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í. N úvcrandi kcrll

» Háð sjúkdómum, þ.e. greiðsluþáttíöku i einstökum 
lyfjum i mismiklum mæli eftir alvarleika sjúkdóma.

» Sjúklingar/neytendur greiða upp að þaki við hverja 
afg re ið slu -100 daga.

» Ekkert heildarþak á lyíjakostnaði 
» í Noregi, Sviþjóð og Danmörku er ársþak sem þarf að 

komastupp í.

. N úvcrandi kerll

Kostir Gailar
» Flest lyf eru niðurgreidd » Flókið -  margar reglur
» Sama kerfi í mörg ár - » -Neysluhvetjandi
» Ákveðnir » -Mismunar

sjúklingahópar vel 
varðir ;

sjúklingahópum

li “ Pélllrsnéfnd in‘,■' ■'

» Þann 26. nóvember 2007 skipaði þáverandi 
heilbrigðisráðherra nefhd til að gera tillögur að 
réttlátari, einfaldari og gagnsærri greiðsluþátttöku 
einstaklinga í kostnaði vegna Iyfja og annarrar 
heilbrígðisþjónustu með það að leiðarljósi að verja 
einstaklinga gegn háum kostnaði.

I'jnfaidara oc réttlátara kerfí

» Pétursnefhdin vann að 
nýju kerfí óháð 
sjúkdómum en horft á 
kostnað sjúklingsins
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» Nefhdin safhaði miklum upplýsingum og miklar 
umræður fóru framum fyrirkomuiag nýs 
greiðsluþáíítökukerfís.

» Gert var ráð fyrir að fjármagn fengisí á fjáriögum 
2009 fyrir kosfnaði við áframhaldandi vinnu en það 
gekk ekki eftir og var nefhdin lögð niður í byrjun árs 
2009.

III. Nv r  vinnuhóptn- skioaður 25. maí  2010

» Byggði á vinnu fyrri 
nefndar.

» Sú fyrirmynd sem mest 
var horft til var 
greiðsluþátttökukerfí 
lyfja sem nú er við Iýði í 
Danmörku.

Vk u  hk oa k R ry t i

KostnaÖarþáttlöíaikeril  í Danmörku og Svíþjóð

» Kostnaðarþátttökukerfín í Svíþjóð og Danmörku eru ; 
mun einfaldari og réttlátari, allir sjúklingar óháð : \ ■ 
sjúicdómi greiða sama gjald.

» Einnig er komið til móts við sjúklinga sem þurfa á 
mörgum lyfjum að halda, því meir sem einstakiingur 
þarf á lyfjum að halda því meiri er kostnaðarþátttaka 
sjúkratrygginga.

Tií lömirl i l  ráðherra

» Vinnuhópurinn fók saman skýrslu um nýtt 
gréiðsluþátttökukerfi sjúkratrygginga vegna 

.. lyfjakostnaðar.
» Skýrsludrög dags. 21. október 2010, voru send hinum 

ýmsu samtökum til umsagnar.

Þrepaskipt kerfi m eð þaki Hvað brevtist frá núverancli kerii?

» Lyfjanotandi greiðir fast hlutfall a f lyfjaverði sem fer » í  stað þaks á hlut sjúklihgs í hverri lyfjaávísun verður
stiglækkandi uns ákveðnu þaki er náð yfír 12 mánaða þakyfír árið
timabíl » Greiðsluþátttaka sú sama í E-, B- og C-merktum

» Þegar þaki er náð er möguleiki að sækja um lyQum, sjúkdómur skiptir ekki lengur máli

lyfjaskírteini sem veitir 100% greiðsluþátttöku SÍ » 0-merkt lyf verða þó áfram án greiðsluþáfttöku og að 
öliu leyti utan kerfísins.

» Sýklalyf falla undir greiðsluþátttökukerfíð 
» S-merkt lyf verða áfram sjúklingum að 
; kostnaðarlausu

. . . . . .
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» Þetta þýðir að þeir sem greiða mest nú munu lækka ■ 
verulega

» Á móti kemur að allur þorrí sjúklinga mun koma til 
með að greiða méira, sérstaklega þeir sem nú greiða 
tiltölulega lítið 

» Miðað verður við að kostnaður sjúkratrygginga verði 
svipaður og áður

N ý tt tím abil hefst í fyrsta skipti sem 
sjúkratryggður kaupir ly f eftir að 

fyrra tím ab ili lýkur.

Vlíl.pnklMRHÁIrtlSlíyTMÍ

p j^ in ic ik a r kcrílsins

» Mikið tiliit til þeirra sem nú borgamjög mikið 
» í gamla kerfínu er í raim ekkert þak 
» Allur þorri fólks mun hins vegar greiða dálítíð meira 
» Minna tillit tekið til stöðu sjúWings en áður, aðallega 

horft til lyfjakostnaðar einstaklingsins ;
» í Danmörku greiða lífeyrisþegar það sama og aðrir en 

geta sótt um sértækar lausnir 
» Hugmyndin að færa sig i átt að danska kerfínu 
» Þó er í heild tekið mun meira tillit til elli- og 

örorkulífeyrisþega en gert er í Danmörku 
» Ákveðinn millivegur farinn

Greiðslitþáli íak 'íi  S l .— Á lm c n n i r  s jú k i in g a r

» Urídir 22.500 engin greiðsla SÍ 
: » Yfír 22.500 kr. og aílt að 32.625 kr. Greiðir sjúkratryggður

■.V':; 15%.
» Umfram 32.626 kr. og allt að 64.875 kr. Greiðir 

sjúkratryggður grciðir 7,5% kostnaðar 
:» Sjúkratryggðir sem greitt hafa 64.875 kr. eiga kost á

lyfjaskírteini sem veitir greíðsluþátttöku sjúkratrygginga það 
sem efiir er af 12 mánaða tímabili 

» Ofangreindar tölur eru miðaðar við kostnaðar og magntölur 
■ síðasta árs. :

» í reglugerð er gert ráð fyrir að upphæðir séu endurskoðaðar 
áriega þannig að hiutfall kosínaðar sjúkltnga haldist óbreytt 

. milii ára. '
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Afdraðui', öryrki, eða yngri eh 18 ái'a,

» Undir 15,000 kr engin greiðsla SÍ 
» Yfír 15.000 kr. og allt að 21.750 kr. Greiðir 

sjúkratryggður 15%
» Umfram 21.750 kr. og aílt að 45.000 kr. Greiðir 

sjúkratryggður 7,5% kostnaðar 
» Sjúkratryggðir sem greitt hafa 45.000 kr,5 eiga kost á 

lyfjaskírteini sem veitir fulla greiðsluþátttöku 
sjúkratrygginga það sem eftir er af 12 mánaða 
timabilinu.
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» B ö m  und ir 18 ára a ldri m eð sam a 
fjö lsky ldunúm er sam kvæ m t skílgreinitxgu 
Þ jóðsk rár skulu te ljast e inn  einstaklingur.

Sjúkiíngarvarðir við of hátJin greiðsium

* í  nýja kerfínu mun enginn lífeyrísþegi, atvinnulaus eða 
barn þurfa að greiða meira en 45.000 kr. og enginn 
alm eanur meira en 64.875 kr.

* í  uúveranái kerfi gresða hins vegar 5.900 manns umfram 
þessi mörk og jþar a f  1.368 einstaklingar meira en 
100.000 kr. á mann.

* Allir þessir einstaklingar geta sótt um Iyfjaskírteioi og 
þar tneð kekkað a.m.k. niður í þakið og í mörgum 
tilfelium iækka þeir ennþá meira.

* Kostnaður við þetta er fjárm agnaður með því að hækka 
gjöld á þá sjúkJtnga sem nota Íyf iitið eða í meðallagi.

L ífeyrisþegar

Fjöidi einstaklinga

Vnf.FKKliAK>iÁm?M:.

Grcíðsln
sjúklings Núvcrandi kcrfi Nýja kcrfið
0-15.000 26754 5507

lS.001-2i.750 5827 12729

21,751-45.000 8S81 27262

45.001-100.000 3533 0

100.00!+ 893 0

B öm

Fjöldí einstaklínga
Grciðsla
sjtiklings

0-15.000

15.001-21.750

21.751-45.000

45.001-
ioo:ooo
100.001+

Múvcrandi kcríí 

23340

1244

Í091

172

9

Nýju kcrfið 

16783

5300

3773

0
0
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Almennir

0-22,500

22.501-
32,625

62.626-
64.875

64.876-
100.000

Núvcrondi kcríí Nýja kcrfiö 

93.630 63.176

6.709 30.580

4,765 12.641

827

466
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Sviurúm

» Sett var ínn svigrúm til að koma til móts við sérstakar 
óskir um að geðrofslyf verði greidd að fulíu hjá 
ákveðnum hópum auk þess sem komið verði til móts 
við sýklalyfjanotendur og nokkra fleiri hópa sem hafa 
sérstöðu.

SÍ imin áiram  gefa ú l  lyfjaskírteini.'- Lyfjíi-skírteini

» Læknar munu geta sótt um lyfjaskírteini fyrir 
einstaklinga eins og verið hefur e f ákveðin skilyrði 
eru uppfyllt samkvæmt vinnureglum. :

» Lyf sem lyfjaskírtcini verða gefm út iyrir verða með 
eins greiðsluþátttöku og falla inn í 
greiðslu-þátttöku-kerfío að undanteknum :: 
geðklofalyfjum, lyQum til einstaklinga í ííknandi 
meðferð og lyfjum til fólks með iokastigs-nýmabilun 
sem þarf að vera í skilunarmeðferð.

:» Stærstur hluti skírteinaútgáfú verður til einstaklinga i 
: langtima lyijameðferð sem náð hafa hámarksþrepi i 

greiðsluþátttökukerfínu og verða til þess ætluð að 
veita sjúklingi rétt til að fá þau lyf sem 

V greiðsluþátttaka er i að fullu greidd af 
sjúkratryggingum.

Vl-.l 1",R.'.I>U\! V 1IJ; Vlil.ríRDAIIlWDWNfilTHÍ

IV, Miðlægur lyfjagreiðsiugrunnur. Kerfiseiningar -  heiláarmýnö

» Forsendur fyrir nýju greiðsluþátttökukerfí eru að SÍ 
haldi utan um greiðslustöðu sjúkiinga og upplýsingar 
um greiðslustöðu þetrra iiggi fyrir við afgreiðslu 
lyfseðla í apóteki.

» Sjúkratryggingastofnunin heldur rafrænan 
gagnagrunn yfír þær upplýsingar sem nauðsyniegar 
eru til að reikna út greiðsiuþátttðku sjúkratrygginga 
og gjald sjúkratryggðs við kaup á lyfjum,

» í gagnagrunninn skal skrá upplýsingar um 
lyfjakostnað sjúkratryggðra en ekki aðrar upplýsingar 
um lyfjanotkun, svo sem heiti og tegund lyfja.

Víít,F i!« i>Afc há mm  f.vn í>
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V. Fjöiiyfjanótkun Spórnað við Ijöilyljanotkun

» Fjöllyfjanotkun er það kallað þegar sjuklingar nota 
mörg lyf samtímis en fyrir íiggur að möguleikar á 
mistökum og milliverkunum vegna lyfja aukast í  réttu 
hlutfalli við Qölda þeirra lyfla sem tekin eru.

» Við könnuðum fjöllyíjanotkun í lyfjagagnagrunni 
Landlæknisembættisins 1.7.2009 -  30.6.2010:
■ 2 sjúklingar höfðu fengið 48 lyf hvor,
« 1650 manns höfóu fengið 20 íyf eða fleiri
* 6500 manns höfðu notað 10 lyf eða fleiri

» Gert er ráð fyrir að í nýju greiðsiuþáíttökukerfl verði unnt að 
sækja um lyfjaskírteini til Sjúkratrygginga þegar 
hámarksgreiðslu á 12 mánaða timabili er náð.

» í tengslum við það gefst tækifæri til að fara yfír
Qöllyfjanotkun sjúklinga, hafa samband við viðkomandi iækna 
og óska eftir leiðréttingum.

» Aukinn aðgangur að iyfjagagnagrunni stuðlar að virkara 
eftirliti, m.a. með lyQanoíkun sjúkiinga og iyfjaávísunum 
Iækna og spomar þannig einnig við fjöllyfjanotkun.

» Með því að spoma við fjöllyfjanotkun má lækka 
kostnað og lækka gjöld á hina.

2$«*. .......... . .................. .
VtCi.KKHl>AKRAkHFNKrTPI>

VI. Fm m varp og  regíugcrð Heistu breytingai' frá fyrra frumvarpi

» Frumvarpið gerir ráð fyrir að ný Iög taki gildi 1. 
janúar2012.

» Þegar lögin taka gildi verður nauðsynlegt að miða 
greiðsiuþök í reglugerð við fjárlög og nýjustu 
rauntölur.

» Það mun taka a.m.k. um 6 mánuði að koma nýju 
greiðsluþátttökukerfi á eftir að iögin taka gildi.

• S-merktu lyfín verða án greiðsluþátttöku 
sjúklinga likt og í gildandi kerfi

• Sýklalyf tekin inn í greiðsiuþátttökukerfíð 
(sérstaklega gott fyrir bamafjölskyldur)

• Heimild fyrir SÍ til að reka sérstakan 
lyfjagreiðslugrunn

• Aukinn aðgangur að lyfjagagnagrunni til að 
stuðía að virkara eftirliti, m.a. með lyfjanotkun 
sjúkiinga og lyfjaávísunum lækna

• Árleg endurskoðun á upphæðum i reglugerð

'JjjjÍlÍí Vt{i,KKki>AKHÁii>()M-rni) Vei,fJIKBA(ÍKÁDUSEYT:i>

Markmið frumvarpsinis

• Markmiðið er ekki að spara útgjöld
• Einfaldara og réttlátara kerfí
• Eykur jöfnuð
• Þak sett á heildarútgjöld
• Hlífir þeim sem mest þurfa a f lyfjum fyrir háum 

lyfjakostnaði sem núverandi kerfi gerir ekki
• Mismunar fólki ekki eftir því hvaða sjúkdóma fóík 

glímir við
• Tekur á flöllytjanotkun
• Verulegar úrbætur fyrir bamafjölskyldur

4 ráðherrar - 3 ríkísstiórnir
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