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Varðar: Umsögn ura Þskj. 1388-748. raál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum
nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum (greiðsiuþátttaka 
í lyfjakostnaði).

Vísað er í fyrirliggjandi drög að frumvarpi laga um breytingu á lögum nr. 112/2008, um 
sjúkratryggingar með síðari breytingum og sbr. fylgiskjal nr. I, (reglugerð um greiðsluþátttöku 
sjúkratrygginga við kaup á lyfjum).

HjartaheilL landssamtök hjartasjúklinga fagnar öllum breytingum á lögum sem minnkar eða 
eyðir þeirri hættu á mismunun á greiðsuþátttöku Sjúkratrygginga íslands í lyfjakostnaði á 
grundvelli tegundar sjúkdöma sem upp koma í lífi einstaklinga.

Hjartaheill telur mikilvægt að einfalda allt kerfið og að gagnsæi sé til staðar og þá þannig að 
lögin nái þeim tilgangi að verja einstaklinga gegn háum lyfjakostnaði vegna alvarlega sjúkdóma 
þar sem einstaklingar eiga allt undir því í læknismeðferð að lyfjainntaka er nauðsynleg til að 
bæta lífslíkur o.þ.m.t. íífsgæði.

Hjartaheill telur reglugerðina sem fylgir með lagafrumvarpinu skýra almennt ágætlega 
framkvæmd laganna þó með þeim athugasemdum sbr. neðangreint.

Hjartaheill telur að um óþarfa endurtekningu sé um að ræða sbr. 2. gr. reglugerðarinnar. 
Reglugerðin byggir á lögum nr. 112/2008 og í 10 gr. laganna kemur fram hverjir séu 
sjúkratryggðir í lögunum. Því er nægjanlegt með almennri skírskotun í reglugerðinni að vísa til 
laganna hvað þetta varðar og annað sem kann að vera endurtekið í reglugerðinni og er í lögunum.

í drögum 2 tl. 2. mgr. 9 gr. reglugerðarinnar segir vegna útgáfu lyfjaskírteina;
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“Fyrir sjúkratryggða í líknandi meðferð í heimahúsi og sjúkratryggða með 
lokastigsnýrnabilun eða geðklofa. Sjúkratryggingum íslands er þá heimilt að undanþiggja 
sjúkratryggðan greiðslu gjalds vegna tiltekinna lyfja eða lyfjaflokka. ”

Hjartaheíll telur upptalningu þá sem fram kemur í ofangreindri grein skjóta nokkuð skökku við 
annars ágæta framsetningu reglugerðarinnar að öðru leyti með því að telja upp ofangreinda 
sjúkdóma sem eðli málssins samkvæmt ættu að falla undir þá meginreglu sem stefnt er að með 
lögunum að tilgreina ekki sérstaklega sjúkdóma heldur tryggja ekki mismunun á grundvelli 
sjúkdóma varðandi greiðsluþátttöku. Hætta er á því að skilja beri reglugerðarákvæðið þannig að 
hér sé um tæmandi talningu að ræða.

r

Þá segir í 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar; “Sjúkratryggingum Islands er heimilt í
eftirfarandi tilvikum, samkvœmt umsókn, að ákvarða greiðsluþátttoku eða aukna 
greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna kaupa á lyfjum og gefa út lyfjaskírteini því til 
staðfestingar í samrœmi við vinnureglur sem stofnunin setur sér ”

í eldra lagaumhverfi var tekin af öll tvímæli um skyldu til útgáfu á lyfjaskírteinum vegna 
tiltekinna alvarlega sjúkdóma. Nýju lögin taka mið að því að eyða öllum mismun og því ber að 
fagna. Á sama tíma virðast nýju lögin ganga hins vegar skemur þar sem kveðið er á um aðeins 
heimild en ekki skyldu til útgáfu lyljaskírteina þegar alvarlegir sjúkdómar eru viðvarandi og 
jafnvel ævilangt.

Hjartaheill telur að óvissa geti skapast þar sem sjúklingar sem eiga við alvarlegan sjúkdóm að 
glíma geta orðið háðir mati og vinnureglum sem Sjúkratrygginum tslands er ætlað að setja sér 
sjálft vegna framkvæmd iaganna.

Hjartaheill telur að allri réttaróvíssu þarf að eyða hvað þetta varðar svo að þeim tilgangi sem nýju 
lögunum er ætlað er að bæta úr nái fram að ganga.

Virðingarfyllst,
f.h. stjómar Hjartaheilla
landssamtaka hjartasjúklinga

Sveinn Guðmundsson, hrl 
varaforaiaður


