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Efni: Umsögn Landspítala um frumvarp til laga um sjúkratryggingar , 
(greiðsiuþátttaka í lyfjakostnaði)

Vísað er til erindis frá nefhdasviði Alþingis, dags. 31.05.2011? þar sem óskað er 
umsagnar Landspítala um ofangreint frumvarp. Umsögn Landspítala fer hér á eftir.

Samkvæmt þeim athugasemdum er frumvarpinu fylgja, er megintilgangur 
endurskoðunar greiðsluþátttöku í lyfjakostnaði sá að einfalda reglur um greiðsluþátttöku 
og umsýslu hennar og að jafna greiðsluþátttöku milli sjúkratryggðra einstaklinga 
(sjúklingahópa og sjúkdómaflokka) með því að fella öll lyf, sem sjúkratryggingar taka 
þátt í að greiða, í einn floklc. LSH fagnar öllum aðgerðum, sem styðja við slíkar 
breytingar. Sú breyting að stór og lífsnauðsynlegur lyfjaflokkur, svo sem sýklalyfm, 
njóti greiðsluþátttöku hins opinbera er til mikilla bóta.

Það að miða við 12 mánaða tímabil frá upphafi veikinda/lyíjanotkunar (í stað 
almanaksárs) er mikil framfor í sjálfu sér og til þess fallin að auka jafnræði meðal 
sjúkratryggðra einstaklínga.

Útfærsla greiðsluþátttöku er ekki nægilega ljós, t.d. hvemig greiðsludreifingu verður 
háttað og hvert hlutverk apóteka verður. Huga þarf sérstaklega að þeim efnaminnstu 
hvað þetta varðar og útvega önnur úrræði til greiðsludreifmgar en þau sem hægt er að 
fá með notkun greiðslukorta. Hugsanlega er 12 mánaða tímabil of langt fyrir þá 
efnaminnstu og þá sem mestan lyfjakostnað bera. í þeim tilvikum mætti „gera upp“ 
lyfjakostnað yfir styttri tímabil, t.d, á fjögurra mánaða fresti þannig að útlagður 
kostnaður verði aldrei meiri en sem nemur hámarksgreiðsíu einstaklings á 12 mánaða 
tímabili.

Hvað varðar sjúklingahópana sem áður fengu "sérmeðferð" þá verður breyting þar á ef 
frá eru taldir sjúklingar með geðroL sjúklingar á líknandi meðferð og sjúklingar með 
lokastigsnýmabilun. Mikilvægt er að meta áhrif þessara breytinga á hina mismunandi 
sjúklingahópa sem við þetta missa réttindi, svo sem krabbameinssjúka, einstaklinga 
með flogaveiki, Parkinson sjúkdóm eða ígrætt líffæri.

Landspítali telur ekki eðlilegt að greiðsluþátttaka miðist eingöngu við lyf sem hafa 
markaðsleyfi á íslandi. Fjölmörg lyf, sem eru mikið notuð og hafa verið í notkun í 
áravís, eru án markaðsleyfís og mörg hver ekki vegna þess að þau séu aðeins notuð í 
undantekningartilvikum heldur vegna þess að lyfjafyrirtækin sjá sér hag í því að skrá 
þau ekki eða afskrá þau. Þetta leiðir til aukinnar vinnu fyrir lækna, sem þurfa að gefa út 
sérstaka lyfseðla fyrir þessi lyf og leggur greiðslubyrðar á sjúklinga, sem erfítt er að
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rökstyðja. Landspítali leggur til að reglugerð þeirri er fylgir frumvarpinu verði breytt 
þannig að undanþágulyf falli undir greiðsluþátttöku sjúkratrygginga.

Samkvæmt frumvarpinu mun greiðsluþátttaka einnig taka til S-lyfja fyrir 
utanspítalasjúklinga. Landspítali iýsir áhyggjum vegna þessarar breytingar þar sem erfitt 
er að sjá fyrir sér útfærslu þessa án þess að til komi tafir á meðferð, talsvert aukin 
umsýsla og jafnvel aukinn lyQakostnaður innan Landspítala. Þetta á við jafnvel þö fram 
komi að í mörgum tilvikum verði gefín úr lyfjaskírteini fyrir viðkomandi sjúkiinga. Oft 
er það svo að meðhöndla þarf sjúldinga með S-lyijum án tafar og því Ijöst að erfitt getur 
reynst að bíða eftir afgreiðslu lyfjaskírteinis, Til að koma í veg fyrir að meðferð tefjist af 
þessum sökum er viðbúið að í einhverjum tilvikum neyðist menn af faglegum ástæðum 
til að hefja meðferð á legudeild sem ella yrði veitt á dag- eða göngudeild. Við slíkar 
aðstæður færist lyíjakostnaðurinn yfír á viðkomandi heilbrigðisstofnun, auk þess sem 
heildarkostnaður meðferðar verður hærri. Jaínframt eru flest S-lyf mjög dýr og 
fyrirsjáanlegt að sjúklingar geti þurft að ieggja út háar fjárhæðir strax í upphafí notkunar 
á dag- eða göngudeild, iðulega nálægt 100.000 krönum eða meira eftir tegund lyfs. Fyrir 
suma einstaklinga er ómögulegt að leggja fram slíka fjárhæð og neyðast þeir því til að 
bíða eftir lyfjaskírteini. Slík bið getur leitt til verri meðferðarárangurs og skapað öþarfa 
tafír í flæði sjúklinga. Því telur Landspítali nauðsynlegt að meta áhrif þessara breytinga 
á fjárútlát hinna sjúkratryggðu.

f fylgigögnum með frumvarpinu er rætt um endurskoðun S-lyfja. Landspítali tekur undir 
nauðsyn þess að flýta slíkri endurskoðun á skilgreiningu S-lyfja og fækka þeim lyflum, 
sem hafa þessa merkingu. Brýnt er að lyf sem verði S~merkt séu einungis þau sem 
krefjast sérstakrar heimildar til notkunar en slíkar heimildir eru nú einkum gefnar út af 
deild lyflamála á LSH. Lyfm, sem við þessa nýju skilgreiningu falla út af S-lyfja 
listanum, myndu falla undir almenna greiðsluþátttöku. Þau sem eftir standa væru 
undantekningarlaust mjög dýr og kostnaðarhlutdeild sjúklings því aðeins brotabrot af 
heildarverðinu. í Ijósi þess að í flestum tilvikum mun þessi breyting kalla á útgáfu 
lyfjaskírteina vakna efasemdir um hvort þessi tiltekna breyting muni í raun leiða til 
hagræðingar. í fylgigögnum með frumvarpinu kemur fram að þessi breyting muni leiða 
til aukinnar vinnu hjá SÍ og að nauðsynlegt verði að bæta þar við starfsfólki. Aukin 
útgáfa og notkun lyfjaskírteina mun ekki síður kalla á aukna skráningu og 
„pappírsvinnu“ meðal lækna og lyfjafræðinga. Landspítali ítrekar því áhyggjur sínar af 
því að færa S-lyf undir greiðsluþátttöku og hvetur til að nánari greining verði gerð á 
áhrifum þess áður en lengra er haldið.

Ekki er fyllilega Ijóst með hvaða hætti breytt greiðsluþátttaka eigi að sporna við 
fjöllyfjanotkun. Landspítali tekur undir það að fjöllyfjanotkun er verulegt vandamál en 
telur aðrar aðferðir betri til að hefta slíkt, svo sem aukna fræðslu til lækna og 
almennings. Það sem mestu skiptir þó til að hefta fjöllyfjanotkun er það að veita 
læknum, og lyQafræðingum aðgang að heildstæðu og greinargóðu yfírliti yfír þau lyf 
sem sjúklingar fá ávísað. Með slíku kerfí er elcki aðeins unnt að hafa virkt eftirlit með 
fjöllyíjanotkun, heldur einnig vekja athygli lækna á óæskilegum samsetningum 
lyfja,hugsanlegum aukaverkunum og svo framvegis. Ennfremur, í ljósi 
fjölmiðlaumræðu síðustu vikna, væri slíkt kerfí líklega öflugasta vopnið í baráttumii við 
misnotkun lyfja sem fíkniefna.
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Gert er ráð fyrir talsverðum breytingum á tölvukerfum apóteka og sjúkratrygginga til að 
styðja við breytingar á greiðsluþátttöku. Vonlítið er að þeim breytingum verði lokið í 
haust og því vafasamt að frumvarpið geti orðið að lögum á tilskildum tíma.

Að lokum er rétt að taka fram að Landspítali telur breytingar á greiðsluþátttöku 
lyfjakostnaðar í átt til einföldunar og jöfnuðar til mikilla bóta. Ofangreint frumvarp og 
meðfylgjandi reglugerð fela í sér ýmsa þætti sem geta stuðlað að slíkum breytingum, 
Hins vegar er þar að fínna ákveðin atriði sem kreflast nánari skoðunar og ef til vill 
breytinga áður en frumvarpið telst fullbúið.

Virðingarfvllst,

Bj ^ . „óri
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