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Efni: Umsögn Geðhjálpar um frumvarp til íaga um breytingu á lögum nr. 112/2008, um 
sjúkratryggingar med síðari breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði)

Geðhjálp þakkar fyrir tækifærið til þess að segja álit sitt á þvf frumvarpi sem liggur til grundvallar og hér 
fylgir téð álit.

Geðhjálp leggst gegn núverandi breytingu með þeim formerkjum að hætta er á að lyfjakostnaður 
skjólstæðinga Geðhjálpar muni aukast í fyrri íögum var skýrt kveðið á um það í 6. tölul. 1. mgr. 29 
greinar núgildandi íaga að ekki væri heimiit að taka gjald fyrir lyf sem væru lífsnauðsynleg að staðaldri 
fyrir þann sem tekur þau inn.

Þrátt fyrir að Geðhjálp hafa talað fyrir úrræðum f stað iyfjagjafar er staðreynd málsins þrátt fyrir allt að 
lyf get verið lífsnauðsynleg og á það t.d. við í tilfelli geðklofasjúklinga eða annarra sem fá þá tækifæri til 
betra lífs. Vissulega er jákvætt að geðklofasjúklingar geti sótt um aukna greiðsluþátttöku eða algera 
undanþágu, smbr. 1. mgr. 2. tölul. 9. gr. í reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga við kaup á 
lyfjum {Drög 11. mars 2011). En það er mikilvægt að geðlyf séu almennt undanþegin eða til vara að þau 
myndu falla undir svipaða hugmyndafræði og lyf til öryrkja smbr. 3. grein sömu draga að reglugerð.

Fari svo að þeir einstaklingar sem notið hafa ókeypis eða mjög ódýrra íyfja þurfi að fara að bera hærri 
kostnað af íyfjunum sínum getur það leitt til þess að þessir sömu einstaklingar fari að spara við sig þenna 
kostnað sem hefur keðjuverkandi áhrif í kerfinu og leiðir síst til sparnaðar. Því er mikilvægt að huga að 
þessum liðum f þeim reglugerðum sem samdar verða í kjölfarið og Geðhjálp hefði kosið að skýrari 
ákvæði væru um hópa öryrkja og um geðiyf f sjálfum lögunum en ekki í regiugerð.

Fjárhagur margra skjólstæðinga Geðhjálpar er nú svo komið eftir skerðingar Tryggingarstofnunar Ríkisins 
og stórfelldrar hækkunar lífsnauðsynja einss og t.d. félagslegs húsnæðis að þeir eiga erfitt með að reiða
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fram jafnvei 1000 krónur án þess að þurfa að hugsa sig vei og vandlega um. Því gæti reynst erfitt fyrir 
margan einstaklinginn í þeim hópi að greiða fyrstu þrepin í nýju kerfi við gildistöku laganna.

Þrátt fyrir að grunnhugsunin að baki frumvarpinu sé ágæt gerir Geðhjálp framangreindar athugasemdir 
auk þess sem ítrekað er að samtökin eru ekki almennt hrifin af því að skilgreina hluti ávallt nánar með 
reglugerðum, sem geta tekið ansi snöggum breytingum.

Það er skylda þjóðfélagsins að sérhver þegn þess geti notið þeirra gæða að geta veitt sér nauðsynleg lyf.
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