
Alþingi
hÍ LÆKNAFÉLAG ÍSLANDS ErindimÞ 1 ^ /2 8 9 8

ICELANDIC MBDICAL ASSOCIATION kOmudagUT £ ,(c>. C l O Í  1

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Kópavogi, 8. júní 2011.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 112/2008. um sjúkratryggingar, með síðari 
breytingum (greiðsluþátttaka í lyflakostnaði), 784. mál, stjómarfrumvarp.

Stjórn Læknaféiags íslands (LÍ) þakkar fyrir að hafa borist til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingu á lögum nr. 112/2008. um sjúkratryggingar, með síðari breytingum 
(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði), 784. mál á 139. löggjafarþingi, sbr. tölvubréf nefndasviðs 
Alþingis dags. 30. maí sl.

f athugasemdum með frumvarpinu er gerð grein fyrir nefndarstarfí í aðdraganda þeirra 
breytinga sem lagðar eru til með frumvarpinu. Skemmst er frá því að segja að fulltrúi LÍ tók 
þátt í því nefndarstarfí.

LÍ er því fylgjandi þeirri hugmyndafræði sem fram kemur í frumvarpinu, þ.e. að tryggja sem 
mest jafnræði meðal sjúklinga varðandi greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði og 
stemma stigu við því hversu mikill lyijakostnaður sjúklinga getur orðið. Hvorutveggja er 
yfírlýstur tilgangur þeirra breytinga sem er að fmna í frumvarpinu.

LÍ telur þó að með breytingunni sé fulllangt gengið í þá átt að láta stjórnvöldum, en ekki 
löggjafanum, eftir að ákveða hver verður endanlegur lyfjakostnaður sjúklinga. í raun er öll 
ákvörðun lyfjakostnaðar sett í hendur velferðarráðherra, með reglugerð, með þeirri breytingu 
sem í frumvarpinu felst. LÍ tehir að íhuga þurfí hvort ekki sé nær að setja skýrari lagaramma 
þannig að reglugerðarheimildir velferðarráðherra verði takmarkaðri en þær eru í fram lögðu 
frumvarpi. Þá hefur LÍ áhyggjur af því að kerfí þetta geti orðið svo flókið að ómögulegt sé að 
skilja það og vísar í drög að reglugerð, sem birt er sem fylgiskjal með frumvarpinu, því til 
staðfestingar. Eins og frumvarpið er býður það ennþá upp á mismunun ef ákveðin lyf við 
alvarlegum sjúkdómum verða undanþegin gjaldi og nær þá annar megintilgangur 
lagabreytingarinnar ekki fram að ganga.

LÍ er að sjálfsögðu reiðubúið til að koma á fund heilbrigðisnefndar Alþingis til að ræða nánar 
þetta lagafrumvarp.
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