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Efni: Umsögn um fumvarp til lyfjalaga, 880. mál

Læknafélag Islands (LI) þakkar erindi yðar.

LI vill leyfa sér að gera almennar athugasemdir við 10. gr. frumvarpsins.

Gert er ráð fyrir, að lyíjagreiðslunefnd taki við hlutverki lyfjaverðsnefndar og 
greiðsluþátttökunefndar, sem báðar starfa skv. gildandi lögum. Félagið telur, að hið 
tvískipta hlutverk hinnar nýju nefndar þ.e. að mæla fyrir um verð lyfja annars vegar og 
greiðsluþátttöku ríkisins hins vegar kunni að verða henni ofviða vegna mismunandi 
hagsmuna. Hætt er við að þetta fyrirkomulag dragi úr trausti því, sem nefnd af þessu tagi 
þarf að hafa, og að hægt verði að draga í efa réttmæti ákvarðana nefndarinnar um 
lyfjaverð i ljósi þeirra hagsmuna, sem ríkissjóður á, vegna ákvarðana um 
greiðsluþátttöku. LI sýnist að með þessu fyrirkomulagi eigi að flytja ákvörðun um 
greiðsluþátttöku frá heilbrigðis- og tryggingaráðherra til umræddrar nefndar, ákvörðun, 
sem í raun er pólitísk, en getur haft mikla faglega þýðingu og áhrif á lyfjanotkun 
landsmanna.

Lyfjagreiðslunefnd þarf að taka ákvarðanir, sem hafa áhrif á kostnað sjúklinga vegna 
lyfjakaupa og á störf lækna, sem ávísa þessum lyfjum. Hvorir tveggja, sjúklingar og 
læknar, eru því undir ákvarðanir nefhdarinnar seldir. Læknar þurfa að taka ákvarðanir, 
sem miðast m.a. við greiðslugetu sjúklinga sinna og ráðleggja þeim um lyfjanotkun, 
hugsanlega um notkun dýrari lyfja en greiðslur ríkisins miðast við. Það liggur í hlutarins 
eðli, að nefndin þarf að hafa á að skipa læknisfróðum aðilum til að hægt sé að halda því 
fram, að hún eigi ekki eingöngu að líta til fjárhagslegra sjónarmiða í störfum sínum. 
Engin trygging virðist fyrir því að þeirra sjónarmiða verði gætt. Tilnefningarréttur er 
færður frá læknadeild til Lyfjastofnunar og engin trygging er fyrir því, að þeir aðilar 
aðrir, sem tilnefna eiga i nefndina, noti rétt sinn til að koma að faglegum sjónarmiðum 
læknisfræðinnar.

LI vill að lokum benda á, að sum lyf innan tiltekinna flokka eru mismunandi og ekki 
sambærileg eins og gefíð er í skyn í greinargerð með frumvarpinu og málflutningi 
heilbrigðis- og tryggingaráðuneytisins að undanfömu. Rannsóknir sem eru að koma fram 
þessi misserin benda til, að þau séu ekki sambærileg eða með öðrum orðum, eitt lyf sé
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öðru betra fyrir bæði einstaklinga og hópa, sem lyfín nota. Einnig benda likur til að 
aukaverkanir séu mismunandi. Gera má ráð fyrir að vitneskja af þessu tagi fari í vöxt á 
næstu árum vegna vaxandi áherslu á að bera saman nýjungar við það besta sem fyrir er. 
Því er ýmislegt, sem bendir til þess, að fyrirkomulag á greiðsluþátttöku ríkisins, sem mælt 
er fyrir í frumvarpinu, geti verið varhugavert frá faglegum sjónarhóli og að ákvarðanir af 
þessu tagi beri að taka á pólitískum grundvelli að fenginni faglegri ráðgjöf. LI telur að 
fyrirhugaðar breytingar á ákvörðunum um greiðsluþátttöku ríkisins trufli um of hina 
faglegu úrvinnslu og taki frá ráðherranum þann pólitiska bikar, sem honum er skylt að 
bergja af.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags íslands
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