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Efni: Umsogn um frumvarp til laga um sjúkratryggingar, Þskj. 266 ~ 256. mál.

Velferðamefnd hefur óskað eftir umsögn Lyfjafræðingafélags isiands (LFÍ) um frumvarpið og 
LFÍ fagnar því en gerir athugasemd við stuttan skiíafrest.

LFÍ hefur lengi talið núverandi kerfí úrelt og þörf á heildarendurskoðun brýna. Almennt má 
segja að grunnhugmyndin um að greiðsluþátttaka fylgi einstaklingi fremur en sjúkdómi njóti 
fylgis innan LFÍ og sé þegar litið er á heildarmyndina, betur til þess fallin að draga úr miklum 
útgjöldum sjúklinga en núverandi kerfí.

LFÍ fagnar tilkomu nýrrar greinar 29. gr. a, Miðlægur lyigagreiðslugrunnur. LFÍ telur æskilegt 
að kveðið sé á um tilgang, geymslutíma gagna, hvaða vinnslur megi fara fram í grunninum 
sem og upplýsingaskyldu SÍ gagnvart hiutaðeigandi einstaklingum um lyfjakostnað þeirra.

LFÍ telur mikilvægt að skilgreint sé í lögunum hvað átt sé við með hagkvæmustu pakkningum 
og hagkvæmari lyfjanotkun. Hingað tii hefur virst sem framkvæmd á svipuðum ákvæðum hafí 
fremur beinst að því að velja ódýrustu lyfin út frá skammtímasjónarmiðum í stað þess að 
leggja heilsuhagfræðilegt mat á kostnað og ávinning. Skilgreina ætti hagkvæma lyfjanotkun út 
frá heilsuhagfræðilegum sjónarmiðum.

Ekki verður hjá þvf komist að undrast á þeirrí fjöllyfjanotkun sem lýst er í athugasemdum 
með frumvarpinu (1650 manns með 20 lyf eða fleiri. 6500 með 10 íyf eða fleiri og svo 
framvegis) sem sýnir að hægt er að gera betur.

Með því að yfírfara lyfjanotkun sjúklinga, sem eru á mörgum lyQum, má bæði lækka kostnað 
í heilbrigðiskerfínu og bæta heilsu og hag sjúklinga. Þekking lyijafræðinga nýtist vel við slíka 
endurskoðun og lýsir LFÍ yfir áhuga að koma að hugmyndavinnu um hvernig best verði að 
því staðið, ekki einungis í tilfellum þegar kostnaður sjúklinga hefur náð ákveðnu þaki, heldur 
einnig til að tryggja markvissa lyfjanokun.

LFÍ telur að sú leið að læknir þurfi að sækja um 100% lyQaskírteini geti reynst bæði tæknileg 
og kostnaðarleg hindrun. LFÍ teiur eðlilegra að SÍ, sem heldur utan um öll gögn, sjái um 
útreikninga fremur en að leggja það á sjúklinginn að afla þeirra eins og lagt er upp með í 11. 
gr. Einstaklingurinn fái þannig sjálfvirkt þá greiðsluþátttöku sem kerfíð leggur upp með. 
Jafnframt því verði skoðað hvort bæta megi lyQameðferð viðkomandi eins og lagt er til i 
frumvarpinu. Þannig gæfíst meiri tími til að fínna og greina þau tilvik þar sem tyfjanotkun og 
kostnaður skera sig úr.
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LFÍ telur að endurskoða þurfí upphæðir í fyrsta þrepi greiðsluþátttöku sjúklinga 
(15.000/22.500). Of iítill munur er á milli þeirra sem greiða fuilt gjald og hinna sem fá afslátt 
vegna aldurs eða örorku samanborið við þau gjöid sem nú er miðað við. Jákvætt er að 
aldurinn skuii færður niður í 60 ár í stað 67 ára sem nú er miðað við, í þeim tiifelium sem 
viðkomandi nýtur ellilífeyris.

LFÍ telur mikilvægt að kveða betur á um greiðsludreifíngu þar sem upphæðir í reglugerð um 
endurgreiðslu á umtalsverðum útgjöldum sjúkratryggðra vegna iæknishjálpar, lyfja o^ 
þjáifunar nr. 355/2005 hafa ekki verið endurskoðaðar frá útgáfu reglugerðarinnar. LFI leggur 
einnig til að fundin verði leið til að koma betur tíl móts við sjúkiinga sem þurfa sannariega á 
mörgum lyfjum að haida, þannig að annað hvort fái þeir skírteini eða einfalda 
greiðsludreifngu á hlut sjúklings. Að öðrum kosti er hætt við margir lendi í erfíðieikum með 
að leggja út fyrir lyfjakaupum í upphafi hvers 12 mánaða tímabils.

LFÍ ítrekar áhyggjur vegna áhrifa sem hið nýja íyrirkomulag getur hafl á þá tekjuminni eins 
og til dæmis hluta örorku- og ellilífeyrisþega, sérstaklega í upphafi hvers 12 mánaða tímabils 
og bendír á mikilvægi þess að hugað sé að öryggisneti sem tryggir öllum sem á þurfa að 
halda, aðgengi að lyfjum.
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