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Efni: Frv. til laga um breytingu á I. nr. 112/2008» um sjúkratryggingar, 
(greiðsiuþátttaka I lyfjakostnaði) -  784* mál.

Lyfsalahópur SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu sendir hér með umsögn sína um þetta 
frumvarp. Ásíæða er til að vekja atbygli á því að samtökin fengu þetta frumvarp ekki til 
umsagnar þrátt fyrir að lyfsalar eigi þarna verulegra hagsmuna að gætaLyfsalahópur SVI>
Iýsir sig aímennt ánægðan með fyrirhugaðar breytingar og tilgang frumvarpsins.

Greiðsludreifing
Gera má sterklega ráð fyrir því að það geti reynst þeim þjóðfélagshópum sem minnst hafa á 
milli handanna erfitt að fjármagna upphafskostnað við lyf, þar sem frumvarpið gerir ráð fyrir 
því að sjúkratryggður skulí greiða lyflakostnað að fullu þangað til að tilteknu lágmarki er náð. 
í athugasemdum með írumvarpinu er m.a. gerí ráð fyrir þeim möguleika að bjóða upp á 
greiðsludeifmgu til þess að iétta fólki þessar greiðsíur. Ekkert er hins vegar um það að fínna í 
athugasemdunum hvernig slík greiðsludeifíng er hugsuð, þ.e. hver eigi að fjármagna þann 
kostnað sem af slíku fyrirkomulagi hlýst eða sjá um framkvæmdina að öðru leyti.

Að mati samtakanna verður að skýra nánar í athugasemdum hvemig þetta er hugsað af hálfu 
löggjafans, því mikilvægt er fyrir alla sem málið varðar að ekki skapist óvissa um 
framkvæmd þessara regina þegar kemur að gildistöku þeirra. Samtökin telja einsýnt að 
iramkvæmd slíkrar greiðsludreifíngar hljóti að vera í höndum Sjúkratrygginga eða 
féíagsmálayfirvalda sem meðal annars gætu nýtt sér þjónustu banka eða kortafyrirtækja.. 
Lyfsalar geta ekki veitt þessa þjónustu enda með öllu óeðlííegt að lausn þessara mála sé í 
þeirra höndum. Líta mætti á það sem einkavæðingu á félagsiegri þjónustu.

Brcytileg afgreiðsia lyfjapakkninga eftir stærð
Lyfsalar vilja benda á þá leið að hægt verði að afgreiða út misstórar pakkningar til sjúklinga 
eftir greiðslugetu þeirra í hvert skipti, Þannig verði hægt að gefa út lyíjaávísanir (ordinationir) 
á lyf til ákveðins tfma óháð afgreiðslufjölda eða pakkningastærð.Með þessu er hver afgreiðsla 
sniðin betur að fjárhagslegum aðstæðum sjúklings í hvert skipti og þörfin fyrir sérstakar 
ráðsíafanir, á borð við greiðsludreifingu minnkar.

Samtökin eru reiðubúin til að mæta á fund þingnefndar til þess að gera frekar grein fyrír 
sjónanniðum sínum til þessa máls.
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