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V, waM
784. máí til umsagnar.
Umsögn kjaranefndar Félags eldri borgara í Rvk. Bráðabirgðaumsögn.ítarlegri umsögn verður send síðar.

Frumvarpið gerir ráð fyrir,að tekið verði upp nýtt greiðsluþátttökukerfi lyfja.Tilgangúrinn sé að jafna 
greiðsluþátttöku milii sjúkratryggðra einstakífnga með því að fella öll lyf ŝem sjúkratryggingar taka þátt í að 
greiða í einn flokk. Þannig verðj stuðláð að jafnræði milli sjúklingahópa og hágkvaBmari lyfjanotkun. Kveðið 
verði á um greiðsluþáttöku sjúkratrygginga í reglugerð.Þar segir.að ef heildarkostnaður lyfja nai ékki
22.500 kr (15000 kr. hjá Öldruðum,Öryrkjum og börnum innan 18 ára aldurs) á 12 mánaða tímabili taki 
sjúkratryggingar ekki þátt í lyfjakostnaði sjúkratryggðs.En sjúkratryggihgaf greiði 85% af því sem er umfrám
22.500 kr. (15000 kr.) og allt að 90.000 kr. {60.000 kr.) en sjúkratryggirtgar greiði 92,5% af því;sém er 
umfram 90.000 kr.Hjá öldruðum,öryrkjum og börnum gildi sú reglá,að ef heiídarkpstnaðuf íyfja fér frám úr 
15000 kr. á 12 mánuðum greiða sjúkratryggingar 85% af þvUem er umfram 15QÖ0 kr. og aílt að 60.000 
kr. en 92,5% af því sem er umfram 60000 kr.

í greinargerð með frumvarpinu segir,að þrátt fyrír að gjald fyrir lyf megi vera lægra hjá öldruðurn, öryrkjum og bömum megi 
búast við því að sumir muni eiga erfítt með að ráða við háa greiðslu í upphafi tímabils. Til að bregðast við því komi til greina að 
minnJka það magn lyfja sem afgreitt er hveíju sinni, bjóða upp á greiðsludreifmgu eða styrktarmöguleika fyrir þá tekjulægstu, sbr. 
reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum útgjöldum sjúkratryggðra vegna læknishjálpar, lyfja og þjálfunar nr. 355/2005 og 
reglugerð um heimilisuppbót og uppbætur á Hfeyri nr. 1052/2009.Kjaranei5id FBB telur,að það sé alger forsenda fyrir því að FEB 
styðji frumvarpið,að gerðar verði nægar ráðstafanir til þess að auðvelda öidruðum að ráða við háar lyfjagreiðs!ur,svo sem með 
greiðsludreifíngu eða styrktarmöguleiloim fyrir þá tekjulægstu sbr.reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum útgjöldum 
sjúkratryggðra vegna lyfja og reglugerð um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri.Breyta þarf frumvaipinu þannig,að skylt verði 
að gera umræddar ráðstafanir til þess að létta greiðslubyrði aldraðra en ekki að hafa heimildarákvæði,sem segi ,að það komi til 
greina.

F.h. Kjaranefndar Félags eldri borgara í Reykjavík 
Björgvin Guðmundsson,formaður
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