlæknafélagi Íslands (TFÍ) og 

annarra tannlækna, um tannlækningar fyrir aldraða og örorkulífeyrisþega, tók gildi 1. september 2018 

og gildir í þrjú ár, eða til 31. ágúst 2021. 

Með gildistöku samningsins, og breytingu á reglugerð nr. 451/2013 í tengslum við hann, hækkaði 

greiðsluþátttaka sjúkratrygginga úr 27% í 50% og með breytingu á reglugerðinni 1. janúar sl. hækkaði 

sú greiðsluþátttaka enn frekar, eða úr 50% í 57%. Stefnt er að því að niðurgreiðsla ríkisins verði 75% á 

móti 25% greiðsluþátttöku lífeyrisþega og er gert ráð fyrir fjármögnun þess í núgildandi fjármálaáætlun. 

Með gildistöku samningsins 1. september 2018 hækkaði greiðsluþátttaka í 100% fyrir þá sem dvelja í 

hjúkrunarrýmum.  

Fjárveitingar til samningsins hækkuðu sem nemur samtals einum milljarði kr. í fjárlögum 2018 og 2019. 

Árlegur kostnaður sjúkratrygginga vegna þjónustunnar hækkaði því úr 700 milljónum kr. í 1.700 

milljónir kr. á ársgrundvelli. Fjárveitingar hækkuðu síðan enn frekar, eða um 200 milljónir kr., með 

breytingu á reglugerð 1. janúar 2021. Heildarfjárveitingin hækkaði því úr 700 milljónum kr. í 1.900 

milljónir kr. á tímabilinu. Samningurinn tryggir sjúkratryggðum samræmda gjaldskrá í stað þess að hver 

tannlæknir noti eigin gjaldskrá með verðmun milli einstakra tannlækna. 

 

Tannlæknaþjónusta við börn 

Í gildi er samningur um tannlæknaþjónustu við börn á aldrinum 0–18 ára. Samningurinn gildir til 31. 

ágúst 2021. Fyrir þjónustu samkvæmt samningnum greiðir sjúkratryggður gjald eins og það er ákveðið 

í reglugerð hverju sinni. Gjaldið er 2.500 kr. í upphafi hvers tólf mánaða tímabils, komi barnið til 

tannlæknis. Skilyrði fyrir þátttöku sjúkratrygginga er að sjúkratryggð börn hafi heimilistannlækni sem 

annast allar almennar tannlækningar þeirra. 



Alvarlegar afleiðingar meðfæddra galla, slysa og sjúkdóma 

Framangreindur rammasamningur gildir um almennar tannlækningar aldraðra og öryrkja. Nú gilda 

samningar um meirihluta þess hóps sem nýtur tryggingaverndar sjúkratrygginga á þessu sviði, sem eru 

börn, aldraðir og öryrkjar. Eftir standa alvarlegar afleiðingar meðfæddra galla, slysa og sjúkdóma, sbr. 

kafla III í reglugerð nr. 451/2013, en greiðsluþátttaka sjúkratrygginga í tannlæknakostnaði vegna þeirra 

er samkvæmt gjaldskrá sem ekki hefur verið hækkuð síðan í nóvember 2004. Endurgreiðslan er 80% 

miðað við gjaldskrá SÍ. Tannlæknar ákveða sjálfir verð á meðferð á sinni stofu. Ef gjaldskrá tannlæknis 

er hærri en gjaldskrá SÍ greiðir einstaklingur mismuninn.  

Hópurinn sem um ræðir fellur hvorki undir samninginn um börn né samninginn um aldraða og öryrkja. 

Hafinn er undirbúningur að því að breyta reglugerð nr. 451/2013 í þá veru að sjúklingar fái endurgreitt 

samkvæmt raunvirði en ekki samkvæmt gjaldskrá frá árinu 2004. Viðbótarútgjöld vegna breytinganna 

eru áætluð um 180 milljónir kr. ef greiða ætti samkvæmt þeim samningum sem gerðir hafa verið um 

tannlækningar barna, aldraðra og öryrkja. 

 

Hjálpartæki 

Útgjöld Sjúkratrygginga Íslands vegna hjálpartækja voru um 4,7 milljarðar kr. á árinu 2019 og um 5 

milljarðar á árinu 2020. Í gildi er reglugerð nr. 1155/2013, um styrki vegna hjálpartækja. Nokkrar 

breytingar hafa verið gerðar á reglugerðinni til að auka réttindi fólks til hjálpartækja og lækka 

greiðsluþátttöku.  

Með breytingu á fyrrgreindri reglugerð sem tók gildi 1. janúar 2021 var gengið til baka með ákveðnar 

hagræðingaraðgerðir sem tóku gildi árið 2014. Kostnaðarþátttaka við bleyjur fór úr 90% í 100% og 

voru ákvæði í reglugerðinni um að einungis einstaklingar með tilgreinda sjúkdóma eigi rétt á styrkjum 

við kaup á hjálpartækjum felld brott. Þetta á við hjálpartæki sem notuð eru við snyrtingu og böðun og 

einnig stafi, hækjur og stuðningsbúnað. Heimildin var útvíkkuð og nær til fleiri hópa og er 

greiðsluþátttakan nú 100%. Áætlaður kostnaður við breytinguna er rúmar 60 milljónir kr.  

Ekki hafa verið gerðar breytingar á föstum styrkupphæðum í fylgiskjali reglugerðar um hjálpartæki 

síðan í desember 2008, utan þess að mánaðarlegur styrkur í öryggiskallkerfisþjónustu var lækkaður 1. 

janúar 2014 úr 6.700 kr. í 5.500 kr. Heilbrigðisráðherra hefur þegar ákveðið, um mitt þetta ár, að hækka 

styrki í fylgiskjali með reglugerð um hjálpartæki og færa styrkina upp til verðlags 2021. Þeir þættir sem 

falla undir breytinguna eru meðal annars bitgómar, blóðstrimlar, blóðsykurmælar, spelkur, 

gervibaðfætur, hárkollur, skór, stómavörur, breytingar á bifreiðum, rúmdýnur og öryggiskallkerfi. 

Kostnaður við þessa aðgerð er áætlaður tæpar 215 milljónir kr. 

Árið 2020 var léttum súrefnissíum fyrir lungnasjúklinga fjölgað en léttar súrefnissíur skipta miklu máli 

fyrir lífsgæði þeirra með því að auka frelsi og þátttöku í samfélaginu. Kostnaður við þá aðgerð er 35 

milljónir kr.  

Fötluð börn sem eiga heimili á tveimur stöðum geta þurft hjálpartæki á báðum heimilum, svo bæði 

heimilin verði jafnsett til að mæta þörfum barnanna, því ekki er alltaf mögulegt að flytja hjálpartæki 

milli staða. Ef mæta á þessari þörf þyrftu börnin að eiga rétt á sambærilegum styrk til kaupa á 

hjálpartækjum á bæði heimilin. Áformað er að auka í skrefum réttindi fatlaðra barna sem eiga heimili á 

fleiri en einum stað. Í forgangi verða nauðsynleg tæki sem erfitt er að flytja á milli heimila, svo sem 

sjúkrarúm og dýnur, stuðningsbúnaður/stangir, salernishjálpartæki og baðhjálpartæki. Áætlaður 

kostnaður vegna breytinganna er um 200 milljónir kr. 

 

Sálfræðiþjónusta 

Á árunum 2018–2021 hækkuðu bein fjárframlög til geðheilbrigðismála um 1.155 milljónir kr. Þeir 

fjármunir fóru bæði til heilsugæslunnar, Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri. Lögð hefur verið 



áhersla á að fjölga sálfræðingum innan heilsugæslunnar og að koma á fót geðheilsuteymum í öllum 

heilbrigðisumdæmum landsins. Þá hækkuðu fjárframlög til geðheilbrigðismála um 540 milljónir kr. í 

fjáraukalögum 2020 til að mæta viðbótarþörf fyrir þjónustu á sviði geðheilbrigðismála í heimsfaraldri 

Covid-19 og var sú fjárhæð einnig tryggð í fjárlögum þessa árs. 

Á þessu ári er áformað að Sjúkratryggingar Íslands geri samninga við sjálfstætt starfandi sálfræðinga 

um sálfræðiþjónustu.  

 

Samantekt 

Líkt og að framan greinir kemur fram í sáttamála ríkisstjórnarinnar að markmið hennar sé meðal annars 

að draga úr greiðsluþátttöku einstaklinga í heilbrigðiskerfinu. Markmiðið er þannig almennt lægri 

greiðsluþátttaka fyrir alla óháð eðli eða tegund sjúkdóma. Í heilbrigðisstefnu til ársins 2030 er lögð 

áhersla á að greiðsluþátttaka einstaklinga skuli jafnast á við það sem er lægst í nágrannalöndum okkar 

og viðkvæmir hópar skuli fá gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Í því augnamiði að lækka greiðsluhlutfall 

heimila landsins í heilbrigðisþjónustu hefur meðal annars verið gert ráð fyrir 800 milljóna kr. árlegri 

hækkun fjárveitinga í fjármálaáætlun á tímabilinu 2021–2025, líkt og fram kemur í töflu 1 hér að 

framan. Greiðsluhlutfall heimilanna af heilbrigðisútgjöldum frá árinu 2013 hefur farið lækkandi og má 

áætla að það verði um 15% á þessu ári og muni verða um 13–14% í lok árs 2025.  

Þannig hafa komugjöld á heilsugæslu verið lækkuð á síðustu misserum. Almennt komugjald er 500 kr. 

fyrir sjúkratryggða einstaklinga en aldraðir, þ.e. 67 ára og eldri, og öryrkjar greiða ekkert gjald. Komur 

sem eru eingöngu vegna krabbameinsleitar á heilsugæslustöðvum og hjá heimilislæknum eru 

undanþegnar komugjaldi en greiða þarf fyrir legstrok vegna krabbameinsleitar. Almennt greiða 

sjúkratryggðir einstaklingar 500 kr. fyrir þá þjónustu en gjaldið lækkaði um áramótin úr 4.818 kr. þegar 

ábyrgð á þeim skimunum var flutt til heilsugæslunnar. Aldraðir og öryrkjar greiða ekkert komugjald á 

heilsugæslustöðvum. Börn greiða heldur ekkert komugjald í heilsugæslu og fái þau tilvísun vegna 

þjónustu sérfræðinga er hún einnig án endurgjalds. Öll heilbrigðisþjónusta barna yngri en tveggja ára 

er endurgjaldslaus, óháð tilvísun. Þak gildir fyrir samanlagðar greiðslur barna í sömu fjölskyldu. 

Fyrirhugað er að lækka greiðsluþátttöku í kaupum á lyfjum og með breytingu á reglugerð 1. janúar 2021 

hófst sú vegferð með lækkun fyrir lífeyrisþega í fyrsta þrepi greiðsluþátttökukerfis í lyfjum úr 14.500 

kr. í 14.000 kr., sbr. fyrri umfjöllun. 

Auknum fjármunum hefur verið varið í geðheilbrigðismál, styrki vegna hjálpartækja og tannlækningar 

lífeyrisþega og barna, líkt og að framan greinir. Mikilvægt er að mismunun eftir sjúkdómum sé eytt og 

byggist gildandi greiðsluþátttökukerfi á þeirri hugsun. Þeir einstaklingar sem glíma við langvarandi og 

lífshættulega sjúkdóma þurfa oft á tíðum ekki einungis á heilbrigðisþjónustu að halda heldur jafnframt 

dýrum lyfjum og mögulega öðrum þáttum heilbrigðisþjónustu eins og hjálpartækjum, sálfræðiþjónustu, 

tannlækningum o.fl. Stór þáttur í að bæta stöðu þessara einstaklinga væri að tengja saman greiðslukerfi 

fyrir heilbrigðisþjónustu, lyf og hjálpartæki þannig að eitt greiðsluþak myndi gilda fyrir alla þessa þætti. 

Þannig mætti draga úr jaðaráhrifum og um leið auka gagnsæi í kerfinu og gera það skilvirkara. Jafnframt 

myndi frekara fjármagn til heilbrigðisþjónustu gera það að verkum að hægt væri að lækka greiðslur 

einstaklinga fyrir þjónustuna enn frekar.  

Ráðstafanir sem hér hefur verið gerð grein fyrir til að lágmarka kostnað allra sjúklinga sem mest og 

jafna aðstöðu þeirra koma öllum sjúklingum til góða burtséð frá tegund eða eðli sjúkdóms og þar með 

einnig þeim sem eru í krabbameinsmeðferð og/eða meðferð við öðrum langvinnum og lífshættulegum 

sjúkdómum. 

 

 


