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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með 
síðari breytingum, 880. mál

Tryggingastofnun ríkisins vill þakka Heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis fyrir að 
fá að koma að umsögn um ofangreint frumvarp.

Sameining nefnda
Það hefur verið mat Tryggingastofnunar að o f margir aðilar komi að ákvörðunum 
tengdum lyfjaútgjöldum stofnunarinnar og telur stofnunin að það auki mjög á 
skilvirkni og hagkvæmni að lyfjaverðsnefnd (LVN) og greiðsluþátttökunefnd (GÞN) 
séu sameinaðar í eina nefnd, lyfjagreiðslunefnd. TR hefði þó viljað ganga lengra í 
þessum efnum og fella nýja nefnd undir starfsemi stofhunarinnar og tengja þannig 
með markvissum hætti ákvarðanatöku og ábyrgð á lyfjakostnaði. Með flutningi þeirra 
stöðugilda sem fylgja nýrri nefnd myndi deild lyfjamála TR styrkjast og hafa 
möguleika á að byggja upp starfsemi sem nýtti betur upplýsingar úr 
tölfræðigagnagrunnum til ákvarðanatöku og eftirlits ásamt því að nota kerfisbundna 
þekkingarleit til öflunar gagna og stuðnings við ákvarðanatöku.

Víðtækara starfssvið
TR hefur bent á að núverandi starfssvið greiðsluþátttökunefndar skv. lyfjalögum sé of 
takmarkað þar sem nefndin fjalli aðeins um ný lyf og hafi eingöngu heimild til að 
samþykkja eða hafna greiðsluþátttöku. Úr þessu er bætt í frumvarpinu og er þar 
kveðið á um að lyfjagreiðslunefnd ákveði hvort sjúkratryggingar taki þátt í greiðslu á 
öllum lyijum sem eru á markaði hér á landi. Hins vegar þarf að gæta þess að breyta 
einnig lokamálslið c-liðs 1. mgr. 36. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar með 
síðari breytingum, en þar segir: Eftir að nýtt lyfhefur fengið markaðsleyfi hér á landi 
skal nefnd skv. 44. gr. lyfjalaga ákveða hvort sjúkratryggingar taki þátt í greiðslu 
viðkomandi lyfs. Til þess að almannatryggingalögin séu í takt við 2. tl. 2. mgr. 10. gr. 
frumvarpsins þarf lokamálsliður c-liðs 1. mgr. 36. gr. almannatryggingalaganna að 
hljóða svo: Nefnd skv. 43. gr. lyfjalaga ákveður hvort sjúkratryggingar taka þátt í 
greiðslu lyfja sem eru á markaði hér á landi.

Greiðsluþátttökuverð
Áætlað er að greiðsluhluti almannatrygginga sé um 70% í þeim lyfjum sem hafa 
almenna greiðsluþátttöku og seld eru í apótekum. Raunverulegt greiðsluhlutfall er þó 
ekki þekkt með vissu þar sem upplýsingar apóteka um afslætti af greiðsluhlut 
sjúklings eru ekki opinberar.
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TR telur að greiðsluþátttökuverðið tryggi yfirvöldum mun betri samningsstöðu 
gagnvart lyfjafyrirtækjunum. í stað þess að hafna greiðsluþátttöku sem miðast við 
samþykkt hámarksverð lyfsins opnast nú sá möguleiki að hægt er að taka þátt í 
kostnaði vegna nýrra lyfja sem þykja o f dýr m.v. verð á fyrirliggjandi og sambærilegri 
meðferð. Greiðsluþátttökuverð getur þannig verið viðmiðunarverð samheitalyfja eða 
sambærilegra lyfja. Það kemur fyrir að almennri greiðsluþátttöku nýrra lyfja er hafnað 
á grundvelli verðsins. Þegar greiðsluþátttöku er hafnað eru litlar líkur á að lyfið verði 
markaðssett og gera verður því ráð fyrir að lyfið verði flutt inn óskráð í einhveiju 
mæli. Það eykur á vandann því eins og staðan er í dag hafa yfirvöld lítil sem engin 
úrræði varðandi verðeftirlit á óskráðum lyfjum eða möguleika á að setja 
innflytjendum skilyrði í þeim efnum. Einnig opnar frumvarpið fyrir þann möguleika 
að tengja verð allra lyfja sem TR tekur þátt í að greiða t.d. við evrópskt meðalverð, 
eins og gert er í Danmörku.

Hámarksverö
Hámarksverð lyfja er ákveðin trygging fyrir sjúklinginn um að markaðsleyfishafi geti 
ekki verðlagt lyf eins og honum þóknast og lyfjagreiðslur sjúklinga hækki úr hófi 
fram. TR hefur þó efasemdir um að það samræmist starfssviði nýju nefndarinnar að 
ákvarða bæði hámarksverð og greiðsluþátttökuverð, þar sem hagsmunaaðilar koma að 
ákvörðunum tengdum hámarksverði en ekki greiðsluþátttökuverði. TR hefur bent á 
þá leið að heilbrigðisráðuneytið eða nefnd á vegum þess hefði það eina hlutverk að 
ákvarða reiknireglur fyrir hámarksverð lyfja, þannig yrðu teknar almennar ákvarðanir 
varðandi hámarksverð lyfja en ekki fjallað um hámarksverð einstakra lyfja. 
Lyfjafyrirtækjum væri siðan gert skylt að tilkynna hámarksverðið inn á lyfjaverðskrá, 
verð sem reiknað væri út frá ákveðnum útgefnum reglum. Ennfremur yrði 
fyrirtækjunum gert skylt að tilkynna nýtt verð innan ákveðins tíma ef forsendur 
breyttust, t.d. ef verð breytist í samanburðarlöndunum. Hægt yrði að fela 
undirstofnun ráðuneytisins á sviði lyfjamála að hafa eftirlit með hvort farið væri að 
settum reglum. Hér yrði um verulega vinnuhagræðingu að ræða og kraftar 
nefndarinnar myndu fara í að einbeita sé að greiðsluþátttöku og greiðsluþátttökuverði.

Hlutverk nefiidar sem ákvarðar hámarksverð er um leið að ákvarða þann hagnað sem 
hveiju og einu sölustigi er heimilt að ná. Leið sú sem valin hefur verið við ákvörðun 
lyfjaverðs og þar með ákvörðun á ávinningi framleiðenda, innflytjenda og söluaðila, 
er að bera saman verð í löndum á Evrópska efnahagssvæðinu. Ákveða þarf hvaða 
lönd verða valin til viðmiðunar og munu þau væntanlega verða valin með tilliti til 
markaðsaðstæðna og þjóðarframleiðslu á íbúa. Stærri þjóðum er þannig í reynd falið 
að semja við erlendu framleiðslufyrirtæki en lyfjagreiðslunefnd hins vegar falið að 
semja við heildsala og smásala hér á landi um hversu mikið þeir fá í sinn hlut og 
væntanlega mun því verða stýrt með að heimila ákveðinn verðmun milli íslands og 
viðmiðunarlandanna. Því meiri verðmunur sem leyfður verður, því dýrara verður 
dreifingarkerfíð sem við rekum, þar sem kostnaðurinn verður ávallt ráðandi þáttur í 
verðlagningargrunni atvinnugreina, sem búa við opinbert verðlagningarkerfi. 
Tryggingastofnun telur hins vegar að það geti ekki verið hlutverk nefndarinnar að 
ákvarða hvemig eða hversu dýrt dreifikerfi rekið er hér á landi, það sé hlutverk 
ráðuneytis að ákvarða það.
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Samheitalyf og samhliða innflutt lyf
Að mati Tryggingastofnunar er verðsamanburður milli landa á samheita og samhliða 
innfluttum lyfjum nauðsynlegur þar sem lítil sem engin samkeppni ríkir á 
viðmiðunarverðskrá hér á landi. Með nýjum lyfjalögum 1996 var tekið upp 
hámarksverð og apótekum og heildsölum heimilað að veita afslætti án þess að 
tilkynna hann opinberum aðilum. Upp úr 1999 hættu fyrirtækin að mestu að tilkynna 
lækkanir á verði lyfja á viðmiðunarverðskrá og veittu þess i stað afslætti til apóteka og 
sjúklinga. Fyrir þann tíma þegar fyrirtæki komu með samheitalyf á markað var verðið 
yfírleitt á bilinu 7-10% lægra en verð frumlyfsins og samkeppni á viðmiðunarverðskrá 
var nægjanleg til að lækka verð lyfsins niður i 70 til 75% af upprunalegu verði. 
Þegar samheita og samhliða innflutt lyf eru sett á markað í dag er hámarksverð þeirra 
á bilinu 0-7% lægri en verð lyfja sem fyrir eru á markað. Eins og staðan er í dag helst 
siðan hámarksverð þeirra óbreytt en fyrirtækin veita þess í stað afslátt til apóteka.

Kostnaður við framleiðslu samheitalyfja er allt annars eðlis og lægri en við 
framleiðslu fhimlyfs. Eðlilegt er því að verð samheitalyfja sé umtalsvert lægra en 
verð frumlyfja. Frumlyfjaframleiðandi verðleggur vöru sina með það að markmiði að 
ná inn öllum kostnaði við rannsóknir, hönnun, þróun og markaðssetningu á 
einkaleyfístímanum. Fái samheitalyQaframleiðandinn að selja sitt lyf á liku verði og 
frumlyfið, helst verðið hátt og kaupandinn heldur áfram að greiða fyrir kostnað sem 
frumlyfjaframleiðandinn er búinn að fá greiddan og kostnað sem 
samheitalyfjaframleiðandinn hefur aldrei lagt út fyrir.

Þeir sem stunda samhliða iimflutning á lyfjum flytja þau frá ódýrari markaðsvæðum 
yfir á þau dýrari og hagnaðarvon þeirra er hluti a f verðmismuninum sem er á milli 
þessara tveggja svæða. Opinberir aðilar á dýrum markaðssvæðum hafa reynt að 
styðja við samhliða innflutning með hagstæðu regluverki með það fyrir augum að 
lækka verðið heima fyrir. Tryggingastofnun telur að þegar ákvarðað er verð fyrir 
samhliða innflutt lyf sé rétt að hafa verð þess í útflutningslandinu til samanburðar og 
ákvarða síðan með samningum hvemig skipta á hagnaðinum milli seljenda og 
kaupenda. Eins og staðan er i dag tekur Tryggingastofnun þátt i greiðslu lyfja miðað 
við skráð opinbert hámarksverð eða viðmiðunarverð þegar það á við. Þegar samhliða 
innflutt lyf er skráð á hámarksverði sem er jafnhátt verði lyfsins sem fyrir er á 
markaði er ávinningur TR enginn. Þetta hefur verið raunin undanfarið og telur 
stofnunin það óásættanlegt.

Dýralyf
Tryggingastofnun telur að ákvörðun um hámarksverð dýralyfja falli illa að starfsemi 
nefndarinnar.

Endurskoöun fyrri ákvarðana
I b lið 12. gr. frumvarpsins kemur fram að lyfjagreiðslunefnd skuli endurmeta 
forsendur lyfjaverðs a.m.k. á tveggja ára fresti. Tryggingastofnun telur rétt að festa 
einnig í lög heimild nefndarinnar til að endurskoða fyrri ákvarðanir varðandi 
greiðsluþátttöku þegar um er að ræða breyttar aðstæður eða nýjar upplýsingar.

Virðingarfyllst,
Tryggingastofnun ríkisins

_  — c  ----------1 -

Karl Steinar Guðnason forstjóri L
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Svör við fyrirspurnum nefndarinnar sem komu fram á fundi með fulltrúum TR 
þann 21. apríl sl.:

Er ekki hœtta á að flokkun lyfja með sambærilega verkun verði o f  víð?

Tryggingastofnun telur ekki hættu á slíku. Við flokkun lyfja í viðmiðunarflokka 
sambærilegra lyfja (analog viðmiðunarflokka) hefur verið stuðst við ATC 
flokka/lyQ aflokka lyfsins á 4. stigi. Hvert innihaldsefni fellur undir ákveðinn 
lyfjaflokk og efni sem falla undir sama flokk á 4. stigi eru efnafræðilega náskyld. 
Einnig skal aðalaábending lyfjanna vera sú sama. Flokkunin er unnin út frá 
skilgreindum dagskömmtum (DDD) þar sem tekið er tillit til faglegra þátta eins og 
verkunarmáta lyfsins, áhrifa þess, umbrota, útskilnaðar, aukaverkana og milliverkana. 
Að teknu tilliti til ofannefndra þátta hafa verið fundnir jafiigildir skammtar, sem oftast 
eru þeir sömu og skilgreindir dagskammtar. Viðmiðunarverðflokkurinn byggir á 
jafngildum skömmtum, lyfjaformi, styrkleika og pakkningarstærð. Stuðst er við 
klínískar rannsóknir sem birtar hafa verið og liggja til grundvallar markaðsleyfum 
lyfjanna. Þar sem markaðssettir styrkleikar eru ekki alltaf þeir sömu og skilgreindir 
dagskammtar þá eru leyfð 33% frávik frá reiknuðum jafngildum styrkleika einnig er 
leyfilegt frávik frá pakkningastærð 50%. Frávikin eru til að auka 
möguleika/sveigjanleika kerfisins, án þeirra er hægt að komast hjá því að lenda í 
viðmiðunarflokki með því að breyta pakkningastærð eða markaðssetja annan 
styrkleika en DDD segir til um.

Er 180 daga frestur til ákvarðanatöku ekki óþarflega langur?

Þeir frestir sem tilteknir eru í frumvarpinu varðandi afgreiðslutíma eru skv. tilskipun 
Evrópusambandsins (89/105/EES) um gagnsæjar ráðstafanir er varða verðlagningu 
lyfja sem ætluð eru mönnum og þátttöku innlendra sjúkratrygginga í greiðslu þeirra.

Verður mikill munur á hámarksverði og greiðsluþátttökuverði, sem hækkar hlut 
sjúklings?

TR telur að greiðsluþátttökuverðið tryggi yfirvöldum mun betri samningsstöðu 
gagnvart lyfjafyrirtækjunum en þau hafa í dag. Greiðsluþátttökuverðið er nýtt tæki 
fyrir yfirvöld til þess að hafa áhrif á val lyfja. Full þörf er á slíku tæki þar sem 
samsetning á lyfjakörfu íslendinga er mun dýrari en annars staðar á Norðurlöndum, 
þar sem við notum umtalsvert meira a f dýrum lyfjum og erum mun fljótari en aðrar 
þjóðir til að taka í notkun ný og dýr lyf.
Nýr tölfræðigagnagrunnur TR opnar möguleika á að fylgjast með greiðsluhlutfalli TR 
og sjúklinga. E f bilið milli greiðsluþátttökuverðs og hámarksverðs verður mikið 
kemur það strax fram í greiðsluhlutfallinu og geta þá yfirvöld brugðist við.

Virðingarfyllst,
Tryggingastofnun rikisins
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29. SEPT. 2003

NÝJAR HUGMYNDIR 

VARÐANDI ÁKVARÐANIR UM GREIÐSLUÞÁTTTÖKU LYFJA

Inngangur

Auknar kröfur eru uppi hér á landi og erlendis að lyfjameðferð sem greidd er af almannafé sé 
studd vísindalegum rökum, sé örugg, árangursrík og fjárhagslega viðráðanleg, sbr. 2 mgr. 41. 
gr. almannatryggingalaga en þar segir: „Tryggingastofnun ber að leita bestu mögulegra kjara, 
að teknu tilliti til gæða, á þeim vörum og þjónustu sem hún greiðir eða tekur þátt í að greiða.”

Það er mat TR að of margir aðilar komi að ákvörðunum tengdum Iyfjaútgjöldum 
stofnunarinnar og telur hún að hagkvæmast sé að samræma og flytja starfsemi 
lyfjaverðsnefndar (LVN) og greiðsluþátttökunefndar (GÞN) undir starfsemi TR og tengja 
þannig með markvissum hætti ákvarðanatöku og ábyrgð á lyfjakostnaði. Með flutningi þeirra 
tveggja stöðugilda sem fylgja nefhdunum myndi deild lyfjamála TR styrkjast og hafa 
möguleika á að byggja upp starfsemi sem nýtti betur upplýsingar úr tölfræðigagnagrunnum til 
ákvarðanatöku og eftirlits ásamt því að nota kerflsbundna þekkingarleit til að öflunar gagna 
og stuðnings við ákvarðanatöku.

Núverandi verkaskipting í lyfjamálum

Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið
Lyfjamálastjóri - hefur umsjón með framkvæmd lyfjalaga.
Ákveður almenna greiðsluþátttöku í gömlum lyfjum.

Greiðsluþátttökunefnd
Ákveður almenna greiðsluþátttöku í nýjum lyfjum og lyfjum án markaðsleyfls.

Landlœknir
Eftirlit með lyfjaávísunum lækna.
Klínískar leiðbeiningar til lækna.

LyJjastoJhun
Metur lyf og annast útgáfu markaðsleyfa.
Eftirlit með að lögum og reglugerðum tengdum lyfjamálum sé framíylgt.
Skráir aukaverkanir lyfja og gefúr upplýsingar um lyf í samvinnu við landlækni.

Lyfjaverðsnejhd
Ákveður hámarksverð lyfja i heildsölu- og smásölu.

Tryggingastofnun
Annast greiðslur ríkisins fyrir lyf seld í apótekum.
Eftirlit með greiðslum og lyfjakostnaði.
Ákveður einstaklingsbundna greiðsluþátttöku bæði fyrir skráð og óskráð lyf. 
Ákveður greiðsluþátttökuverð fyrir lyf sem LVN ákvarðar ekki hámarksverð fyrir, 
þ.e. lausasölulyf og óskráð lyf.
Skráir og uppfærir lyfjaverðskrá.

Ákvarðanir um greiðsluþátttöku TR í lyfjum og það verð sem hún greiðir fyrir lyfln eru teknar 
á íjórum mismunandi stöðum, hjá GÞN, LVN heilbrigðisráðuneytinu og TR. Ekkert ferli 
hefur verið mótað varðandi hvernig og hvert nefndimar tvær og ráðuneytið tilkynna hvaða



áhrif ákvarðanir þeirra hafa á útgjöld Tiyggingastofhunar. Starfsemi þessara aðila skarast að 
verulegu leyti og um tvíverknað er að ræða á mörgum sviðum. Með því að setja ákvörðun um 
greiðsluþátttöku og verð á sömu hendi má ná fram hagræðingu og meiri skilvirkni. I dag er 
málum þannig háttað að TR hefur ekki skilgreint hlutverk í þessum efhum en vinnur verkefni 
bæði fyrir GÞN og LVN. Hverju lyfí sem GÞN synjar er vísað sjálfkrafa í einstaklingsbundna 
greiðsluþátttöku, sem TR þarf að gera vinnureglur fyrir. Ennfremur útbýr TR vinnureglur og 
afgreiðir umsóknir fyrir einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í óskráðum lyfjum að beiðni 
GÞN. Gerð vinnureglna fyrir einstakt lyf er vandasöm og tímafrek vinna, sem GÞN hefur 
vísað til TR þar sem það er ekki talið á færi nefndarinnar né starfsmanns hennar að gera slíkar 
reglur. Lyíjum sem fá einstaklingsbundna greiðsluþátttöku fíölgar stöðugt og tilflnnanlega 
hefur vantað faghóp eða nefnd sem kæmi að gerð vinnureglna og gæti úrskurðað í vafamálum 
sem upp koma. Þessi þróun er að mati TR skynsamleg og veitir ákveðið aðhald við vaxandi 
lyfíakostnaði vegna nýrra lyfja. Þó hefur aldrei verið tekin formleg ákvörðun um þetta atriði 
og því hvergi gert ráð fyrir þeirri auknu vinnu sem þessu fylgir. Vaxandi umsýsla vegna 
útgáfu lyfjaskírteina hefur þannig aukið álag á lyijadeild TR á kostnað vinnu við eftirlit með 
greiðslum.

L.yíjaverðskrá er unnin hjá TR fyrir LVN. Ennfremur ákveður TR svokallað 
greiðsluþátttökuverð fyrir óskráð lyf en skv. lögum á LVN að ákvarða hámarksverð fyrir þau 
en sú leið hefur ekki verið talin fær. Einnig ákveður TR greiðsluþátttökuverð fyrir 
lausasölulyf en verð þeirra er frjálst og óháð ákvörðunum LVN.

Megin verkefhi GÞN og LVN er að taka ákvarðanir sem varða lyfjaútgjöld TR. Nefhdimar 
hafa þann annmarka að vera ekki nægjanlega tengdar hvor annarri eða starfsemi TR í 
lyfjamálum. Starfsvið GÞN skv. lyíjalögum er of takmarkað þar sem nefndin fjallar ekki um 
öll lyf og nefndin hefúr eingöngu heimild til að samþykkja eða hafna greiðsluþátttöku. Engin 
heimild er til að samþykkja greiðsluþátttöku m.v. tiltekið verð (greiðsluþátttökuverð) eða 
samþykkja greiðsluþátttöku m.v. viðmiðunarverð sambærilegrar meðferðar. Núverandi 
fyrirkomulag byggir á starfsemi tveggja einstaklinga sem vinna sem einyrkjar hvor fyrir sína 
nefndina. Slíkt umhverfí er hvorki hvetjandi né faglega uppbyggjandi. Starfsmenn nefndanna 
hafa báðir viðskipafræðimenntun og í sinni vinnu þyrftu þeir að hafa meira samstarf við aðila 
á sviði lyfja- og læknisfiræði.

Sameining nefnda og fækkun aðila

Tryggingastofnun er með hugmyndir um að starfsemi nefndanna verði sett undir stofinunina 
og sameinuð í eina greiðsluþátttökunejhd TR sem tæki ákvarðanir um greiðsluþátttöku allra 
lyfja og greiðsluþátttökuverð. Stöðugildin sem fylgja nefhdunum yrðu flutt undir deild 
lyfíamála hjá TR. Æskilegast væri að í umræddum stöðugildum væru einstaklingar með 
menntun á sviði hagfræði og lyíjaf'ræði. Deild lyfjamála hefði umsjón með starfsemi nýrrar 
nefhdar og myndi starfa fyrir hana. Á lyfjadeild yrði gerður samanburður um klínísk áhrif og 
ávinning ásamt verðsamanburði og kostnaðarútreikningum. Aðalatriði þeirra niðurstaðna 
yrðu dregin saman og lögð fyrir nefndina til að byggja ákvarðanir sínar á. Innan lyfjadeildar 
er góð þekking og yfírsýn yfír málaflokkinn, þar eru góð tengsl og ákveðin samvinna við 
ritsjóra klínískra leiðbeininga og landlæknisembættið. Einnig er besta yfirsýnin yfír og 
nákvæmustu upplýsingar á hverjum tíma um stöðu og þróun í lyfjakostnaði utan sjúkrahúsa 
og stofnana. Með svo beinum tengslum á milli TR og þeirra sem taka ákvarðanir er fyrr hægt 
að gera grein fyrir og fylgjast með áhrifum nýrra ákvarðana. Starfsemi GÞN í dag er hugsuð 
til aðhalds og því er nauðsynlegt að bein og góð tengsl séu á milli ákvarðana hennar og TR. 
Aðhald greiðsluþátttökunefhdar TR yrði því mun virkara en núverandi fyrirkomulag.

Starfsemi og samsetning greiðsluþátttökunefndar TR yrði endurskoðuð í ljósi fenginnar 
reynslu og þannig náð fram meiri hagræðingu og betri samhæfíngu fyrir lyfjadeildina.

Starfssvið greiðsluþátttökunefndar TR



-  Ákvarðar greiðsluþátttöku TR í nýjum og gömlum lyljum með og án markaðsleyfis.
-  Ákvarðar greiðsluþátttökuverð.
-  Ákvarðar reglur varðandi viðmiðunarverðskrá, samheitalyija og lyfja með 

sambærileg meðferðaráhrif.
-  Ákvarðar vinnureglur fyrir einstaklingsbundna greiðsluþátttöku
-  Ákvarðar einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í tilvikum sem liggja utan við reglumar 

(undantekningartilvik).

Með þessari breytingu verður staða nefndarinnar faglegri og sterkari en nú er. Undir stjóm 
TR mun starfssvið nefndarinnar víkka þar sem hún mun fjalla um allar ákvarðanir varðandi 
greiðsluþátttöku. Lyfjadeild TR mun starfa fyrir nefhdina og undirbúa mál til umfjöllunar og 
undirbyggja ákvarðanir hennar með öflun upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Hægt verður að 
nýta betur upplýsingar úr nýjum tölfræðigagnagrunni við ákvarðanir á greiðsluþátttöku. 
Mikilvægt er að allir aðilar vinni saman á sama stað og hafi aðgang að sömu gögnum. Með 
því móti verður þekking og menntun einstaklinganna sem að þessum málum koma best nýtt 
og komið yrði í veg fyrir tvíverknað varðandi öflun gagna, útreikninga og fleira. Við hverja 
ákvörðun yrði til skýrsla eða samantekt með þeim rökum sem nefiidin byggir ákvarðanir sínar 
á, sbr. vinnubrögð í nálægum löndum.

Með því að flétta saman starfsemi nefhdanna þannig að ákvarðanir varðandi verð til TR og 
greiðsluþátttöku séu teknar samtímist opnast möguleiki á að taka upp greiðsluþátttökuverð 
fyrir lyfið, sem er það verð sem TR miðar greiðsluþátttöku sína við en það getur verið annað 
verð en hámarksverð lyfsins.
Oft á tíðum er almennri greiðsluþátttöku nýrra lyfja hafiiað á grundvelli verðsins. Þegar 
greiðsluþátttöku er hafhað eru litlar líkur á að lyfið verði markaðsett og gera verður því ráð 
fyrir að lyfið verði flutt inn óskráð í einhverju mæli. Það eykur á vandann því eins og staðan 
er í dag hafa yfirvöld lítil sem engin úrræði varðandi verðeftirlit á óskráðum lyfjum eða 
möguleika á að setja innflytjendum skilyrði, sbr. minnisblað lyfjadeildar um óskráð lyf frá því 
í mars 2003. í stað þess að hafha greiðsluþátttöku sem miðast við verð lyfsins er hægt að taka 
þátt í kostnaði vegna nýrra lyfja sem þykja of dýr m.v. verð á fyrirliggjandi og sambærilegri 
meðferð. Greiðsluþátttökuverð getur t.d. verið viðmiðunarverð samheitalyfja eða 
sambærilegra lyfja. Einnig mætti vel hugsa sér að tengja verð allra lyfja sem TR tekur þátt í 
greiðslu á við t.d. danska greiðsluþátttökuverðið sem tekur mið að evrópsku meðalverði (að 
nokkrum lönd undanskildum).

Lvfjaverð

Árið 1996 tóku gildi ákvæði laga um hámarksverð á lyljum sem þýðir að ekki má selja lyf á 
hærra verði en samþykktu hámarksverði en hins vegar má selja lyf á lægra verði. I dag er 
verðeftirlit viðhaft á heildsölustiginu, þ.e. umsótt heildsöluverð er borið saman við 
heildsöluverð í þremur nálægum löndum og hámarksverðið síðan ákveðið sem meðalverð 
þessara landa að viðbættu álagi sem mest getur orðið 15%. Síðan er 
hámarkssmásöluálagningu sem ákveðin er af LVN bætt við heildsöluverðið. Núverandi 
álagningarskali í smásölu leggst á heildsöluverð í stig lækkandi þrepum. Þrepunum er stillt 
upp með þeim hætti að álagning á ódýmstu lyfin er há þar sem TR borgar tiltölulega lágan 
hlut og álagningin á dýrustu Iyfin er lág þar sem TR greiðir mest. Með svo bröttum 
álagningarskala var talið að verðsamkeppni milli apóteka gæti þrifist á greiðsluhluta sjúklings 
á ódýrari lyfjunum þar sem álagningin er hæst, en sú varð ekki raunin. Verðsamkeppni milli 
apótekanna á höfuðborgarsvæðinu þróaðist á þann veg að sjúklingum er veittur meiri afsláttur 
því dýrara sem Iyflð er. í ákveðnum tilvikum er veittur 100% afsláttur af hlut sjúklings eða 
þegar um mjög dýran lyfseðil er að ræða. Sjúklingar hafa vitaskuld veitt þessari 
afsláttarstefhu eftirtekt og þrýsta á lækna að skrifa sem mest í einu. Greiðsluhluti 
Tryggingastofhunar miðast hins vegar við hámarksverð og ekki hefúr verið leitað leiða til að 
tryggja TR hlut í afsláttum apótekanna nema óbeint með því að hækka greiðsluhlut sjúklings 
og treysta því að verðsamkeppnin haldi greiðsluþátttökuhlutfalli TR og sjúklinga óbreyttu.



Eins og málum er háttað í dag er afsláttarkerfi apótekanna mjög ógegnsætt og aðlagað að 
greiðsluþátttökureglum TR, þannig að það hvetur til að afgreitt sé meira magn af lyfjum í einu 
en þörf er á en afleiðing þess er birgðasöfhun á heimilum.

Hámarksverð lyfja er ákveðin trygging fyrir sjúklinginn um að markaðsleyfishafi geti ekki 
verðlagt lyf eins og honum þóknast. Hægt er að einfalda núverandi vinnulag til muna með 
því að heildsölur tilkynni TR hámarksverð, sem reiknað er útfrá ákveðnum útgefnum reglum. 
Heilbrigðisráðuneytið eða nefnd á vegum þess hefði það hlutverk að semja við hagsmunaaðila 
og ákveða reiknireglur fyrir hámarksverð lyfja. Gerðar yrðu stikkprufur á hámarksverði, til 
að kanna hvort farið sé að reglum. Fyrirtækjum yrði gert skylt að tilkynna nýtt verð innan 
ákveðins tíma ef forsendur breyttust t.d. ef verð breytist í samanburðarlöndunum. Verðskráin 
yrðir skoðuð reglulega (árlega eða annað hvert ár) miðað við gildandi reglur

Samstarf á milli stofnana í lyfjamálum

Með því að fækka þeim aðilum sem taka ákvarðanir varðandi lyfjamál og styrkja um leið 
deild lyfjamála hjá TR aukast möguleikamir á að hægt sé að skipuleggja og hefja markvissa 
samvinnu milli Tiyggingastofnar, Lyfjastofnunar og Landlæknis á sviði fag- og eftirlitsmála, 
sem jafhframt stuðlar að fjárhagslegu aðhaldi.

Landlæknisembættið getur hafit veruleg áhrif á lyfjaútgjöld TR í gegnum alls kyns 
átaksverkefni, sbr. átak gegn bakflæði og geðsjúkómum. Tryggingastofnun var t.d. ekki höfð 
með í ráðum eða tilkynnt fyrirfram um væntanlegar herferðir og engin áætlun var gerð um 
hvaða áhrif þær gætu haft á Iyfjaútgjöld TR.

Ofangreindar hugmyndir vom kynntar fyrir hlutaðeigandi aðilum 29. september í fyrra.


