
LÆKNAFÉLAG ÍSLANDS
ICBLA N D IC  MBDIOAL ASSOCIATION

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Kópavogi, 5. desember 2011.

Efni: Frumvarp til laga um breytíngu á lögum um sjúki'atryggingar, nr. 112/2008 og 
lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum, (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði), 
256. mál, stjómarfrumvarp.

Stjóm Laeknafélags íslands (LÍ) þaidcar fyrír að hafa börist til umsagnar ofangreint 
lagafrumvaip, 256. mál á 140. íöggjafarþingi, sbr. tölvubréf nefndasviðs Alþingis dags. 2. 
desember sl. í  tölvubréfinu kemur fram að frumvarpið var lagt fram á 139. löggjafarþingi og 
að það sé lagt íram aftur með noldcrum breytingum. Helsta breytingin er að sett er inn nýtt 
ákvæði sem kveður á um að Sjúkratryggingum íslands sé heimilt að reka sérstakan 
lyfjagreiðslugrunn. Þá er einnig lögð til breyting á lyfjalögum nr, 93/1994 sem felur í sér 
aukiixn aðgang, m.a. lækna, að lyflagagnagrunni landlæknis. Þá er komið til móts við 
umsagnir og 1. gr. frumvarpsins gerð skýrari.

LÍ vísar til umsagnar sinnar við frumvaxpið í þeim búningi sem það var lagt fram á síðasta 
löggjafarþingi, og fylgir hún hjálögð.

Varðandi þær breytingar sem gerðar hafa veríð á frumvarpinu nú þá fagnar LÍ sérstaklega 
breytingum sem gera mögulegan aukinn aðgang lækna að upplýsingum um lyíjanotkun 
sjúklinga. Ótvírætt hagræði er í þeim aukna aðgangi fyrir lækna, auk þess aukna öryggis fyrir 
sjúklinga sem sá aðgangur getur veitt. Þá telur LÍ það jákvætt að breyta lögum með þeim hætti 
að eítirlit með lyfjanotkun sjúklinga og lyflaávísunum lækna verður eflt og gert virkara.

LÍ er að sjálfsögðu reiðubúið til að koma á fond velferðarnefndar Alþingis til að ræða nánar 
þetta lagafrumvarp, sé þess talin þörf.

Virðingarfylist, 
f.h. sljómar Læknafélags íslands

/

'orbjöm Jonsson, 
formaður.

Hjálagt:
Umsögn Læknafélags íslands dags. 8. júní 2011.

Póstáritun/Address: Hííðasmára 8
IS-200 Kópavogí

Sími/Tei.: (354) 654 4100 Kt: 450269-2639
Fax: (354) 564 4106 Netfang/E-mail: lis@lís.is



LÆKNAFELAG ISLANDS
[CH U N D IC MHDl'CAI. ASSOCIATION

Nefndasvið Aiþingis 
Austurstræti B-10 
150 Reykjavík

Kópavogi, 8. júni 2011,

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á löguni nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari 
breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði), 784. mál, stjórnarfrumvarp.

Stjórn Lselaiafélags íslands (LÍ) þaldcar íyrir að hafa borist til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingu á lögum m\ 112/2008. um sjúkratryggingar, með síðari breytingum 
(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði), 784, mál á 139. löggjafarþingi, sbr, tölvubréf nefndasviðs 
Alþingis dags. 30. maí sl.

í athugasemdum með frumvarpinu er gerð grein fym" nefndarstarfí í aðdraganda þeirra 
breytinga sem lagðar eru til með frumvarpinu. Skemmst er frá því að segja að fulltrúi LÍ tók 
þátt i þvi nefndarstarfi.

LÍ er því fylgjandi þeini hugmyndafræði sem fram kemur í frumvaipinu, þ.e, að tryggja sem 
mest jafnræði meðal sjúlclinga varðandi greiðsluþátttöku sjúlcratrygginga í lyfjakostnaði og 
stemma stigu við því hversu mikill lyfjakostnaður sjúklinga getur orðið. Hvorutveggja er 
yfírlýstur tilgangur þeirra breytinga sem er að finna í frumvarpinu.

LÍ telur þó að með breytinguimi sé fulllangt gengið í þá átt að láta stjórnvöldum, en elclci 
löggjafanum, eftir að ákveða hver verður endanlegur lyfjakostnaður sjúklinga. í raun er öll 
ákvörðun lyfjakostnaðar sett í hendur velferðarráðherra, með reglugerð, með þeirri breytingu 
sem í frumvarpinu felst. LÍ telur að íhuga þurfí hvort ekki sé nær að setja skýrarí lagaramma 
þannig að reglugerðarheimildir velferðarráðherra verði talcmarkaðri en þær eru í fram lögðu 
frumvarpi. Þá hefur LÍ áhyggjur af því að kerfi þetta geti orðið svo flókið að ómögulegt sé að 
skilja það og vísar í drög að reglugerð, sem birt er sem fylgiskjal með frumvarpinu, því til 
staðfestingar. Eins og frumvarpið er býður það ennþá upp á mismumm ef ákveðin lyf við 
alvarlegum sjúlcdómum verða undanþegin gjaldi og nær þá annar megintilgangur 
lagabreytingarinnar elcki fi'am að ganga,

LÍ er að sjálfsögðu reiðubúið til að koma á fund heilbrigðisnefndar Alþingis til að ræða nánar 
þetta lagafrumvarp.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Læknafélags Ísíands

formaður.

Póstáritim/Address: Hllðnsmérn 8
JS-200 Kópavogi

Sfmi/Tel.: (354) 654 4100 Kt.: 450269-2639
Fax: (354) 564 4106 Nctfang/E-mfiil: lis@li5.is

mailto:lis@li5.is

