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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari 
breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði). Lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012. Þskj. 266 -  
256. mál. Þá er jafnframt umsögn um drög að reglugerð dags. 13. október 2011 um greiðsluþátttöku 
sjúkratrygginga við kaup á lyfjum.

Samband íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga (SÍBS) hefur fengið til umsagnar ofangreint frumvarp ásamt 
fylgiskjölum og hér að neðan eru nokkrar ábendingar sambandsins. Jákvæðar breytingar hafa verið gerðar frá 
fyrra frumvarpi og teljum við því að upphaflegu markmiði með frumvarpinu hafi náðst sem er jákvætt, þ.e. 
að koma til móts við þá einstaklinga sem greiða verulega háar upphæðir í lyfja- kostnaði. Greiðsla fylgi 
sjúklingum en ekki lyfjum, þannig að aukið jafnræði ríki meðal fólks, óháð sjúkdómum.

• Teljum að það þurfi að koma skýrt fram hver greiðsluþátttaka einstaklinga með endurhæfingalífeyri 
sé í lyfjakostnaði.

• Þegar verið er að tala um leiðir til að mæta einstaklingum sem eiga í erfiðleikum með að greiða fyrir 
lyf þá bendum við á að þær leiðir þurfa að vera hagkvæmar bæði fyrir SÍ hvað varðar pakkningar og 
einnig fyrir hinn sjúkratryggða hvað varðar greiðsludreifingu.

• Varðandi verðandi vinnureglur sem SÍ mun setja sér um útgáfu lyfjaskírteina þá telur SÍBS 
nauðsynlegt að þær reglur séu einfaldar og skýrar en vissulega hefði verið eðlilegt að þessar 
vinnureglur væru lagðar fram í tengslum við reglugerðina sjálfa. Þar sem svo er ekki þá teljum við að 
vinna ætti þær í samstarfi við sjúklingafélög.

• SÍBS hefur áður bent á nauðsyn fyrir umboðsmanni sjúklinga og reyndar var ágætlega tekið í þá 
hugmynd samtakanna á hádegisfundi með fulltrúum þingflokkanna sem haldinn var þann 
15.nóvember s.l. Hlutverk þess aðila gæti m.a. verið úttektar- og eftirlitshlutverk með 
greiðsluþátttökukerfinu.

• SÍBS telur nauðsynlegt að kostnaður sjúkratryggðra í heilbrigðiskerfinu sé skoðaður í heild sinni þar 
sem margir einstaklingar, sérstaklega langveikir og fatlaðir, þurfa einnig að bera kostnað vegna 
ýmissa hjálpartækja, sjúkraþjálfunar, læknisheimsókna, rannsókna, tal- og iðjuþjálfunar. Mikilvægt er 
að koma í veg fyrir að fólk lendi í fátæktargildru sökum mikils kostnaðar innan heilbrigðisþjónstunnar 
og sett verði þak heildarkostnað innan heilbrigðiskerfisins til að tryggja að fólk geti notið þeirrar 
nauðsynlegu þjónustu sem það hefur þörf fyrir.
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