
 

 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1351  —  256. mál.
3. umræða.

Nefndarálit
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, 

og lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum 
(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði).

Frá meiri hluta velferðarnefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið að nýju. Umfjöllun nefndarinnar milli 1. og 2. umræðu var
ítarleg og nefndin fékk fjölda gesta á sinn fund eins og vikið er að í fyrra nefndaráliti meiri
hlutans. Nefndin telur því ekki að fjalla þurfi ítarlega um málið aftur en telur þó þarft að
stikla á helstu atriðum málsins.

Með frumvarpinu er lagt til nýtt greiðsluþátttökukerfi í lyfjakostnaði sjúkratryggðra ein-
staklinga. Í gildandi greiðsluþátttökukerfi greiðir sjúkratryggður einstaklingur tiltekið hlutfall
upp að tilteknu hámarki fyrir hverja lyfjaávísun en ekkert hámark er á þeim lyfjakostnaði sem
sjúkratryggður einstaklingur greiðir. Með frumvarpinu er lagt til nýtt kerfi sem gerir ráð fyrir
þrepaskiptum kostnaði þannig að sjúkratryggður einstaklingur greiðir lyfjakostnað að fullu
í fyrsta þrepi og þegar ákveðinni fjárhæð er náð greiðir sjúkratryggður hluta af kostnaði.
Hlutur sjúklings í lyfjakostnaði minnkar svo eftir því sem lyfjakostnaður eykst og að sama
skapi eykst greiðsluþátttaka sjúkratrygginga. Gert er ráð fyrir að hægt verði að fá fulla
greiðsluþátttöku sjúkratrygginga þegar lyfjakostnaður hefur náð ákveðinni fjárhæð yfir 12
mánaða tímabil, en sú fjárhæð er ákveðin í reglugerð. Meiri hlutinn telur þetta kerfi sann-
gjarnara en núverandi kerfi og miðað að því að koma til móts við þá sem þurfa að nota mikið
af lyfjum og þurfa því að bera mikinn lyfjakostnað. Þá er með kerfinu gert ráð fyrir að eitt
og sama kerfið gildi um öll lyf.

Með breytingartillögum meiri hlutans við 2. umræðu var lagt til að ungmenni á aldrinum
18–21 árs og atvinnuleitendur sem þiggja fullar atvinnuleysisbætur frá Vinnumálastofnun
njóti sömu greiðsluþátttöku og börn, öryrkjar og aldraðir. Þá var einnig lagt til að lögfest yrði
að gjald fyrir fyrrnefnda hópa gæti aldrei verið hærra en sem nemur 2'3 hlutum af gjaldi sem
almennir sjúkratryggðir einstaklingar greiða. Meiri hlutinn telur þó vert að benda á að gert
er ráð fyrir því að um börn gildi jafnframt önnur sérregla þar sem börn á sama fjölskyldu-
númeri teljast sem einn einstaklingur. Lyfjakostnaður barna innan fjölskyldu leggst því
saman að hinu lægra gjaldi og lækkar lyfjakostnað sem barnmargar fjölskyldur þurfa að
greiða.

Í nefndaráliti meiri hlutans við 2. umræðu var töluvert fjallað um S-merkt lyf. Meiri hlut-
inn lagði til þá breytingu að heimilt yrði að veita fulla greiðsluþátttöku vegna lyfja sem lyfja-
greiðslunefnd hefur ákveðið, í samráði við sérfræðinga Landspítala og sjúkratryggingastofn-
unar, að séu leyfisskyld og háð sérstöku eftirliti. Dýr og vandmeðfarin lyf sem nú falla í
flokk S-merktra lyfja geta eftir að endurskoðun S-merktra lyfja er lokið fallið í flokk lyfja
sem veitt verður full greiðsluþátttaka vegna. Tilgangur þessarar breytingar er að þeir sjúk-
lingar sem þarfnast S-merktra lyfja, sem nú eru mjög kostnaðarsöm, geti fengið þau burtséð
frá því hvar sjúklingurinn dvelur. Með þessu er unnið að því að jafna stöðu sjúklinga þar sem
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borið hefur á því að sumar sjúkrastofnanir hafi ekki getað tekið við sjúklingum sem þarfnast
S-merktra lyfja þar sem þær ráða ekki við kostnaðinn.

Lagt er til að komið verði á fót nýjum miðlægum lyfjagreiðslugrunni og í hann skuli skrá
nauðsynlegar upplýsingar til að unnt sé að reikna út greiðsluþátttöku sjúkratrygginga og gjald
sjúkratryggðs vegna kaupa á lyfjum. Þá er lagt til að lyfjabúðum verði skylt að tengjast lyfja-
greiðslugrunninum. Einnig er lagt til að tilgangi lyfjagagnagrunns landlæknis verði breytt
þannig að hann verði ekki einungis ætlaður til að hafa eftirlit með ávísunum lækna heldur
einnig til að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga.

Að lokum lagði meiri hluti nefndarinnar til að heimild til töku komugjalds á sjúkrahús
yrði felld úr lögum enda hefur heimildin ekki verið nýtt og ekki stendur til að nýta hana.

Með vísan til þess að málið hefur fengið ítarlega og faglega meðferð innan nefndarinnar
leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 16. maí 2012.

Álfheiður Ingadóttir,
form., frsm.

Jónína Rós Guðmundsdóttir. Lúðvík Geirsson.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Ólína Þorvarðardóttir.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


