
OBI Neytendasamtökin

Áherslur ÖBÍ og Neytendasamtakanna varðandi vinnuhóp um S- 
merkt lyf, 22.10.2014.
Nokkrir áherslupunktar Öryrkjabandalags íslands (ÖBÍ) og Neytendasamtaka íslands (NS) er varða 
verkefni vinnuhóps um greiðsluþátttöku í S-merktum og leyfisskyldum lyfjum. Samantekt

1. Sú tillaga að fella S-merkt lyf inn í greiðsluþátttökukerfi lyfja er iþyngjandi aðgerð fyrir fólk sem 
þarf á lyfjunum að halda.

2. Mikill árangur hefur náðst í lækkun lyfjakostnaðar á undanförnum árum, þrátt fyrir aukna 
lyfjanotkun. Fulltrúar NS og ÖBÍ telja neytendur ekki hafa notið þessarar lækkunar 
lyfjakostnaðar í Ijósi ofangreindrartillögu og einnig er fyrirhugað að hækka viðmiðunarmörk 
hámarksþaks í greiðsluþátttökukerfi lyfja í ársbyrjun 2015.

3. Öryrkjabandalag íslands hefur verið þeirrar skoðunar að S merkt lyf eigi að vera utan 
greiðsluþátttökukerfis lyfja, hvort sem þeim er ávísað til notkunar utan sjúkrahúsa eður ei. S- 
merkt lyf eru veitt vegna sérhæfðrar meðferðar á sjúkrahúsum (göngudeildum). S-merkt lyf eru 
vandmeðfarin, dýrari en önnur lyf og notuð i samræmi við vandaðar klínískar leiðbeiningar. 
Neytendasamtökin taka undir þá skoðun.

4. Ákvörðun um að fella S-merkt lyf inn I greiðsluþátttökukerfið er rökstudd þeim rökum að hún 
spari peninga og auðveldi allt utanumhald um kostnað og notkun þessara lyfja. Að mati ÖBÍ 
og NS standa þessi rök ekki. Það sem talið er til sparnaðar er tilflutningur á kostnaði, einkum á 
herðar sjúklinga. Utanumhald getur ekki verið flókið miðað við núverandi kerfi.

5. Fulltrúum ÖBÍ og NS er á hinn bóginn Ijóst að ferli innkaupa frá innflutningi til apóteks hefur 
verið óþarflega flókið og starf nefndarinnar því mikilvægt í þvi samhengi. Einföldun verkferla 
hafa ekkert með það að gera hvort lyfin eru utan greiðsluþátttöku eður ei.

6. Að mati fulltrúa ÖBÍ og NS er Ijóst að endurskoða þarf innkaupaferli lyfja til landsins. Annars 
vegar þarf að draga úr hindrunum á innflutningi á lyfjum beint frá öðrum löndum (t.d. Noregi). 
Hins vegar þarf að gera Landspltala kleift að taka þátt í útboðum sjúkrahúsa á Norðurlöndum 
á lyfjum og öðrum heilbrigðisvörum. Báðar þessar aðgerðir munu leiða til lækkunar á 
lyfjaverði.

7. Um innkaup ríkisins á lyfjum og öðrum heilbrigðisvörum eiga að gilda sömu reglur og um 
önnur innkaup ríkisins. Lykilupplýsingar eiga að vera opinberar.

8. ÖBÍ og NS líta á það alvarlegum augum að fyrirhugað sé að hækka viðmiðunarmörk í 
greiðsluþátttökukerfinu um 10%, langt umfram þróun verðlags og til viðbótar við aðrar 
hækkanir á hlut sjúklinga í heilbrigðisþjónustu, s.s. komu til sérfræðilækna.

9. Svo virðist sem viðmið þróunar heilbrigðisþjónustu i landinu séu ekki sótt til Norðurlanda eins 
og samstaða hefur verið um með þjóðinni. Að mati NS og ÖBÍ er leitað til annarra vanþróaðri 
ríkja eins og Bandaríkjanna varðandi þróun I heilbrigðisþjónustu. Á hinn bóginn er samanburði 
við Norðurlönd hampað þegar hann er mögulegur. Við viljum því benda á að framlög til 
heilbrigðisþjónustu miðað við verga landsframleiðslu hér á landi eru hlutfallslega mikið lægri 
samanborið við önnur lönd skv. skýrslum OECD. Ef fsland myndi verja jafnmiklu hlutfalli af 
vergri landsframleiðslu til heilbrigðisþjónustu eins og gert er í Danmörku vantar um 30 
milljarða upp á.

10. Þá viljum við benda á að einfalda má þau úrræði sem sjúklingar hafa til greiðsluþátttöku hins 
opinbera I þeirra lyfjakostnaði. Nýta má betur þá möguleika sem rafræn samskipti gefa.

11. NS og ÖBÍ leggja til að virðisaukaskattur á lyfjum verði felldur niður og þjónusta vegna lyfja 
verði undanþegin virðisaukaskatti eins og gildir um heilbrigðisþjónustu. Ef ekki er fallist á 
þessa kröfu, vilja ÖBÍ og NS að lyf tilheyri lægra þrepi virðisaukaskatts, en lyf eru í hærra þrepi 
virðisaukaskatts í dag.
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langt umfram hækkun verðlags. Þessu mótmælir NS og ÖBÍ harðlega.

7. Það hefur verið nefnt sem rök fyrir breytingunni að með henni sitji allir við sama borð og 
hagsmunir Sjúkratrygginga íslands og sjúkratryggðra einstaklinga fari saman i því að draga úr 
lyfjanotkun og beina notkun í ódýrari samheitalyf (sem hafa sömu verkan). Það er guðdómlegt 
markmið en á móti er ekki réttlátt að láta þá bera hærri kostnað sem glíma við alvarleg 
veikindi. Enn vilja NS og ÖBÍ taka fram að S-merkt lyf eru ekki sambærileg og samheitalyf, 
þvert á móti. Til að sjúklingur fái S-merkt lyf þarf hann að uppfylla ákveðin skilyrði og eiga mikil 
samskipti við lækna og Sjúkratryggingar íslands áður en viðkomandi fær lyfið.

8. Einn liður sem hópurinn hefur litið rætt eru hnökrar á framkvæmd eða reglum sem gilda um 
greiðsluþátttökukerfið. í þessu sambandi vill NS og ÖBÍ nefna að í aðdraganda nýs 
greiðsluþátttökukerfis lyfja var kynnt (lofað) að sýklalyf og strimlar og sprautur vegna 
sykursýkislyfja myndu tilheyra nýja kerfinu. Við lokaafgreiðslu frumvarpsins á þingi voru 
ofangreindir þættir teknir út. Bæði ÖBÍ og NS eru ósátt við að ekki var staðið við þau orð.

9. NS og ÖBÍ leggja til að sömu reglur gildi um lyf og heilbrigðisþjónustu hvað varðar 
skattlagningu. Báðir aðilar leggja til að virðisaukaskattur á lyfjum verði felldur niður og þjónusta 
vegna lyfja verði undanþegin virðisaukaskatti eins og gildir um heilbrigðisþjónustu. Ef ekki er 
fallist á þessa kröfu, vilja ÖBÍ og NS að lyf tilheyri lægra þrepi virðisaukaskatts en þau eru í 
hærra þrepi virðisaukaskatts.

Tii viðbótar því sem fram hefur komið, fylgja ályktanir Neytendasamtakanna og ÖBÍ um heilbrigðismál:

í ályktun frá siðasta þingi Neytendasamtakanna sem fram fór 27. september sl. segir um 
heilbrigðismál:
„Neytendasamtökin skora á stjórnvöld að tryggja þegar í stað aðgengi allra að nauðsynlegri 
heilbrigðisþjónustu óháð efnahag."3

Á aðalfundi Öryrkjabandalags íslands sem fram fór 4. október sl. var eftirfarandi ályktun um 
heilbrigðismál samþykkt:
„Aðalfundur Öryrkjabandalags íslands skorar á stjórnvöld að falla frá þeim hækkunum og auknu 
greiðsluálögum á sjúklinga og öryrkja sem boðaðar hafa verið i frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2015 
ásamt þvi að veita ÖBÍ aðkomu að nefnd um greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu. Einnig fer ÖBÍ fram á 
að virðisaukaskattur á lyfjum og hjálpartækjum verði felldur niður."4

Niðurstaða:
í Ijósi ofangreindra ályktana frá NS og ÖBÍ geta fulltrúar þessara samtaka í vinnuhóp um 
greiðsluþátttöku S-merktra lyfja, ekki fallist á að S-merkt iyf verði sett í greiðsluþátttökukerfi 
lyfja. Fulltrúar þessara samtaka mótmæla harðlega þessari aðgerð sem einungis flytur kostnað 
til (einkum á sjúklinga). Einnig mótmæla fulltrúar þessara samtaka að hækka viðmiðunarmörk 
hámarka i greiðsiuþátttökukerfi lyfja. Þessar aðgerðir eru í ósamræmi við lækkun 
lyfjakostnaðar sem ríkið hefur eitt notið góðs af!

Emil Thoroddsen, fulltrúi ÖBÍ (

íunnar Alexander Ólafsson, fulltrúi Neytendasamtaka

3 http://ns.is/is/content/aherslur-nevtendasam takann
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Sú tillaga að fella S-merkt lyf inn í greiðsluþátttökukerfi lyfja er íþyngjandi aðgerð fyrir fólk sem þarf á 
lyfjunum að halda. Að mati fulltrúar NS og ÖBÍ í nefndinni hefur náðst mikill árangur í lækkun 
lyfjakostnaðar á undanförnum árum, þrátt fyrir aukna lyfjanotkun. Neytendur hafa ekki notið þessarar 
lækkunar lyfjakostnaðar heldur einungis ríkisvaldið. Báðir fulltrúar ÖBÍ og NS mótmæla einnig 
fyrirhugaðri 10% hækkun viðmiðunarmarka á hámarksþaki í greiðsluþátttökukerfi lyfja sem boðað er í 
frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2015.

Bæði fulltrúar ÖBÍ og NS hafa verið þeirrar skoðunar að S-merkt lyf eigi að vera utan 
greiðsluþátttökukerfis lyfja þar sem þau eru veitt vegna sérhæfðrar meðferðar, eru vandmeðfarin, 
dýrari en önnur lyf og notuð í samræmi við vandaðar klínískar leiðbeiningar.

Ákvörðun um að fella S-merkt lyf inn í greiðsluþátttökukerfið er rökstudd þeim rökum að hún spari 
peninga og auðveldi allt utanumhald um kostnað og notkun þessara lyfja. Að mati ÖBÍ og NS standa 
þessi rök ekki. Það sem talið er til sparnaðar er tilflutningur á kostnaði, einkum á herðar sjúklinga. 
Utanumhald getur ekki verið flókið miðað við núverandi kerfi. Fulltrúum ÖBÍ og NS er á hinn bóginn 
ljóst að ferli innkaupa frá innflutningi til apóteks hefur verið óþarflega flókið og starf nefndarinnar því 
mikilvægt í því samhengi. Einföldun verkferla hafa ekkert með það að gera hvort lyfin eru utan 
greiðsluþátttöku eður ei.

Að mati fulltrúa ÖBÍ og NS er ljóst að endurskoða þarf innkaupaferli lyfja til landsins. Annars vegar þarf 
að draga úr hindrunum á innflutningi á lyfjum beint frá öðrum löndum (t.d. Noregi). Hins vegar þarf að 
gera Landspítala kleift að taka þátt í útboðum sjúkrahúsa á Norðurlöndum á lyfjum og öðrum 
heilbrigðisvörum. Báðar þessar aðgerðir munu leiða til lækkunar á lyfjaverði. Einfalda þarf úrræði sem 
sjúklingar hafa til greiðsluþátttöku hins opinbera í þeirra lyfjakostnaði og nýta má betur möguleika sem 
rafræn samskipti gefa.

Fulltrúar ÖBÍ og NS leggja áherslu á að viðmið reglugerðar nr. 318/2013 um endurgreiðslu á 
umtalsverðum kostnaði við læknisþjónustu, lyf og þjálfun verði hækkuð, þar sem þau eru of lág.

Samantekt frá fulltrúum Neytendasamtakanna (NS) og Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ).



Dæmi um mánaðalegar greiðslur til öryrkja með engar 
aðrar greiðslur en bætur TR á árinu 2014.

Býr einn og í sambúð. Örorkumat við 18 ára aldur.

Greiðslutegu ndir Býr einn Býr með 
öðrum 18 ára 

og eldri
Örorkul ífeyrir 35.279 35.279
Aldurstengd örorkuuppbót 35.279 34.053

Tekjutrygging 112.976 112.976

Heimilisuppbót 32.809 0

Sérstök uppbót til framfærslu 2.172 4.779

Greiðslur alls fyrir skatt 218.515 188.313

Útborgað 187.507 168.570

Sigríður Hanna Ingólfsdóttir félagsráðgjafi ÖBÍ

24.10.2014



Ályktun Öryrkjabandalags Íslands um „Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“

Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands laugardaginn 4. október 2014

1. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF)

„Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands krefst þess að Alþingi lögfesti samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á haustþingi 2014.“

Greinargerð:

Samningurinn var undirritaður fyrir Íslands hönd 30. mars 2007. Síðan þá hafa 

stjórnvöld nokkrum sinnum áætlað að leggja fram frumvarp á Alþingi um fullgildingu 

samningsins en af því hefur ekki orðið. Íþingsályktun um framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014, sem Alþingi samþykkti 11. júní 2012, kemur 

fram að frumvarp eigi að fara fyrir Alþingi eigi síðar en á vorþingi 2013. Það gekk ekki 

eftir og var því næsta áætlun á vorþingi 2014, sem hefur heldur ekki orðið. Nú hafa 

stjórnvöld sagt að frumvarpið verði lagt fram á vorþingi 2015.

Þegar hafa 182 lönd innleitt samninginn og einungis fjögur Evrópulönd eiga eftir að 

innleiða hann, Finnland, Írland, Holland og Ísland.

Ekkert um okkur án okkar!

Aðalfundur ÖBI laugardaginn 4. október 2014 - tillaga frá framkvæmdastjórn ÖBI



Ályktun Öryrkjabandalags Íslands um „Almannatryggingar“

Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands laugardaginn 4. október 2014

2. Almannatryggingar - Matarskattur

„Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands skorar á ríkisstjórnina að falla frá 

hækkun á neðra þrepi virðisaukaskatts frá 7% í 12%, svo sem er varðar 

matvæli, eins og fram kemur í frumvarpi að fjárlögum fyrir árið 2015. 

Verði ríkisstjórnin ekki við því skorum við á Alþingi að hafna fyrirhugaðri 

hækkun. Einnig verði stigið fyrsta skrefið í átt að bættum kjörum 

örorkulífeyrisþega með hækkun grunnlífeyris um kr. 25.000 fyrir 

janúarlok 2015 og sem fyrst náist fram leiðrétting á kjörum frá 2009, en til 

þess þarf 25-30% hækkun.“

Greinargerð:

Stjórnvöld boða 3,5% hækkun bóta almannatrygginga á sama tíma og áætlanir eru 

um að hækka matarskattinn í 12%. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að örorkugreiðslur 

duga ekki til mannsæmandi framfærslu.

Ef horft er til grunnviðmiðs í neysluviðmiðum velferðarráðuneytisins fer tæplega 1/4 

tekna örorkulífeyrisþega í mat, drykk og aðra dagvöru. Örorkulífeyrisþegar þurfa að 

verja mun stærri hluta tekna sinna til matarkaupa en tekjuhærri hópar.

Á hverju þarf fólk að framfleyta sér, hvað þýðir 3,5% hækkun?

Í fjárlögum fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir 3,5% hækkun örorkulífeyris sem þýðir að 

hækkun fyrir um 70% örorkulífeyrisþega verður allt að kr. 5.300 á mánuði en allt að 

kr. 6.000 á mánuði fyrir þá sem njóta heimilisuppbótar.

Um er að ræða fólk með skerta starfsgetu, sem þarf að komast af með 

ráðstöfunartekjur á bilinu 168 til 187 þúsund krónur á mánuði en rannsóknir sýna að 

örorkugreiðslur duga ekki til mannsæmandi framfærslu.

Almennt er talið að örorkulífeyrisþegar þurfi 15-30% hærri tekjur en aðrir 

þjóðfélagsþegnar til að njóta sömu lífskjara, þar sem útgjöld vegna 

heilbrigðisþjónustu vegur þungt hjá þeim.

Aðalfundur ÖBI laugardaginn 4. október 2014 - tillaga frá framkvæmdastjórn ÖBI



Ályktun Öryrkjabandalags Íslands um „Almannatryggingar“

Í frumvarpi að fjárlögum 2015 kemur ekkert fram um að draga eigi úr hinum miklu 

tekjutengingum kerfisins. Sérstök framfærsluuppbót skerðir atvinnutekjur krónu á móti 

krónu og því getur örorkulífeyrisþegi sem hefur 35.000 kr. atvinnutekjur á mánuði 

(fyrir skatt) staðið uppi með sömu ráðstöfunartekjur og án atvinnutekna. Hvati til 

atvinnuþátttöku er enginn.

Ekkert um okkur án okkar!

Aðalfundur ÖBÍ laugardaginn 4. október 2014 - tillaga frá framkvæmdastjórn ÖBÍ



Ályktun Öryrkjabandalags Íslands um „Heilbrigðiskerfið“

Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands laugardaginn 4. október 2014

3. Heilbrigðiskerfið

„Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands skorar á stjórnvöld að falla frá 

þeim hækkunum og auknu greiðsluálögum á sjúklinga og öryrkja sem 

boðaðar hafa verið í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2015 ásamt því að 

veita ÖBÍ aðkomu að nefnd um greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu. 

Einnig fer ÖBÍ fram á að virðisaukaskattur á lyfjum og hjálpartækjum 

verði felldur niður.“

Greinargerð:

Enn á ný boða stjórnvöld hækkun opinberra gjalda sem er umtalsvert meiri en 

hækkun lífeyris.

Rannsóknir hafa sýnt að örorkulífeyrisþegar nota heilbrigðiskerfið meira en margur 

annar. Æ fleiri örorkulífeyrisþegar fresta því að nýta sér heilbrigðisþjónustu eða sleppi 

því vegna kostnaðar. Þá hefur kostnaðarhlutdeild sjúklinga í heilbrigðisþjónustu 

aukist svo um munar á síðastliðnum 6 árum vegna aukinnar gjaldtöku.

Í 1. grein laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir: „Markmið laga þessara er að 

tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi 

og styrkja þannig réttarstöðu þeirra gagnvart heilbrigðisþjónustunni og styðja 

trúnaðarsambandið sem ríkja ber milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna. Óheimilt 

er að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, trúarbragða, skoðana,
r r r 1þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.

Gjöld fyrir heilbrigðistengda þjónustu hafa hækkað á bilinu 4-20% frá byrjun þessa 

árs og er því ekki hægt að halda því fram með nokkru móti að markmið stjórnvalda sé 

að tryggja þau réttindi sem nefnd eru í ofangreindri lagagrein.
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Ályktun Öryrkjabandalags Íslands um „Heilbrigðiskerfið“

ÖBÍ fordæmir þær hækkanir sem boðaðar eru í frumvarpi til fjárlaga sem sjúklingum 

er ætlað að greiða. Má þar nefna hækkun viðmiðunarfjárhæða í greiðsluþátttökukerfi 

lyfja og kostnaðarþátttöku sjúklinga í S-merktum lyfjum (sjúkrahúslyfjum) sem áður 

voru veitt sjúklingum endurgjaldslaust.

Nefnd er að störfum sem hefur það hlutverk að fjalla um greiðsluþátttöku almennings 

í heilbrigðiskerfinu. ÖBÍ hefur ítrekað óskað eftir aðkomu að þeirri nefnd en án 

árangurs.

Ekkert um okkur án okkar!

Aðalfundur ÖBÍ laugardaginn 4. október 2014 - tillaga frá framkvæmdastjórn ÖBÍ



Tillaga formanns og varaformanns ÖBÍ um Tryggingastofnun ríkisins

Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands
4. október 2014

Öryrkjabandalag Íslands krefst þess að Tryggingastofnun ríkisins og 
velferðarráðherra sjái til þess að réttindi þeirra öryrkja sem hafa verið hlunnfarnir á 
grundvelli ólögmætra vinnubragða Tryggingastofnunar við meðferð á bótarétti aftur í 
tímann verði leiðrétt tafarlaust.

Viðbrögð Tryggingastofnunar vegna álits umboðsmanns Alþingis í máli nr. 7851/2014 
eru ólíðandi enda ljóst að stofnunin ætlar hvorki að breyta verklagi sínu né hafa 
frumkvæði að því að leiðrétta mál einstaklinga.

Þá krefst Öryrkjabandalagið þess að þessum málum verði komið í lögmætan farveg 
til framtíðar nú þegar.

Greinargerð:

Af áliti umboðsmanns Alþingis er ljóst að Tryggingastofnun er óheimilt að gera 
auknar sönnunarkröfur í þessum málum enda er hvergi áskilið í 2. mgr. 53. gr. laga 
nr. 100/2007 að bótaréttur þurfi að vera „ótvíræður". Í viðbrögðum 
Tryggingastofnunar sem birtust á heimasíðu stofnunarinnar 1. október sl. segir m.a.:

„Tryggingastofnun greiðir bætur í allt að tvö ár aftur í tímann e f réttur 
viðkomandi er ótvíræður, enda hafi verið sótt um afturvirkar gre iðslur“

Verður þetta ekki skilið með öðrum hætti en að stofnunin muni halda áfram verklagi 
sínu og setja viðbótarskilyrði fyrir greiðslum aftur í tímann jafnvel þótt umboðsmaður 
Alþingis hafi komist að þeirri niðurstöðu að slíkt sé ólögmætt.

Af áliti umboðsmanns Alþingis er einnig ljóst að Tryggingastofnun er óheimilt að 
áskilja að „sérstakar aðstæður" séu til staðar við úrlausn bóta aftur í tímann.

Í viðbrögðum Tryggingastofnunar kemur fram að stofnunin ætli ekki að hafa 
frumkvæði að leiðréttingu mála þrátt fyrir að ljóst sé að stofnunin hafi gert mistök við 
afgreiðslu fjölda mála. Öryrkjabandalagið krefst þess að Tryggingastofnun hafi sjálf 
frumkvæði að því að endurupptaka mál allra þeirra einstaklinga sem fengið hafa 
synjun á grundvelli þess að bótaréttur var ekki talinn „ótvíræður" og/eða að „sérstakar 
aðstæður" þóttu ekki vera til staðar.

Aðalfundur ÖBÍ laugardaginn 4. október 2014


