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Efni: Umsögn Sjúkratrygginga íslands um frumvarpi til lyfjalaga

Sjúkratryggingar íslands (SÍ) hafa fengið til umsagnar frumvarp til lyfjalaga, mál nr. 390 og leggja fram 
eftirfarandi athugasemdir.

Um greiðslubátttöku Ivfia

í 2. tl., 2. mgr., 66. gr. um lyfjaverð og greiðsluþátttöku. Þar segir að Lyfjastofnun skuli hafa samráð við 
SÍ um greiðsluþátttöku ákvörðunina en SÍ er aðeins veittur 14 daga frestur til að svara stofnuninni. SÍ 
mótmæla þessum stutta fresti og benda á að frá því að umsókn um verð og greiðsluþátttöku berst LST 
hefur hún alls 180 daga til að fjalla um umsóknina og þar af eru 90 daga greiðsluþátttökuhluta hennar. 
SÍsem ábyrgðaaðilifjárlagaliðaralmennra lyfja verða að hafa tíma til aðgreina og yfirfara fjárlagaliðinn, 
lyfjanotkun og kostnað í viðkomandi lyfjaflokki áður en stofnunin svara Lyfjastofnun. 14 virkir dagar 
eru allt of stuttur tími og bendir þá stofnunin á t.d. möguleikann á því að starfsmenn eiga rétt á allt að 
6 vikna sumarfríum og erindið gæti borist á meðan á slíkum tíma stæði. SÍ fara fram á fresturinn sem 
stofnunin fær til afgreiðslu mála verði 40 dagar.

í 3. tl., 2. mgr., 66. gr. um lyfjaverð og greiðsluþátttöku. Þar segir að undangenginni umsögn skal ákveða 
hvort leyfisskylt lyf hafi greiðsluþátttöku. SÍ telur að hér hljóti að vera um misskilning að ræða. Taki 
Lyfjastofnun ákvörðun um að lyf sé leyfisskylt liggur í þeirri ákvörðun að lyf er sjúkratryggðum að 
kostnaðarlausu. Því þarf ekki að ákvarða sérstaklega um greiðsluþátttöku lyfsins þarsem leyfisskyld lyf 
eru einstaklingum ávallt að kostnaðarlausu.

Um ábvreð fiárlaealiðarS-merktra Ivfia

Skv. 3. tl., 1. mgr., 108. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að fella skuli út orðin „S-merkt lyf og" í 25. gr. 
laga 112/2008 um sjúkratryggingar.
SÍ benda hér á að þetta ákvæði gengur of skammt. Með ákvörðun heilbrigðisráðherra dags. 14. mars 
2018 (sjá meðfylgjandi fylgiskjal) var ákveðið að breyta fyrirkomulagi vegna S-merktra og leyfisskyldra 
lyfja þannig að ábyrgð fjárheimilda og umsýsla vegna umræddra lyfja skyldi færast frá SÍ til LSH. 
Tilgangur þessarar yfirfærslu var sá að saman skyldi fara fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á innleiðingu og 
notkun nýrra og dýrra lyfja. LSH er því með framangreindri ákvörðun heilbrigðisráðherra falin ábyrgð 
og umsjón með notkun oggreiðslu kostnaðar vegna þessara lyfja innan og utan heilbrigðisstofnana frá 
og með 1. janúar 2019. Frá sama tíma bera SÍ því eingöngu ábyrgð á fjárlagalið almennra lyfja (08206- 
115) en ekki fjárlagaliðar S-merktra og leyfisskyldra lyfja. Mikilvægt er að ný lyfjalög taki að fullu til 
þessarar breytingar.

í samræmi við framgreint leggja SÍ til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á lögum 112/2008 um 
sjúkratryggingar:
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Sjúkratryggingar
25. gr. Lyf. Islands

1. mgr. 25. gr. laganna orðast nú:
Sjúkratrygging tekur til nauðsynlegra lyfja sem hafa markaðsleyfi hér á landi, hefur verið ávísað til 
notkunar utan heilbrigðisstofnana, þ.m.t. S-merkt og leyfisskyld lyf, og ákveðið hefur verið að 
sjúkratryggingar taki þátt í að greiða, sbr. lyfjalög.

25. gr. Lyf.
Tillaga S Í að breyttu orðalagi 1. mgr. 25. gr. laganna:
Sjúkratrygging tekur til nauðsynlegra lyfja sem hafa markaðsleyfi hér á landi, hefur verið ávísað til 

notkunar utan heilbrigðisstofnana og ákveðið hefur verið að sjúkratryggingar taki þátt í að greiða, sbr. 
lyfjalög.

í samræmi við framangreint er lagt til að ákvæði 6. tl., 1. mgr., 29. gr. laga 112/2008 verði breytt til 
samræmis;

29. gr. Gjaldtaka.
6. tl. 1. mgr. 29. gr. laganna orðast nú:

6. Lyf, sbr. 25. gr. Gjald fyrir lyf verður hlutfallsgjald og þrepaskipt eftir uppsöfnuðum lyfjakostnaði 
sjúkratryggðs á tilteknu tímabili og skal tiltaka hlutfall, tímabil og þrep í reglugerð. Fjárhæðir þrepa 
skulu endurskoðaðar árlega með það að markmiði að heildarhlutfall þess kostnaðarsem sjúkratryggðir 
þurfa að greiða sjálfir af lyfjakostnaði haldist að mestu óbreytt á milli ára. Þó er heimilt að hækka 
hlutfallið þegar nýjum lyfjaflokkum er bætt inn í kerfið til hagsbóta fyrir sjúkratryggða. Tímabil skal vera 
12 mánuðirfrá fyrstu afgreiðslu lyfja. Þegar greiðsluþátttaka sjúkratryggðs nærtiltekinni fjárhæð sem 
ákveðin er í reglugerð skal heimilt gegn skilyrðum sem ákveðin eru í reglugerð að gefa út lyfjaskírteini 
sem veitir honum fulla greiðsluþátttöku sjúkratrygginga það sem eftir er af 12 mánaða tímabili. Nái 
uppsafnaður lyfjakostnaður sjúkratryggðs ekki tilteknu lágmarki á tímabili greiðir sjúkratryggður hann 
að fullu. Gjald fyrir lyf skal vera lægra hjá öldruðum, öryrkjum, börnum og ungmennum á aldrinum 18- 
21 árs og skal ekki vera hærra en 2/ 3 af fjárhæð þrepa annarra sjúkratryggðra. Heimilt er að veita fulla 
greiðsluþátttöku sjúkratrygginga fyrir lyf sem lyfjagreiðslunefnd í samráði við sérfræðinga Landspítala 
og sjúkratryggingastofnunar, sbr. XV. kafla lyfjalaga, hefur ákveðið að séu leyfisskyld og háð sérstöku 
gæðaeftirliti. Heimilt er að skilyrða fulla greiðsluþátttöku vegna leyfisskyldra lyfja við nánar tilgreind 
skilyrði, svo sem sérstakt ástand sjúkratryggðs, eða við einstaka læknisfræðilega sérgrein. í reglugerð 
er m.a. heimilt að tiltaka hámark eininga í lyfjaávísunum og greiðsluþátttökuverð, þ.e. það verð sem 
sjúkratryggingar skulu miða greiðsluþátttöku sína við, sbr. lyfjalög. Þá er heimilt að takmarka 
greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í ákveðnum lyfjaflokkum við hagkvæmustu pakkningar samkvæmt 
nánari skilgreiningu í reglugerð. Heimilt er í reglugerð að binda útgáfu lyfjaskírteina við tiltekinn fjölda 
lyfja.

29. gr. Gjaldtaka.
6. tl. 1. mgr. 29. gr. laganna orðast svo:

6. Lyf, sbr. 25. gr. Gjald fyrir lyf verður hlutfallsgjald og þrepaskipt eftir uppsöfnuðum lyfjakostnaði 
sjúkratryggðs á tilteknu tímabili og skal tiltaka hlutfall, tímabil og þrep í reglugerð. Fjárhæðir þrepa 
skulu endurskoðaðar árlega með það að markmiði að heildarhlutfall þess kostnaðar sem sjúkratryggðir 
þurfa að greiða sjálfir af lyfjakostnaði haldist að mestu óbreytt á milli ára. Þó er heimilt að hækka 
hlutfallið þegar nýjum lyfjaflokkum er bætt inn í kerfið til hagsbóta fyrir sjúkratryggða. Tímabil skal vera 
12 mánuðirfrá fyrstu afgreiðslu lyfja. Þegargreiðsluþátttaka sjúkratryggðs nær tiltekinni fjárhæð sem 
ákveðin er í reglugerð skal heimilt gegn skilyrðum sem ákveðin eru í reglugerð að gefa út lyfjaskírteini 
sem veitir honum fulla greiðsluþátttöku sjúkratrygginga það sem eftir er af 12 mánaða tímabili. Nái
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uppsafnaður lyfjakostnaður sjúkratryggðs ekki tilteknu lágmarki á tímabili greiðir sjúkratryggður hann 
að fullu. Gjald fyrir lyf skal vera lægra hjá öldruðum, öryrkjum, börnum og ungmennum á aldrinum 18- 
21 árs og skal ekki vera hærra en 2/ 3 af fjárhæð þrepa annarra sjúkratryggðra. í reglugerð er m.a. 
heimilt að tiltaka hámark eininga í lyfjaávísunum og greiðsluþátttökuverð, þ.e. það verð sem 
sjúkratryggingar skulu miða greiðsluþátttöku sína við, sbr. lyfjalög. Þá er heimilt að takmarka 
greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í ákveðnum lyfjaflokkum við hagkvæmustu pakkningar samkvæmt 
nánari skilgreiningu í reglugerð. Heimilt er í reglugerð að binda útgáfu lyfjaskírteina við tiltekinn fjölda 
lyfja.

Virðingarfyllst,
f.h. Sjúkratrygginga íslands

Katrín E. Hjörleifsdottir 
sviðsstjóri Viðskiptasviðs

Fylgiskjal:
Fyrirmæli ráðherra um breytt fyrirkomulag Slyfja frá 14 mars 2018
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Sjúkratryggingar íslands 
Steingrímur Ari Arason, forstjóri 
Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík
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Reykjavík 14, mars 2018 
Tilv.: VEL16030076/07.20,15

Hér með tilkynnist að ákveðið hefiir að brcyta fyrirkomulagi á greiðslu kostnaðar vegna S-merktra og 
leyfisskyldra lyfja, 1 samræmi við þingsályktun um lyfjastefhu til ársins 2022. Ábyrgð fjárheimilda og 
umsýsla vegna umrædda lyfja verður f'ærð frá Sjúkratryggingum íslnnds til Landspítala, þarrnig að 
betur fari saman fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á innleiðingu og notkun nýrra og dýrra lyfja. 
Landspítala verður falin ábyrgð og umsjón með notkun og greiðslu kostnaöar vcgna S-mcrktra og 
leyfisskyldra lyija innan og utan heilbrigðisstofiiana.
Landspítala hefur verið falið að hefja undirbúning að yfirfærslu verkefitisins, í samráði við 
Sjúkratryggingar íslands og heilbrigðisstofhanir. Þá hefur Landspítala veriö falið að útbúa tímaáætlun 
vegna yfirfærslunnar. Að undirbúningi loknum mun ráðuneytið tilkynna frá hvaöa tíma Landspítali 
mun taka við umsýslu S-merktra og leyfisskyldra lyfja.

JifctadíA Id/Zlkíoú
Svandís Svavarsdóttir 

heilbrigðisráðherra


