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Efni: Umsögn um frumvarp til lyfjalaga, 880. mál.

Alþýðusamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til lyfja- 
laga, 880. mál.
Frumvarpið felur í sér breytingar á fyrirkomulagi við ákvörðun á 
verði lyfja og greiðsluþátttöku almannatrygginga. Lagt er til að 
lyfjaverðsnefnd, sem ákvarðar hámarksverð lyfja og greiðsluþátt- 
tökunefnd, sem ákvarðar greiðsluþátttöku almannatrygginga í 
nýjum lyfjum verði sameinaðar í eina nefnd. Markmiðið er að auka 
samhæfingu og skilvirkni þeirra aðila sem fjalla um verðákvarðanir 
lyfja.
Á vettvangi Alþýðusambands íslands hefur farið fram umfangsmikil 
vinna við að móta áherslur og framtíðarsýn sambandsins í velferð- 
armálum. Helstu áherslur ASÍ varðandi lyfjamál eru eftirfarandi:
• Alþýðusamband íslands leggur áherslu á að draga úr lyfja- 

kostnaði til almennings með því að leggja til að tekið verði upp 
fyrirkomulag að enginn greiði meira en sem nemur ákveðnu há- 
marki á ári fyrir lyfseðilsskyld lyf. Slíkt fyrirkomulag mætti t.d. 
útfæra með lyfjakorti að danskri fyrirmynd.

• Til að koma í veg fyrir að lyfjakostnaður verði ríkissjóði of þungur 
baggi leggur Alþýðusamband íslands áherslu á að kerfi verð- 
myndunar lyfja verði endurskoðað með það að markmiði að hag- 
ræða og lækka verð. Alþýðusamband íslands hefur lýst sig reiðu- 
búið að taka þátt í vinnu við slíkar breytingar.

Alþýðusamband íslands fjallaði ítarlega um verðlagningu lyfja í á- 
fangaskýrslu samtakanna, Velferð fyrir alla sem út kom í mars 2003 
en þar segir m.a:

„Verðmyndun á lyfjum er flókið ferli. Um það gilda eftirfarandi lög 
og reglugerðir: Lyfjalög nr. 93/1994, Reglugerð um ákvörðun lyfja-
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verðs (501/1996), Reglugerð um greiðsluþátttökunefnd 
(128/2002), Reglugerð um greiðslur almannatrygginga í lyfjum 
(948/2000). Auk heildsala og smásala koma þannig við sögu þrjár 
stofnanir: Lyfjaverðsnefnd, Greiðsluþátttökunefnd og Lyfjastofnun.
Meginverkefni Lyfjaverðsnefndar er að ákvarða hámarksverð á lyf- 
seðilsskyldum lyfjum, bæði í heildsölu og smásölu (verðlagning lyfj'a 
sem seld eru án lyfseðils er frjáls). Þegar fjallað er um hámarksverð 
á lyfjum í heildsölu tekur sæti í nefndinni fulltrúi samtaka lyfjaheild- 
sala. Þegar fjallað er um hámarksverð í smásölu tekur fulltrúi sam- 
taka lyfsala sæti í nefndinni. Þegar fjallað er um athugasemdir 
Tryggingastofnunar ríkisins (TR) um lyfjaverð tekur fulltrúi 
Tryggingastofnunar sæti í nefndinni. Við ákvörðun hámarksverðs 
lyfja er tekið mið af meðalheildsöluverði lyfsins í Danmörku, Noregi 
og Svíþjóð. Einnig er tekið mið af íslenskum markaðsaðstæðum og 
áætlaðri sölu lyfsins. Stefnt er að því að álag vegna séríslenskra að- 
stæðna verði ekki meira en 15% umfram meðalheildsöluverð í við- 
miðunarlöndunum. Hámarksverð er reiknað út mánaðarlega m.v. 
meðalgengi 20.-21. dags mánaðarins. Meginverkefni Greiðsluþátt- 
tökunefndar er að fjalla um greiðsluþátttöku TR í lyfjum sem veitt 
hefur verið markaðsleyfi fyrir. Forsendur fyrir greiðsluþátttöku eru 
m.a. að lyfið hafi örugg og mikilsverð lækningaáhrif og að verð 
lyfsins sé í eðlilegu samhengi við meðferðarlegt gildi þess. Einnig er 
tekið tillit til áhrifa á lyfjaútgjöld almannatrygginga samkvæmt fjár- 
lögum. Eftir að Greiðsluþátttökunefnd hefur tekið ákvörðun um 
greiðsluþátttöku ræðst skipting kostnaðar milli einstaklings og TR af 
gildandi reglugerð um hlut almannatrygginga í greiðslum fyrir lyf. 
Gefin eru út lyfjaskírteini ef einstaklingi er brýn nauðsyn á lyfi til 
lengri tíma. Lyfjastofnun hefur eftirlit með að hámarksverð lyfja í 
heildsölu og smásölu sé virt.
Lyfjaverðsnefnd endurskoðar reglulega verð skráðra lyfja hér á 
landi, m.a. með tilliti til verðs sambærilegra lyfja í Noregi, Svíþjóð 
og Danmörku. Frá árinu 2000 hefur slík endurskoðun farið fram 
a.m.k. tvisvar. Fyrri samanburðurinn leiddi í Ijós að u.þ.b. 200 lyfja- 
númer voru með umtalsvert hærra hámarksverð í heildsölu hér á 
landi en annars staðar á Norðurlöndum. Farið var fram á það við 
umboðsaðila þessara lyfja að verðið yrði lækkað. í seinni saman- 
burðinum var farið fram á verðiækkun 156 lyfjanúmera.1
Samanburður lyfjamáladeildar LSH á opinberu heildsöluverði ellefu 
lyfja hér á landi og í Danmörku, í apríl í fyrra, leiddi í Ijós að lyf voru 
dýrari hér á landi í öllum tilvikum. í tveimur tilvikum var verð- 
munurinn 70% en oftast voru lyfin 20-30% dýrari hjá íslenskum 
heildsölum en þeim dönsku.2
Þá hafa forsvarsmenn sjúkrahússins bent á að verðmunurinn sé enn 
meiri á óskráðum lyfjum en skráðum, enda sé ekkert opinbert verð-

1 Sjá Morgunblaðið 16. janúar 2003.
2 Sjá Morgunblaðið 16. janúar 2003.



eftirlit með þeim.3 Lyfjamáladeild LSH hefur spurt hvort stóraukin 
afskráning eldri lyfja tengist þessari staðreynd: „Við núverandi að- 
stæður hefur lyfjaframleiðandi eða umboðsaðili algjört einræðisvald 
hvort lyf hans séu skráð. Hægt er með einfaldri tilkynningu, án rök- 
stuðnings, að afskrá lyf [...] Ef ekkert sambærilegt lyf er á markaði 
er raunin sú að afskráða lyfið er flutt inn á undanþágu til að hægt 
sé að sinna þörfum sjúklinga sem þarfnast lyfsins og þá á mun 
hærra verði."4 Þá er bent á að sé um óskráð lyf að ræða, grundval- 
list verðútreikningur dreifingaraðila á prósentureikningi þannig að 
því dýrara sem lyfið er, því meiri verði álagningin.
Loks má benda á að frá janúar 2002 til febrúar 2003 hefur verð 
lyfjavara hér á landi hækkað um rúmlega 8% meðan neysluverð 
hefur aðeins hækkað um rúmlega 1%.
í vinnu starfshópa velferðarnefndar ASÍ hefur ítrekað komið fram 
að lyfjaverð hérlendis er mun hærra en stór hluti sjúklinga ræður 
vel við. Hátt lyfjaverð getur t.d. verið mjög íþyngjandi fyrir marga 
öryrkja og aldraða. Mörg dæmi eru um það að fólk leiti til 
hjálparsamtaka eins og Hjálparstarfs kirkjunnar eftir aðstoð við að 
leysa út nauðsynleg lyf. Hvernig sem á málið er litið blasir við að 
endurskoða þarf kerfi verðmyndunar lyfja með það að markmiði að 
hagræða og lækka lyfjaverð til sjúklinga.
Meðal hugsanlegra skýringa á háu lyfjaverði má nefna:

• Flókið kerfi verðmyndunar lyfja.
• Umfangsmikil afskipti opinberra stofnana og nefnda.
• Takmarkaða verðsamkeppni á heildsölu- og smásölustigi.
• Ógagnsæi markaðarins.
• Undanþágur frá skráningu lyfja (verðlagning óskráðra lyfja er 

frjáls).
• Séríslenskar aðstæður, s.s. flutningskostnað, pökkunar- 

kostnað, þýðingu leiðbeininga og gengisbreytingar.
• Alþýðusamband íslands leggur fram eftirfarandi tillögur til 

úrbóta:
• Heildarkerfi verðmyndunar lyfja verði endurskoðað með það 

að markmiði að hagræða og lækka verð.
• Tekið verði upp fyrirkomulag sem tryggir að enginn greiði 

meira en ákveðið hámark á ári fyrir lyfseðilsskyld lyf.
• Haldið verði uppi eftirliti með verði á öllum lyfjum, skráðum 

og óskráðum."

3 Sjá t.d. Morgunblaðið 7. febrúar 2003.
4 Sjá t.d. Morgunblaðiö 25. janúar 2003.



Alþýðusambandið tekur því undir þau meginsjónarmið frumvarpsins 
að auka samhæfingu og skilvirkni þeirra aðila sem fjalla um verð- 
ákvarðanir á lyfjum, enda leiði slíkt til hagræðingar og lægra lyfja- 
verðs til almennings.

F.h. Alþýðusambands íslands

Ólafur Darri Andrason
Hagfræðingur ASÍ


