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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 112/2008 um 
sjúkratryggingar, með síðari breytingum 256. mál.

Landssamband eldri borgara sendi s.l. vor umsögn um breytingar á þessum lögum og 
vísum við í það bréf sem dagsett var 30. júní 2011. Nokkrar breytingar í jákvæða átt hafa 
verið gerðar á þessu frumvarpi eða í reglugerð og fögnum við því. Þar má nefna að 
endurskoða á fjárhæðir árlega til að hlutfall kostnaðar milli sjúklinga og greiðsluþáttöku 
sjúkratrygginga haldist að mestu óbreytt milli ára. Einnig að gerð er breyting varðandi 
greiðsluþáttöku sýklalyfja og endurskoðun fari fram á S-merkingu lyfja.
Þá teljum við jákvætt að koma á virkara eftirliti með lyfjanotkun og lyfjaávísunum 
lækna, sem er verulega tekið á með þessu frumvarpi.
Mikið er talað um reglugerðir sem notendur geta lítil áhrif haft á, en er alfarið í valdi 
ráðherra. Það getur varðað réttindi sjúklinga og skapað óöryggi. Frumvarpið er mjög opið 
og gefur þar með mikið svigrúm fyrir reglugerðarsetningu, sem við teljum óæskilegt
Ýmis dæmi eru í frumvarpinu um að það muni verða til að hækka lyfjakostnað hjá
mörgum s.s. að ekki er gert ráð fyrir að S-merktu lyfin fari inn í greiðsluþátttökukerfið nú 
þegar, en þau hafa verið sjúklingum að kostnaðarlausu. Það er augljóst að þetta frumvarp 
verði það að lögum mun hafa í för með sér að stór hópur lífeyrisþega mun greiða meira 
fyrir lyf í nýju kerfi. Þessi breyting kemur niður á þeim sem í dag greiða minna fyrir lyf, 
sem er stærsti hópur þeirra sem kaupa lyf.
Að lokum viljum við taka undir lokaorð í umsögn ÖBÍ um frumvarpið að við teljum 
óásættanlegt að fjöldi nauðsynlegra lyfja skuli falla utan við greiðsluþátttökukerfið, og 
við getum ekki fallist á að sjúklingar skuli þurfa að greiða störnumerkt lyf sem þeir hafa 
ekki þurft að greiða hingað til, enda flest lífsnauðsynleg. Og að skoða þarf
stuðningskerfið vegna fólks sem hefur verulegan kostnað af lyfjakaupum og
lækniskostnaði, því viðmiðunarmörk eru þar allt of lág samkvæmt reglugerðum sem um 
það gilda í dag.

Reykjavík, 6. des. 2011 

Virðingarfyllst

F.h. Landssambands eldri borgara
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