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Umsögn um mál 256, Sjúkratryggingar og lyfjalög

Afstaða Gigíarfélag íslands til þessa máls hefur verið jákvæð samanber fyrri umsagnir okkar 
varðandi þetta mál. Hér er um réttlætismál að ræða, þessi nýja útfærsla byggir á jafnræði 
milli fólks með sjúkdóma, en núverandi kerfi mismunar fólki eftir sjúkdómum, Þá verður 
kerfið einfaldara og gegnsærra. Olíkar áherslur eru:

• að ofangreint jafiiræði milli fólks með sjúkdóma verði virt.
• að hámarkskostnaður verði skilgreindur.
• að greiðsluþátttaka nái til sýklaiyfja.
• að tekið sé tillit til stöðu bama, Öryrkja og ellilífeyrisþega.
• að kerfið verði sveigjanlegt. (s.s. þrepskipt kostnaðarhlutdeild, lyfjaskírteini)

Jííkvæöar breytingar frá fyrra frumvarpi

í þeim drögum sem fyrir liggja er flest af þessu tryggt eins og kostur er, s.s. þrepskiptingin og 
ákvæðið um stöðu öryrkja, bama og lífeyrisþega sem beinlínis em komin inn í lögin. Við 
gerum okkur fulla grein fyrir að lagabreytingin sem slík er í raun heimildarákvæði til útfærslu 
á reglugerð sem kveða mun nánar á um greiðsluþátttökuna.

í þeim drögum að reglugerð sem fylgir nú fmmvarpinu er nánar kveðið á um sýklalyfm og 
lyljaskírteinin. Hér verðum við að treysta því að drögin sýni vilja alþingis, en ráðherra hefur 
vissulega mjög mikið vald til að breyta reglugerðinni.

Áhyggjur okkar

Ahyggj urn okkar hefur verulega verið létt með þeim breytingum sem hafa verið gerðar. Þó 
höfum við áhyggjur af því að hámarksþak á lyijakostnaði er ekki fyrir hendi. Með öðrum 
orðum ekld ljóst, heldur háð meðferð Sjúkratrygginga á umsókn um slíkt, eftir að ákveðnu 
þrepi er náð, tæplega 65 þúsund krónum eða 45. Þakið er heimildarháð.

Þessi háttur er rökstuddur í ljósi þarfar fyrir eftirliti, einlcum í ijósi flöllyijanotkunar og það 
rökstutt. í sjálfu sér skiijanlegt en útfærslan er á nokkuð forræðislegu plani. Allir skulu sækía 
um iyfiaskírteini. Ekki bara það, Sjúkratryggingar hafa aiit um málið að segja, án aðhalds við 
framkvæmd, Ber þeim að svara áður en 90 þúsundunum er náð. Væri ekki skynsamlegt að 
ákvarða það þak. Hér er um gagnkvæm samskipti að ræða. Kerfið tryggir engum rétt nema 
lokaþak sé skilgreint. Nema að hér sé mikilvægur óvissuþáttur, útreiknanlegur og úthugsaður 
hvað varðar teigni ijárframlaga til málaflokksins.

Þá viljum við benda á að í II. grein draga að reglugerð er fjallað um nauðsynlega 
upplýsingaskyldu sjúkratryggðra og allt gott um það að segja ef sú skylda snýr einungis að 
heilbrigðiskerfinu. En ef ætlunin er að tekjutengja greiðsluþátttökuna erum við alfarið á móti 
sliku.

Tillögur:

1. í reglugerð verði lokaþak skilgreint og ákvæði um það í lögimum.
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2. í 11. grein draga að reglugerð verði orðalagið „Umsækjanda er skylt að veita
stofnuninni allar nauðsynlegar heilbrigðisupplvsingar til þess að í stað „ ..
nauðsynlegar upplýsingar..

Það er von okkar að Alþingi Islendinga afgreiði þetta frumvarp og ryðja þannig úr vegi kerfi 
sem hefur í raun brotið mannréttindi á fólki. Aðgengi að heilbrigðisþjónustu á að vera öllum 
jafnt, þjónustan á að byggja á sannreyndri þekkingu, skilvirkni og vera mannúðleg.
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