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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum ur 112/2008 um sjúkratryggingar 
784. mál.

Landssamband eldri borgara hefur flallað um frumvarp til laga um sjúkratiyggingar 784. mál 
á fundi sínum 28, jání 2011 og vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum:

Frumvarpið er aðeins ein grein sem segir ekki mikið, þar sem aðallega er vísað í reglugerð 
með frumvarpinu. Við munum því fjalla um nokkur atriði sem koma fyrir í athugasemdum 
með frumvarpinu og i reglugerðinni. Þar segir að breytingin á lögum um sjúkratryggingar 
eigi að skapa réttlátara kerfí og fella öll lyf sem séu greiðsluskyld í einn flokk með sömu 
greiðshiþáttöku upp að tiltekinni upphæð. Hins vegar séu einnig möguleikar á styrkjum 
vegna lyfjakaupa og vísast þar m.a. tií sérstakra laga um það. Hér er ölium ætlað að greiða 
kr. 22.500 en tilteknum hópum m.a. öidruðum ætlað að greiða 15.000 kr áður en 
sjukratiyggingar koma að þátttöku í greiðsíu vegna lyfjakaupa. Nú getur það reynst mörgum 
erfítt að greiða þessa upphæð i einu lagi og lyfsalar hafa lýst þvi yfír að þeir geti ekki tekið 
þátt í greiðsludreifíngu. Þama verður því að fínna leið fyrir þá sem hafa þröngan fjárhag, en 
þess er ekki getið í athugasemdum með frumvarpinu. Þá hafa S-merkt lyf verið ókeypis fyrir 
lyfjanotendur en nu eiga þau að falla undir þetta kerfí sem á að innleiða. Talið er að það geti 
lækkað kostnað ríkisins um 400 millj, króna á ári. Það teljum við vafasamt þar sem þeir sem 
nota S-merkt lyf þurfa þá að sækja um lyíjaskírteini. Ekki kemur til greina að lyijakostnaður 
notenda hækki sem því nemur. Þá er ekki hægt að sjá fyrir hvaða afleiðingar það hefur í för 
með sér, að sjúkratryggingar geti ákveðið hámarksupphæð sem greiða megi með tilteknum 
lyíjum, þvi nú eru ný lyf á markaði oft mjög dýr, en geta reynst nauðsynleg fyrir sjúklinga, 
sem þó hafa ekki bolmagn til að greiða þau lyf án fulírar þáttöku sjúkratrygginga.
Þá teljum við að það ákvæði í reglu^erðinni að til þess að vera sjúkrattyggður á íslandi þurfí 
viðkomandi að hafa átt lögheimiíi á Islandi í minnst 6 mánuði áður> geti reynst t.d. 
námsmönnum mjög erfítt og eru dæmi til um það. Þvílítum viðsvoá að heimild þurfí að 
vera til undanþágu frá þvi ákvæði, þegar íslenskir ríkisborgarar eiga í hlut.

I athugasemdum frá fj áriagaskrifstofu við reglugerðina sem fylgir frumvarpinu segir að bæta 
þurfí við 2 störfum hjá sjúkratryggingum vegna breytinga á lyfjagreiðslum og einnig bætist 
við 15 millj. kr. kostnaður vegna tækjabúnaðar og 3 millj. vegna reksturs kerfisins. Það er því 
spuraing hvort hér sé verið að að auka skilvirkni með þessum breytingum. Eða hvort kerfíð 
sé að þenjast ut, sem getur tæpast verið markmiðið.
Umsögnin þannig samþykkt á fundi stjómar Landssambands eldri borgara 28. júní 2011.

Reykhólahreppi 30. júni 2011

Virðingarfyllst.
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