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L A M D S 8 A M B A N D  F A T L A Ð R A

Efni: Umsögn við mál 784

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, 
með síðari breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði).

Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra telur að með frumvarpi þessu sé vegið enn og aflur að hag 
þeirra sem höllum fæti standa. Með frumvarpinu er verið að leggja háar álögur á þá sem nota 
mikið af lyQum á meðan þeir safiia upp í tilteknar upphæðir. Ekki fæst séð að texti 
frumvarpsins samrýmist athugasemdum sem þar koma fram. í athugasemdum með 
frumvarpinu segir. „Þrátt fyrir að gjaldfyrir lyf megi vera lœgra hjá öldruðum, öryrkjum og 
börnum má búast við því að sumir muni eiga erfitt með að ráða við háa greiðslu í upphafi 
tímabils. Til að bregðast við því kemur til greina að minnka það magn lyfja sem afgreitt er 
hverju sinni, bjóða upp á greiðsludreifingu eða styrktarmöguleika fyrirþá telgulœgstu, sbr. 
reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum útgjöldum sjúkratryggðra vegna læknishjálpar, 
lyfja og þjálfunar nr 355/2005 og reglugerð um heimilisuppbót og uppbætur á lifeyri nr. 
1052/2009. “

Ekki fæst séð annað en umrædd greiðsludreifíng sé innbyggð inn í núverandi kerfí.

Með öðrum orðum þá ætla Sjúkratryggingar að fá lánaða peninga hjá sjúklingum í upphafl 
tímabils en lækka greiðslur sömu sjúklinga í lok tímabils. Auk þess má ráða af 
athugasemdum frumvarpsins að Velferðarráðuneyti sé ekki alveg viss um hvaða lausn verður 
endanlega ofaná og því er öllum hugsanlegum lausnum kastað fram.

Þessu vinnubrögðum mötmælir Sjálfsbjörg Isf. harðlega.

Sjálfsbjörg Isf. leggur því til að umrætt frumvarp verði tekið aftur og endurunnið enda boðar 
það aðgerðir sem leggja auknar álögur á þá sem minna mega sín.

Hins vegar má fínna ljósa punkt í fumvarpinu ekki alslæmt? en í athugsemdum við frumvarið 
segir eining:

Lyfjaskírteini sem gefin hafa verið út til einstaklinga sem eru á mörgum lyfjum verða óþörf 
þar sem nýja greiðsluþátttökukerfið kemur til móts við þá sem eru á mörgum lyjjum og/eða þá 
sem þurfa að greiða mikið vegna lyfja.

Forsendurfyrir nýju greiðsluþátttökuketfi eru að Sjúkratryggingar Islands haldi utan um



greiðslustöðu sjúkratryggðra og upplýsingar um greiðslustöðu þeirra liggi jyrir við afgreiðslu 
lyfseðla í apótekl Stofnunin þarf því að halda rafrœnan gagnagrunn yfir þær upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru til að reikna út greiðsluþátttöku sjúkratrygginga og gjald sjúkratryggðs við 
kaup á lyfjum. í  gagnagrunninn þarf að skrá upplýsingar um lyfjakostnað sjúkratryggðra en 
ekki aðrar upplýsingar um lyfjanotkun, svo sem heiti og tegund lyfja. I gagnagrunninn þarf 
auk þess skrá þœr upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að statfrækja sérstakt greiðslukerfi 
fyrir lyfjakaup, sem og upplýsingar sem lyfjabúðir nota til útreiknings á greiðsluþátttöku í 
lyfjum samkvœmt lögum þessum. Aðlaga þarf hugbúnaðarlausnir að þessum breytingum og 
tryggja að þœr séu i samrœmi við ákvœði laga um persónuvemd.

Þessu fagnar Sjálfsbjörg Isf. enda sést loks í að komið verið á heildstæðu sjálfVirku 
afsláttarkerfi.
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