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TRYGGINGASTOFNUN

Nefndasvið Aiþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

nefndasvid@althingi.is

Reykjavík, 21. júni 2011 
RH/SLB/041/2011

Efni: Frumvarp tíl laga um breytingu á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með 
síðarl breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaöi) -  784. mál.

Vísað er til tölvubréfs dags, 31. maí 2011 þar sem óskað er eftir umsögn Tryggingastofnunar 
um ofangreint lagafrumvarp.

Stofnunin fagnar því að með þessum breytingum er verið að koma á einfaldara, réttlátara og 
gagnsærra greiðsluþátttökukerfi í lyfjakostnaðí. Tryggingastofnun vill þö vekja athygli á að 
nauðsynlegt er að flýta allsherjar endurskoðun á almannatryggingakerfinu og fara m.a yfir 
samspil framfærslu og sjúkrahjálpar.

Með lagafumvarpinu að breytingunum fyigdu drög að reglugerð sem hefur ekki almennt 
tíðkast. Lagaákvæðið kveður á um heimildir til greiðsluþáttíöku lyfja sem er svo almennt 
orðað að nauðsynlegt er að hafa ákvæði reglugerðarinnar til hliðsjónar til að skilja hvaða 
reglur gildi. Telja verður æskilegt að ákvæði laganna séu svo skýr að almenningur skilji þau. 
Spurning er hvort ákvæði reglugerðarinnar ættu að einhverju leyti að vera inn í lagatextanum.

Einnig þarf að huga að hugtakanotkun t.d. öryrki sé í samræmi við lög um almannatryggingar 
þegar fjallað er um aðra en almenna notendur lyfja. Athuga þarf að ósamræmi er í 
upptalningu í lagaákvæðinu og reglugerðardrögunum þar sem rætt er um réttindi aldraðra, 
öryrkja og barna í lagafrumvarpinu en í reglugerðardrögunum er bætt við eínstaklingum 60- 
67 ára sem njöta elíilífeyris.

Eins og fram kemur í athugasemdum við lagafrumvarpið er gert ráð fyrir að fjárfesta þurfi í 
nýjum hugbúnaði. Tryggingastofnun sér þó enn um tölvuvínnslu fyrir Sjúkratryggingar íslands 
og Ijóst er að umræddar breytingar munu kalla á vinnu í tölvukerfum Tryggingastofnunar. 
Nauðsynlegt er að gert sé ráð fyrir fjármagni til þeirrar vinnu svo og samvinnu víð vinnslu 
verkefnisins.

Að Öðru leyti gerir stofnunin ekki athugasemdir við frumvarp þetta.
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