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PRUMTÖK
Heilbrigðisnefnd Alþingis,
Nefndasvið,
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík

Reykjavík, 23. júní 2011.

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um sjúkratryggingar (greiósiuþátttaka í
iyfjakostnaði), 784. mái.

Heilbrigðisnefnd Alþingis hefur sent til umsagnar frumvarp tii iaga um sjúkratryggingar 
(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði), 784. mál. Frumtökfengu málið á sínumtíma frá 
heilbrigðisráðuneyti (nú velferðarráðuneyti) til óformlegrar umsagnar á undirbúningsstigi 
málsins. Ástæða er til, í ijósi almennrar umræðu í samfélaginu um nauðsyn bættrar 
stjórnsýslu, að geta þess hér í umsögn til Alþingis, að allur undirbúningur og vinnubrögð við 
gerð þessa frumvarps hefur verið til fyrirmyndar. Umsögn þessi byggir að miklu á áður gerði 
umsögn fyrir heiíbrigðisráðuneytið (nú velferðarráðuneytið).

Innan raða Frumtaka hefur sú skoðun lengi verið ríkjandi að núverandi kerfi sé gengið sér til 
húðar, sbr. fjölmargar ábendingar í þá veru af hálfu Frumtaka til stjórnvalda. Innan Frumtaka 
hefur mikil vinna verið lögð í skoðun á greiðsluþátttökukerfum í nágrannalöndum okkar og 
hvaða leiðir best væri að fara við upptöku á nýju greiðsluþátttökukerfi hér á landi. 
Niðurstaðan, sem kynnt var aðiidarfyrirtækjum Frumtaka og nýtur þar stuðnings, var sú að 
horfa skuli til Danmerkur og/eða Svíþjóðar varðandi fyrirmyndir að nýju 
greiðsluþátttökukerfi. Jafnframt er það skoðun Frumtaka að greiðsluþátttaka skuli vera 
tengd einstaklingi en ekki lyfi.

Almennt má því segja að frumvarp velferðarráðherra njóti stuðnings af hálfu Frumtaka, sem 
telja að sú leið sem mörkuð er með frumvarpinu sé til þess fallin að frekari sátt verði um 
greiðsluþátttökukerfi lyfja en nú er. Frumtök fagna því að nýtt kerfi muni verða einfaidara og 
gegnsærra ogtryggja meiri jöfnuð en núverandi kerfi býður uppá.

Við undirbúning og innleiðingu á nýju greiðsluþátttökukerfi verður að hafa eftirfarandi atriði 
í huga:

1. Lyfjamarkaðurinn mun að einhverju leiti breytast með nýju kerfi. Nýtt kerfi mun að 
líkindum hafa áhrif til aukinnar eftirspurnar eftir smærri lyfjapakkningum en almennt er í 
dag. Fyrirtækin þurfa því ásættanlegan tíma, t.d. sex mánuði, til að gera ráðstafanir 
varðandi birgðir. Um verulega fjárhagslega hagsmuni getur verið að ræða. Fyrirtæki hafa 
þegar gert innkaupaáætlanir fyrir þetta ár þar sem ekki er gert ráð fyrir þessum 
breytingum. Hætt er við birgðaskorti ef kerfinu er breytt með of skömmum fyrirvara.

2. Gera verður ráðstafanir til að koma í veg fyrir að lyf verði innleyst í óeðlilega miklu magni 
áður en nýtt kerfi verður tekið upp, en óhjákvæmilega er innbyggður hvati tii þess í 
nokkrum lyfjaflokkum. Það mun valda vanda við birgðastýringu hjá fyrirtækjum og 
auknum útgjöldum hjá hinu opinbera mánuðinn áður en nýtt greiðsluþátttökukerfi tekur 
gildi. Vegna þessa ætti að varast að láta nýtt kerfi taka gildi fyrir eða um áramót þar sem
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slíkt myndi leiða til aukinna og óáætlaðraútgjalda á yfirstandandi fjárlagaári.

3. Heilbrigðisnefnd Alþingis þarf að beina þeim tilmælum til velferðarráðuneytis og 
Lyfjagreiðslunefndar, að horfið verði frá fyrirhuguðum breytingum á 
viðmunarverðflokkum í lyfjaverðskrá, sem gert er ráð fyrir að taki gildi 1. september nk., 
eða í það minnsta að þeim breytingum verði frestað þar til reynsla verður komin á nýtt 
greiðsluþátttökukerfi. Ástæðan er sú að ný viðmiðunarverðskrá er tií þess fallin að ýta 
undir að minnstu lyfjapakkningar falli af markaði. Eftirspurn getur hins vegar aukist eftir 
litlum pakkningum þegar nýtt greiðsluþátttökukerfi kemst á vilji sjúklingar dreifa 
kostnaði og þannlg ganga þessar tvær fyrirhuguðu breytingar því hvor gegn annarri.

Varðandi frumvarpið sjálft er brýnt er að heilbrigðisnefnd Alþingis fjalii um eftirfarandi atriði:

1. Greiðsluþátttaka sé í raun bundin við sjúkling en ekki lyf.
2. Heilsuhagfræði sé nýtt við mat á greiðsluþátttöku lyfja.
3. Umsókn um greiðsluþátttöku verði einfölduð.
4. Lyf með skiiyrta greiðsluþátttöku fái merkingu í lyfjaverðskrá.
5. Bóiuefni njóti greiðsluþátttöku.
6. Úrræði til greiðsludreifingar.
7. Staða tekjuiágra einstaklinga

1. Greiðsluþátttaka sé í raun bundin við sjúkling en ekki lyf.
í gögnum með frumvarpinu liggur fyrir að greiðsluþátttaka skuli einskorðast við 
hagkvæmustu pakkningu lyfs, líkt og nú er viðhaft í hinum ýmsu lyfjaflokkum sem njóta 
skilyrtrar greiðsluþátttöku. í Ijósi þeirrar nálgunar að greiðsluþátttaka skuli vera bundin við 
sjúkling en ekki iyf, er hér hvatt til þess að einstaklingsbundin greiðsluþátttaka geti nýst til 
kaupa á lyfi sem ekki nýtur greiðsluþátttöku í núverandi kerfi, þó þannig að miðað verði við 
greiðsluþátttökuverð hagkvæmustu pakkningar og að sjúklingur greiði mögulegan mismun. 
Jafnframt muni sú upphæð sem greiðsluþátttaka miðar við telja í nýja þrepakerfinu.

2. Heilsuhagfræði sé nýtt við mat á greiðsluþátttöku lyfja.
Þrátt fyrir að hér sé stigið skref í rétta átt með upptöku einstaklingsbundinnar 
greiðsluþátttöku, skortir enn á að grundvöilur greiðsluþátttöku lyfja sé metinn eftir árangri 
þeirra. Heilbrigðisyfirvöld eiga að horfa á þjóðhagslega og heilsuhagfræðilega hagkvæmni 
(value for money) þegar greiðsluþátttaka er ákvörðuð, líkt og t.d. tíðkast í Svíþjóð. Því má 
gagnrýna að í frumvarpinu sé notast við orðaíagið hagkvæmasta lyfið þegar í raun er 
eingöngu verið að miða við ódýrasta lyfið án þess að hagkvæmniútreikningar hafi verið 
gerðir.

í Ijósi þess umfangsmikla og krefjandi verkefnis sem stjórnvöld og hagsmunaaðilar í 
heilbrigðisþjónustu á íslandi standa frammi fyrir, að vernda gæði þjónustunnar á þeim 
samdráttartímum sem nú ríkja, er það eindregin skoðun Frumtaka að slíkir 
hagkvæmnisútreikningar séu nauðsynlegir. Án þeirra er ekki hægt að tala um að 
þjóðhagslega hagkvæmasta lyfíð hafi orðið fyrir valinu hverju sinni. Frumtök hvetja þvftil 
þess að tekið verði tiilit til heilsuhagfræðilegra sjónarmiða, þ.e. að sannanlegt þjóðhagslegt 
gildi lyfja fái notið sannmæiis.

3. Umsókn um greiðsluþátttöku verði einfölduð.
Frumtök árétta mikiivægi þess að umsókn um iyfjaskírteini (greiðsluþátttöku) verði einfölduð 
frá því sem nú er og benda í því samhengi á einfalt fyrirkomulag sem tíðkast hefur í 
Ðanmörku þar sem læknar merkja í reit á lyfseðii.
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4. Lyf með skilyrta greiðsiuþátttöku fái merkingu í lyfjaverðskrá.
Frumtök hvetja tll þess að við upptöku nýs kerfis verði sérstaklega hugað að því að ný lyf eigi 
greiða leið inn í greiðsluþátttökukerfið og fái skráningu í lyfjaverðskrá líkt ogtíðkast í 
Danmörku {klausuleret tilskud / enkelt tilskud), en ekki O-merkingu. Ennfremur verði merking 
þeirra lyfja sem misstu greiðsluþátttökumerkingu við innleiðingu núverandi skilyrtrar 
greiðsluþátttöku endurmetin með tilliti til þessa.

5. Bóíuefni njótl greiðsluþátttöku.
Samkvæmt frumvarpinu er svigrúm til að bæta fleiri lyfjaflokkum inn í kerfið. Til dæmis er 
gert ráð fyrir því að sýklalyf séu tekin inn í greiðsluþátttökukerfið. Frumtök beina því tii 
nefndarinnar að gera einnig ráð fyrir því að bóluefni fái notið greiðsluþátttöku, enda bóiuefni 
ein öflugasta forvörn sjúkdóma sem völ er á.

6. Úrræði til greiðsludreifingar,
í frumvarpinu er gert er ráð fyrir að bæta S-merktum lyfjum, sem ávísað er á göngudeildum, 
inn í greiðsluþátttökukerfið. Þessi tillaga er eðiileg, en gefur tilefni til þess að ráðist verði í 
endurskoðun á skilgreiningu S-merkingar almennt, þannig að skýrt verði hvaða lyf skuli S- 
merkt og hvernig sú ákvörðun sé tekin. S-merktu iyfin er oft dýrari en aðrar meðferðir. 
Sjúklingur getur því í einstaka tilfeilum farið strax í efsta þrep greiðsluþátttökukerfisins við 
fyrstu lyfjakaup og þar með þurft að bera mikil útgjöid fyrsta mánuðinn. Mikiu skiptir að 
fundin verði iausn til að koma til móts við þennan hóp, t.d. þannig að hægt verði að dreifa 
greiðslum. Þannig mætti bæta meðférðarheldni sem ella gæti minnkað hjá fólki sem sér sér 
ekki fært að greiða háa eingreiðslu við upphaf meðferðar.

7. Staða tekjulágra einstakiinga.
Frumtök hvetja heilbrigðisnefnd til að huga að tengingu hins nýja greiðsluþátttökukerfis við 
félagsiega kerfið. Mikiu skiptir að tekjulágir einstakíingar geti ieitað úrræða, ef þeir sjá sér illa 
fært að greiða fyrir iyf samkvæmt nýju kerfi. Það gæti til iengri tíma iitið verið þjóðhagsiega 
hagkvæmt, því ef meðferð sem læknir hefur lagt tii er slegið á frest, t.d. vegna mögulegra 
fjárhagsörðugleika, má leiða að því iíkum að kostnaður þjóðarbúsins verði hærri en eila 
þegar upp er staðið.

Að taka upp nýtt greiðsluþátttökukerfi er vandmeðfarið verkefni sem mikiu skiptir að sé vel 
kynnt fyrir almenníngi. Af skýrsiu vinnuhóps sem urtáirbló mái þetta má ráða að farið er að 
huga að kynningu á þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru. Tekið er undir mikiivægi þess að 
allir hlutaðeigandi hagsmunaaðiiar fái sem besta kynningu og ekki síður að almenningur 
verði vel upplýstur.

Að endingu skal hér áréttað að Frumtök styðja frumvarp það sem hér er tii umsagnar í öllum 
meginatriðum og hvetja til þess að það nái fram að ganga sem lög frá Alþingi.

Jakob Falur Garðarsson, 
framkvæmdastjóri.
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