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Athueasemd veena frumvaros fiármálaráðherra til laea um brevtineu á löeum um opinber innkaup 
og minnisblað velferðarráðunevtis til viðskiptanefndar

í tengslum við vinnu viðskiptanefndar Alþingis vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
opinber innkaup hefur nefndinni verið kynnt minnisblað frá velferðarráðuneytinu um mögulegan 
sparnað LSH víð innkaup ákveðinna lyfja, verði frumvarpið að lögum.

Lyfið Humira, sem tekið er sem dæmi í minnisblaðinu, lækkaði við síðustu verðendurskoðun í apríi 
2011 um 8,53%. Því er dæmið af verði Humira í minnisblaði velferðarráuneytisins rangt.

Til viðbótar má benda á að LIS (Legemiddelinnkjöpssamarbeid, innkaupasamband sjúkrahúsa) í 
Noregi hefur nýlega {11. apríl 2011} gefið út upplýsingar um áætlaðan árskostnað1 fyrir meðferð t.d. 
gigtarlyfja líkt og hér um ræðír (sjá dæmi E). Athygli vekur að verð lyfjanna í norsku gögnunum er 
mun hærra en þær tölur sem ráðuneytið notar í sínum útreikningum og kynntir hafa verið 
viðskiptanefnd. Meðfylgjandi tafla er sett fram til upplýsingar.
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Humira ísland 
verð í maí 2011 
154.315

2.146.183 
(165.091 x 13 
pakkará ári)

2.006.095 
(154.315 x 13 
pakkaráári)

2.006.095 
(154.315 x 13 
pakkará ári)

2.006.095 
(154.315 x 13 
pakkará ári)

2.006.095 
(154.315x13 
pakkar á ári)

Humira Noregur 1.910.360 
(7.099 NOK x 
20,7 x 13 
pakkar)

1.910.350 
(7.099 NOK x 
20,7 x 13 
pakkar)

2.024.971
(A x 6% fiutnings
og
umsýsíukostnaður)

2,101.385
(Ax 10% flutníngs-
og
umsýslukostnaður)

2.475.202 
(Humira 
kostnaður á 
ári skv. LIS)

Sparnaður LSH 235.833 95.745 -18.876 -95.290 -469.107

í framangreindum tilvikum er gert ráð fyrir hóflegum kostnaði vegna flutnings og umsýslu. Meintur 
mögulegur heildarsparnaður sem tilgreindur er í minnisbiaði velferðarráðuneytis til viðskiptanefndar 
er 84.596.700 kr., en þar er hvorki tekið tillit til verðlækkana frá 1. apríl 2011 né flutnings- og 
umsýslukostnaðar. Sú tala stenst því ekki nánari skoðun.

Verði frumvarp fjármálaráðherra að lögum telja Frumtök og aðildarfyrirtæki okkar brýnt:
1. að sá skilningur löggjafans, sem skýrt kemur fram í nefndaráliti viðskiptanefndar, að 

„samkvæmt frumvarpinu verði öll umsýsla við innkaup áfram á höndum innlendra aðila, með 
sama hætti og verið hefur", og að „frumvarpið ætti ekki að breyta rekstrarforsendum 
innlendra fyrirtækja sem hafa annast þjónustu af þessu tagi hingað til", verði staðfestur í 
athugasemdum með frumvarpinu.

2. að frumvarpinu verði kveðið á um að mögulegt sé að skjóta rökstuðningi Ríkiskaupa, 
byggðum á ósk kaupanda, til málskotsnefndar líkt og kærunefndar útboðsmáia.

3. að í ákvæði til bráðabirgða verði kveðið á um að lögin verði endurskoðuð innan 2-3 ára í stað 
fimm ára eins og nú segir.

4. að ráðist verði í gagngera endurskoðun reglna og verklags við opinber útboð Ríkiskaupa f.h. 
heilbrigðisstofnana, enda Ijóst af framkvæmd margra undanfarinna útboða og fjölda kæra að 
margt má þartil betri vegar færa.
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