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Reykjavík, 17. febrúar 2020

Efni: Umsögn Sjúkratrygginga íslands um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna 
laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (stofnanir á málefnasviði 
heilbrigðisráðherra), 12. gr. (mál nr. 446)

Afar mikilvægt er að umsögn þessi fái umfjöllun Velferðarnefndarinnar þar sem þessi lagabreyting mun 
skapa ósamræmi milti laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008 og fyrirhugaðra breytinga á lyfjalögum.

Með breytingum sem gerðar voru á 25. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, með lögum nr. 
125/2014, var Sjúkratryggingum íslands (SÍ) falin umsjón og ábyrgð með S-merktum lyfjum og 
leyfisskyldum lyfjum. Fram að þeim tíma eða frá 2009 höfðu SÍ borið ábyrgð á fjárlagalið S-merktra lyfja 
á grundvelli samninga milli SÍ og Landspítala (LSH).

Nú hefur ráðherra ákveðið að breyta fyrirkomulagi á greiðslu kostnaðar vegna S-merktra og 
leyfisskyldra lyfja þannig að ábyrgð og umsýsla þessara lyfja flytjist til LSH, sbr. ákvörðun 
heilbrigðisráðherra dags. 14.3.2018' (sjá fylgiskjal) . Þannig mun fagleg og fjárhagsleg ábyrgð með S- 
merktum og leyfisskyldum lyfjum nú fara saman. Unnið hefur verið samkvæmt þessari ákvörðun síðan 
1. janúar2019.

Vinnsluheim ildir SÍ, til að kalla eftir og varðveita í miðlægum greiðslugagnagrunni sínum 
persónuupplýsingar tengdum S-merktum lyfjum og leyfisskyldum lyfjum, eru nú að finna í 1. mgr. 25. 
gr. laga um sjúkratryggingar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga. í 1. mgr. 25. gr. laganna segir nú:

Sjúkratrygging tekur til nauðsyniegra lyfja sem hafa m arkaðsleyfi hér á landi, hefur verið  
ávísað til notkunar utan heilbrigðisstofnana, þ.m.t. S-m erkt og leyfisskyld ly f  og ákveðið  
hefur verið að sjúkratryggingar taki þátt í  að greiða, sbr. lyfjalög.

l 108. gr. frum varps til lyfjalaga (mál nr. 390) er fjallað um breytingar á öðrum lögum. í a. lið 3. tl. 108. 
gr. kemur fram að orðin „S-m erkt lyf og" í 1. mgr. 25. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar skuli 
falla brott. í umsögn SÍ um þetta lagafrumvarp, dags. 17.1.2020, er lagt til að orðin „leyfisskyld lyf" 
verði einnig felld út til að gæta samræmis við áðurnefnda ákvörðun heilbrigðisráðherra, þar sem 
ábyrgð fjárheimilda og umsýsla vegna umræddra lyfja hefur verði færð frá SÍ til LSH.

Með vísan í þessa fyrirhuguðu lagabreytingu er Ijóst að vinnsluheim ildir SÍ til að kalla eftir og varðveita 
persónuupplýsingar um S-m erkt lyf (og leyfisskyld lyf) í miðlægum lyfjagreiðslugrunni, skv. 29. gr. a. 
laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar er ekki lengur fyrir hendi.
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í 12. gr. frum varps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga, er að finna tillögur að breytingu á 3. mgr. 29. gr. a. laga nr. 112/2008 um 
sjúkratryggingar þar sem lagt er til að heilbrigðisstofnanir fái heimild til aðgangs að miðlægum 
lyfjagreiðslugrunni (sem SÍ starfrækir). í athugasemdum með frumvarpinu segir:

Einnig var haft sam ráð við fulltrúa frá  Landspítala þar sem vakin var athygli á þörf  
stofnunarinnar til vinnslu persónuupplýsinga, m.a. vegna þess hlutverks að hafa umsjón og 
ábyrgð m eð greiðslu kostnaðar vegna tiltekinna lyfja.

Um 12. gr.
I greininni er lagt til að heilbrigðisstofnanir fá i heim ild til aðgangs að miðlægum  

lyfjagreiðslugrunni. Um nýmæli er að ræða. Heimildin er veitt þar sem stofnununum er 
nauðsynlegt a ð fá  tilteknar upplýsingar úr grunninum til aðgeta  sinnt lögbundnu hlutverkisínu. 
M eð lögbundnu hlutverki er til dæmis átt við skyldur lyfjanefndar Landspítala í  tengslum við  
umsjón m eð ákveðnum lyfjum, vegna eiginleika þeirra eða útgjalda vegna þeirra. Landspítalinn  
ber ábyrgð á og hefur umsjón m eð notkun og greiðslu kostnaðar vegna tiltekinna dýrra lyfja 
sem bæði eru notuð á heilbrigðisstofnunum og afhent eru í  lyfjabúðum. í  þ v í skyni er 
stofnuninni m.a. nauðsynlegt að fá  upplýsingar um ávísanir á hin umræddu ly f  skipt niður á 
einstaklinga, til að geta stem m t a f viðskipti m illi lyfjabúða og birgja á hinum umræddu lyfjum  
við þæ r kröfursem  íslenska ríkið á á birgja lyfjanna vegna afsláttar á verði lyfjanna  sem ríkinu 
er veitt á grundvelli samninga, enda er um verulegar fjárhæ ðir að ræða. Áskilið er að uppfyllt 
séu skilyrði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Af þessu er Ijóst að fyrirhugaðri lagabreytingu er ætlað að veita heimild fyrir LSH til að nálgast 
upplýsingar um S-lyf (og leyfisskyld lyf) í miðlægum lyfjagreiðslugrunni SÍ.

Með vísan í fyrirhugaðar breytingar (mál nr. 390) á lyfjalögum nr. 93/1994, a. lið 3. tl. 108. gr., sbr. lög 
um sjúkratryggingar nr. 112/2008, 25. gr., er Ijóst að ábyrgð og umsýsla á S-lyfjum (sem og 
leyfisskyldum lyfjum, ef fallist verður á tillögur sem koma fram í umsögn SÍ, dags. 17.1.2020), er alfarið 
hjá LSH. Þar með fellur LSH undir skilgreiningu ábyrgðaraðila að persónuupplýsingum sem snúa að 
umræddri vinnslu, sam kvæm t lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Um ræddar breytingar fela það í sér að vinnsluheim ildir SÍ fyrir vinnslu persónuupplýsinga er varða S- 
lyf (og leyfisskyld lyf) eru teknar út. Í Ijósi þessa verður að telja að SÍ sé ekki heimilt að afla umræddra 
upplýsinga né varðveita þær í sínum gagnagrunni, ef lagabreytingarnar verða innleiddar í óbreyttri 
mynd. A f þessu leiðir að tenging LSH í kerfi SÍ, eins og lagt er til í 12. gr. frumvarpsins sem hér er til 
umræðu, muni ekki þjóna tilætluðum tilgangi, þar sem upplýsingarnar verða ekki skráðar eða 
varðveittar í gagnagrunni SÍ, ef stofnunin ætlar að starfrækja grunninn í samræmi við gildandi lög, 
þ.á.m. lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsing nr. 90/2018, þarsem  vinnsluheimild skortir.

í Ijósi þess hlutverks sem LSH er ætlað með ábyrgð og umsýslu S-lyfja (og leyfisskyldra lyfja) væri mun 
nærtækara að spítalinn sæi um öflun, skráningu og varðveislu umrædda upplýsinga, þ.e. tenging yrði 
gerð við lyfjagagnagrunn embætti landlæknis, sbr. XVI kafli frum varps til lyfjalaga (mál nr. 390) og 
útbúið sér greiðslukerfi fyrir LSH. Það færi mun betur saman við reglur persónuverndarlaga um vinnslu 
persónuupplýsinga og skyldur ábyrgðaraðila, sem í þessu sambandi er LSH, auk ákvörðunar 
heilbrigðisráðherra til SÍ, dags. 14.3.2018
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Að þessu sögðu er það álit S Í að ekki sé rétt að innleiða fyrirhugaða lagabreytingu skv. 12. gr. 
frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
f.h. Sjúkratrygginga íslands

sviðsstjóri Viðskiptasviðs

Fylgiskjal:
Fyrirmæli ráðherra um breytt fyrirkomulag S-lyfja frá 14 mars 2018

1 Sbr. ákvörðun heilbrigðisráðherra, dags. 14.3.2018. í bréfinu upplýsti ráðuneytið um að ákveðið hafi 
verið að breyta fyrirkomulagi á greiðslu kostnaðar vegna S-merktra og leyfisskyldra lyfja, í samræmi við 
þingsályktun um lyfjastefnu til ársins 2022 nr. 17/146,472 mál á 146. löggjafarþingi 2016-2017. Ábyrgð 
fjárheimilda og umsýsla vegna umræddra lyfja verði færð frá SÍ til LSH.
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Reykjavík 14. mars 2018
Tilv.; VEL16030076/07.20.15

Hér með tilkynnist aö ákvcðið hefur að brcyta fyrirkomulagi á greiðslu kostnaðar vegna S-merktra og 
leyfisskyldra lyfja, i samrœmi við þingsályktun um lyfjastcfnu til ársins 2022. Ábyrgð fjárheimilda og 
umsýsla vegna umrædda lyfja verður tærð frá Sjúkralryggingum Islnnds til Landspitala, þannig að 
betur fari saman fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á innleiðingu og notkun nýna og dýrra lyfja. 
Landspítala verður falin ábyrgð og umsjón með notkun og greiðslu kostnaðar vegna S-merktra og 
leyfisskyldra lyfja innan og utan heilbrigðisstofnana.

Landspitala hefur verið falið að hefja undirbúning að yfirfærsiu verkefhisins, í samráði við 
Sjúkratryggingar íslands og heilbrigðisstofnanír. Þá hcfur Landspitala vcrið falið að útbúa tímaáætlun 
vegna yfirfeerslunnar. Að undirbúningi loknum mun ráðuneytið tilkyxma ffá hvaða tima Landspítali 
mun taka við umsýslu S-merktra og leyfisskyldra lyfja.

Svandis Svavarsdóttir 
heilbrigðisráðherra


