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Umsögn um mál 784 (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði)

Afstaða Gigtarfélag íslands til þessa máis er jákvæð og við höfum fullan skilning á því að ný útfærsla á
kostnaðarþátttöku sjúkratrygginga verði að byggja á heimildum í lögum. f fyrri umsögn okkar um 
þessa breytingu á greiðsluþátttökukerfi sjúkratrygginga vegna lyfjakostnaðar (18.04.2011) til 
Velferðarráðuneytis var afstaða okkar sú sama. Hér í nánari útfærslu höfum við þó nokkrar 
athugasemdir og tillögur,

Hér er um mikið réttlætismál að ræð. Þessi nýja útfærsia byggir á jafnræði milli fólks með sjúkdóma, 
en núverandi kerfi mismunar fólki eftir sjúkdómum. Þá verður kerfið einfaldara og gegnsærra.

Við leggjum áherslu á .

• ofangreint jafnræði milli fóiks með sjúkdóma.
• að hámarkskostnaður verði skiigreindur.
• að greiðsluþátttaka nái til sýklalyfja.
• að tekið sé tillit til stöðu barna, öryrkja og ellilífeyrisþega.
• að kerfið verði sveigjanlegt. (þrepskipt kostnaðarhlutdeild, lyfjaskírteini)

Áhyggjur okkar í þessu sambandi eru nokkrar

Hér er um heimildarákvæði að ræða, þar sem reglugerð mun síðan skipta öllu varðandi útfærslu, 
Núverandi orðaiag greinarínnar færir ráðherra gríðarlegt svigrúm og vald til allrar útfærslu á 
greiðsluþátttökunni. Henni er hægt að kollvarpa á einni nóttu.

Þá má rökstyðja að hámarksþak á lyfjakostnaði sé rokið út í veður og vind. Með öðrum orðum ekki 
Ijóst, heldur háð meðferð Sjúkratrygginga á umsókn um slíkt, eftir að ákveðnu þrepi er náð, tæplega 
65 þúsund krónum.

Það er erfitt að meta heildaráhrif þessa nýja kerfis á hlutfall sjúkratryggðra í heildarlyfjakostnaði 
heilbrigðiskerfisins. Okkur sýnist þó Ijóst að kostnaðaraukning vegna þessa sé nokkur og nær alfarið 
velt á sjúkratryggða. Ekki á að auka fjármagn tii þessa en sýklalyfin ánægjulega tekin inn. Við skulum 
vona að aukinn umsýslukostnaðurgreiðist með hertara eftirliti með óeðlilegri fjöllyfjanotkun.

Tillögur okkar eru

1. í lögunum þarf að festa að; „gjald fyrir Ivf verði hlutfallslegt og þrepskipt eftir uppsöfnuðum 
lyfjakostnaði Ekki „getur verið" eins og í núverandi texta.

2. í lögunum þarf að fest að; „Gjald fyrir lyf ska| vera lægra hjá öldruðum, öryrkjum og 
börnum." Ekki ..má" eins og í núverandi texta.

3. í lögin þarf ákvæði um lokaþak á kostnaði sjúkratryggðra (100% greiðslu trygginga). Ákvæði 
sem tekur til reglugerðar. Hér er í raun um 4. þrepið að ræða. Það þarf á hinn bóginn að 
vera ákvarðað þannig að verulegur ávinningur sé að sækja um lyfjaskírteini (100% greiðslu 
trygginga) eftir að 65 þús. kr. markinu er náð og eftirlitshlutverk t.d. með fjöllyfjanotkun virki.
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4. Þar sem erfitt er að meta heildaráhrif þessa nýja kerfis á hiutfall sjúkratryggðra í
heildarlyfjakostnaði heilbrigðiskerfisins leggjum við áherslu á að kerfið verði tekið út að ári 
tveimur árum , og kostnaðarþátttakan, þróun hennar af heild skoðuð rækilega. Sá vilji þarf að 
kom rækilega fram við samþykkt þessarar breytingar.

Að síðustu þá viljum við benda á að í 11. grein draga að reglugerð erfjallað um upplýsingaskyldu 
sjúkratryggðra og alltgott um það að segja ef sú skylda snýr einungis að heilbrigðiskerfinu. En ef 
ætlunin er að tekjutengja greiðsluþátttökuna erum við alfarið á móti slíku.
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