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Samanburður á notendagreiðslum í núverandi kerfi og nýju greiðsluþátttökukerfi miðað við gögn fyrir 2010 (0>merkt lyf (endanlega, ekki s
Þrep og prósentur miðast við tillögu 2 í skýrsiu vinnuhópsins.
Óljóst hvað verður um S-lyf og hvort einhverjum 0-merktum lyfjum verði bætt inn í kerfið.

Almennir notendur

1 0-22.500 0-22.500 100,00% 520.389.157
2 22.501-25.875 22.501-45.000 15,00% 569.715.201
3 25.876-30.375 45.001-90.000 10,00% 814.369.746
4 30.376-75.874 90.001-1.000.000 5,00% 2.452.377.487
5 75.875+ 1.000.001+ 0,00% 116.057.475

Samtals 4.472.909.066

Börn

1 0-15.000
2 15.001-17.250
3 17.251-20.250
4 20.251-52.249
5 52.250+

Lífeyrirsþegar

1 0-15.000
2 15.001-17.250
3 17.251-20.250

0-15.000
15.001-30.000
30.001-60.000
60.001-700.000 
700.001+

100,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

89.428.853
65.139.309
92.901.877

657.891.053
89.540.998

994.902.090

0-15.000
15.001-30.000
30.001-60.000

100,00%
15,00%
10,00%

41.977.064
108.814.196
347.452.276
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4 20.251-52,249
5 52.250+

60.001-700.000
700.001+

5,00%
0,00%

5.086.691.284
1.229.331.464
6.814.266.284



kv. verðskrá) ekki talin með)

520.389.157 0 926281872 651767949
423.893.280 145.821.921 165798703 112578688
381.473.125 432.896.621 181774633 127166081
484.966.806 1.967.410.681 1098008826 703730102

6.373.500 109.683.975 328638117 182.914.323 kr.
1.817.095.867 2.655.813.199 2.700.502.151 1.778.157.143

89.428.853 0 629.297.507 93.819.887
49.015.396 16.123.913 51.654.639 5.330.137
43.786.738 49.115.139 54.921.781 5.198.344

103.977.115 553.913.938 133.045.336 12.807.035
4.075.500 85.465.498 9.353.971 1.184.939

290.283.602 704.618.488 878.273.234 118.340.342

o/ verður hlutur siúklinga ovMutursiúkntryMÍnga Hlutursjúkratwglngaígamla kerfinu Hlutursjúklingaigamlakerfinu
41.977.064
78.529.379

156.616.478
30.284.817

190.835.798

1.334.043.034
279.827.899
369.769.087

151.207.872
45.518.129
64.715.427



757.106.627
58.885.750

4.329.584.657
1.170.445.714

1.093.115.298 5.721.150.986



2.833.425.341
1.047.339.287

523.267.271
176.449.587

5.864.404.648 961.158.286

360.548.849



Fjöldi einstaklinga íþrepi Fjöldi einstakling
63.176 79.791
17.696 4.668
12.884 4.532
12.557 15.583

84 1.823
106.397 106.397

16.783
3.078
2,222
3.695

78

24.756
331
280
475

14
25.856 25.856

5597 20228
4879 2823
7850 3454



26135 16650
1127 2433

45.588 45.588
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Niðurstöður útreiknings

Heiidarkostnaður SÍ í nýja kerfinu 
Heildarkostnaður SÍ í gamla kerfinu skv. bókhaldi
Leiðrétting vegna þess að í. mars 2010 voru gólf og þök hækkuð og aftur 1. jan. 2011 
Leiðréttur íyfjakostnaður 2010 skv. bókhaldi m.v. notendagreiðslur eftir breyting 1. jan. 2011 
Svigrúm

9.081.582.673
9.590.057.974 

- 120.000.000
9.470.057.974 

388.475.301
Spurning hvort svigrúmið verði notað tii að lækka þök eða bæta einhverjum 0-merktum lyfjum inn í kerfið.

Hækkun hjá einstökum hópum:

A. Almennir notendur:
Notendagreiðslur hækka að meðaltaii um 2,2%.
Flestir almennir notendur eru í neðsta þrepinu en talsverður fjöldi hækkar upp í þrep 2 og 3.
1.823 notendur geta sótt um lyfjaskírteini og falla þá niður í þakið og njóta verulegs ávinnings.

B. Börn:
Notendagreiðslur hækka að meðaltali um 145% þrátt fyrir að þrep og prósentur séu nákvæmlega þær sömu og hjá lífeyrisþegum.
Ástæðan er sú að aðeins 14 börn eru yfir þakinu og njóta þannig góðs af því.
Börnum í neðsta þrepinu fækkar en fjölgar í efri þrepunum.
Nánast öil börn munu greiða meira.
Hér er engu að síður gert ráð fyrir að öll börn innan sömu fjölskyldu reiknist sem einn einstaklingur sem er nýmæli frá skýrslu vinnuhópsins.

C. Lífeyrisþegar:
Notendagreiðslur hækka að meðaltaii um 13,7% þrátt fyrir að þrep og prósentur séu nákvæmlega þær sömu og hjá börnum. 
Ástæðan er sú að 2.433 lífeyrisþegar eru yfir þaki og geta því sótt um lyfjaskírteini og iækkað lyfjakostnað sinn verulega. 
Lífeyrisþegum í neðsta þrepi fækkar en í öllum hinum þrepunum fjölgar.
M.ö.o. mun þorri iífeyrisþega greiða meira en áður.



D. Atvinnulausir:
Atvinnulausir geta nó sótt um að greiða það sama og lífeyrisþegar.
Þetta úrræði hefur þó lítið verið nýtt enn sem komið er og því ekki gert ráð fyrir því í þessum útreikningum.
Gera má ráð fyrir að eftir því sem þetta úrræði verður betur þekkt aukist fjöldi atvinnuiausra sem sækir um þetta úrræði.

Niðurstaða:
Kerfið er fyrst og fremst hannað til að verja þá sem hafa mjög háan lyfjakostnað.
Þeir munu njóta verulegs ávinnings með því að sækja um lyfjaskírteini,
Þetta þýðir að þeir sem borga lítið núna þurfa á móti að taka á sig umtalsverða hækkun.
Minna er horft á stöðu en áður, þ,e. hvort um er að ræða barn, almennan notanda eða lífeyrisþega heldur fyrst og fremst hvað hver notandi er að greiða. 
Þó er tekið miklu meira tillit til lífeyrisþega en í danska kerfinu.
Atvinnulausir geta fengið að greiða eins og elli- og örorkulífeyrisþegar.
Kerfið tekur miklu meira tillit til atvinnulausra, elli- og örorkulífeyrisþega en danska kerfið,
Veitir þeim sjálfkrafa rétt til lægri greiðslna en í Danmörku þarf að sækja um sértækar lausnir.
Þessir útreikningar benda til að ríkið spari tæpar 400 milljónir á þessu nýja kerfi sem væri hægt að nota til að sníða helstu ágalla af.
T.d. bæta einhverjum 0~merktum lyfjum inn í greiðsluþátttöku, t.d. sýklalyfjum.

Fyrirspurn:
Hvað myndi það kosta SÍ að setja sömu þök og lögð eru hér til inn í gamla greiðsluþátttökukerfið en halda kerfinu að öðru leyti óbreyttu?
Svar: U.þ.b. 360 milljónir kr. (fæst með því að leggja saman reiti 111,123 og 135 í hinu "sheetinu")

Miðað við að innleiðing þaks kosti SÍ 360 milljónir kr. og gert er ráð fyrir allt að 400 milljóna kr. svigrúmi er augljóst að hækkun á notendur undir þaki verður a< 
Það er ástæðan fyrir því að flestir koma til með að hækka.
Á móti kemur að ef svigrúmið verður notað til að niðurgreiða sýklalyf og geðrofslyf ætti það að leiða til lægri kostnaðar fyrir notendur þeirra lyfja. 

Athugasemdir og fyrirvarar:
Tölur í dálkum H og I (í "sheetinu’' útreikningur) voru rangar í því skjaii sem afhent var á fundinum. Ég hef nú leiðrétt þær.
Áhrif á einstaka hópa eru þó mjög svipuð og sýnt var á fundinum þannig að meginniðurstöðurnar eru óbreyttar.
Gögnin sem notuð voru eru fengin úr tölfræðigrunni SÍ og því miður er enn nokkuð um viilur í honum, m.a. er nokkuð um að lyf sem SÍ er að greiða í eru ranglí 
Af þessum sökum geta verið einhverjar skekkjur í útreikningnum og visst innbyrðis ósamræmi.



5 nema samtals 7-800 milljónum kr.

;ga skráð sem 0-merkt (villa við skráningu lyfseðils)




