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Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um sjúkratryggingar og lyfjalögum, með 
síðari breytingum, (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði) -  256. mál.

Lyfsalahópur SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu sendir hér með umsögn sína um þetta frumvarp, 
sem kemur til viðbótar við umsögn hópsins um mál af sama meiði frá 28. júní s.l. Eins og fram kemur 
í þeirri umsögn lýsir hópurinn sig almennt ánægðan með þær breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir 
og telur þær jákvætt skref að flestu leyti.

Greiðsludreifing

Eins og segir í fyrri umsögn samtakanna má sterklega gera ráð fyrir því að það muni reynast þeim 
þjóðfélagshópum erfitt, sem minnst hafa milli handanna, að fjármagna upphafskostnað fyrir lyf, þar 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir að sjúkratryggðir skuli greiða lyfjakostnað að fullu þangað til tilteknu 
lágmarki er náð. Í athugasemdum með frumvarpinu segir m.a. að „til að bregðast við háum 
upphafsgreiðslum í einstaka tilfellum kemur til dæmis til greina að minnka það magn lyfja sem afgreitt 
er hverju sinni eða bjóða upp á greiðsludreifingu með svipuðum hætti og gert hefur verið annars staðar 
á Norðurlöndum.“

Hér hefur engin breyting orðið á frá fyrra frumvarpi og eiga því sömu athugasemdir við og í fyrri 
umsögn. Jafnframt ber þess að geta að undirritaður gekk á fund heilbrigðisnefndar í ágúst sl. þegar 
fyrra frumvarp var til umfjöllunar, þar sem athygli nefndarmanna var vakin á því að frumvarpssmíðin 
væri að þessu leyti ófullkomin. Það er með öllu óásættanlegt að ekki liggi fyrir nánari útfærsla á því 
hvernig framkvæmd þeirrar greiðsludreifingar sem til greina kemur að bjóða upp á. Engin samtöl hafa 
farið fram við forsvarsmenn apóteka, eða kortafyrirtækja um hvernig slík útfærsla er hugsuð.

Óhjákvæmilegt er því að skýra nánar í athugasemdunum með frumvarpinu hvernig framkvæmd 
þessara mála er hugsuð af hálfu löggjafans. Það er mikilvægt fyrir alla er mál þetta varðar að ekki 
skapist óvissa um framkvæmdina þegar kemur að gildistöku þeirra. Samtökin vilja í þessu sambandi 
leyfa sér að benda á möguleika til lausnar sem fælist í því að upphafsgreiðslu hvers einstaklings sem 
þyrfti á sértökum úrræðum að halda yrði dreift þannig að aldrei yrði um meira en 3.000 króna útgjöld í 
hverjum mánuði. Sjúkratryggingum Íslands yrði falin nánari framkvæmd þessa máls, m.ö.o. 
greiðsludreifingin yrði í höndum og undir umsjón Sjúkratrygginga.
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Mismunandi pakkningastærðir

Eins og í fyrri umsögn vilja lyfsalar benda á þann möguleika að stærð lyfjapakkninga sem afgreiddar 
eru hverju sinni ráðist af greiðslugetu fólks. Þannig verði hægt að gefa út lyfjaávísanir (ordinationir) á 
lyf til ákveðins tíma óháð afgreiðslufjölda eða pakkningastærð. Með þessu er hver afgreiðsla sniðin 
betur að fjárhagslegum aðstæðum sjúklings í hvert skipti.

Að lokum óska samtökin eftir því að fá tækifæri til að koma á fund velferðarnefndar til þess að gera 
frekari grein fyrir sjónarmiðum sínum til þessa máls.

Virðingarfyllst,

f.h. SVÞ

Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri.
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