
Í nýsamþykktum fjárlögum er gert ráð fyrir að lyfjakostnaður sjúkratrygginga verði
lækkaður um 1 milljarð króna.

Til að ná markmiði fjárlaga hafa ýmsar aðgerðir verið undirbúnar.

1. Smásöluverð. Lækkun á smásöluálagningu í tveimur áföngum 1. janúar og 1. júlí
samtals um 340 m kr á ársgrundvelli.

2. Heildsöluverð. Frá 1. febrúar 2009 var Finnlandi bætt við viðmiðunarlönd við
útreikning heildsöluverðs og lækkar það lyfjaverð um 270 m kr. á ársgrundvelli.

3. Magalyf. Samkvæmt meðfylgjandi reglugerð um greiðsluþátttöku
sjúkratrygginga í lyfjum verður almenn greiðsluþátttöka í ákveðnum flokki
magalyfja, s.k. prótónpumpuhemlum miðuð við lyf sem ekki víkja meir en 20%
frá ódýrasta lyfinu í þessum lyfjaflokki. Sjúkratryggingum verður hins vegar
heimilað að niðurgreiða önnur og dýrari lyf í þeim flokki út á lyfjaskírteini fyrir
þá sjúklinga sem af gildum ástæðum þola ekki ódýrasta lyfið. Aðal markmið
þessarar breytingar er að auka notkun ódýrari lyfja til samræmis við notkunina á
Norðurlöndum. Þess má geta að tekist hefur að koma ódýru samheitalyfi í þessum
lyfjaflokki á markað fyrir 1. febrúar sem ætti að tryggja að þessi aðgerð skili
árangri. Jafnframt er unnið að því að fjölga lyfjum í þessum flokki í lausasölu sem
hefur í för með sér bættan aðgang almennings að þessum lyfjum án milligöngu
læknis, en slík aðgerð leiðir venjulega einnig til lækkunar verðs þar sem lyf í
lausasölu eru ekki niðurgreidd af sjúkratryggingum að því gefnu að einhver
samkeppni sé þar til staðar. Þessi aðgerð varðandi magalyfin er í heild talin geta
lækkað lyfjakostnað sjúkratrygginga um 300 - 400 m kr. Þ.e.a.s. með því að
breyta neyslumynstrinu

4. Blóðfitulækkandi lyf . Svipað fyrirkomulag og með magalyf er í drögunum lagt
til varðandi blóðfitulækkandi lyf. Þessi breyting mun valda því að kostnaður
sjúkratrygginga gæti  lækkað um 150 m. kr.

5. Greiðsluskipting sjúklinga og sjúkratrygginga. Í reglugerðardrögunum er lagt
er til að greiðslugólf og -þök (lágmark og hámark)  sjúklinga vegna lyfja verði
hækkuð um 10%. Þetta þýðir að greiðslugólf almennra greiðanda hækka úr 1.700
kr í 1.900 kr og greiðsluþakið úr 4.950 kr í 5.450 kr. Almennir greiðendur greiða
eins og áður allan kostnað upp að gólfi og síðan 80% á milli gólfs og þaks en
sjúkratryggingar greiða allan kostnað af verði lyfsins yfir þaki. Hjá lífeyrisþegum
(og börnum undir 18 ára sjá lið 8) hækkar gólfið úr 600 kr í 700 kr og þakið úr
1.375 kr í 1.500 kr. Lífeyrisþegar (og börn) greiða eins og áður allan kostnað upp
að gólfi og síðan 50% á milli gólfs og þaks en sjúkratryggingar greiða allan
kostnað af verði lyfsins yfir þaki. Greiðsluþökin hafa ekki hækkað síðan 1. janúar
2001 en frá þeim tíma hefur vísitalan hækkað um 60%. Þessi aðgerð mun lækka
lyfjakostnað sjúkratrygginga um 400 m kr.

Eftirfarandi breytingar eru mótvægisaðgerðir til að koma til móts við tiltekna hópa.

6. Þunglyndislyf. Reglugerðardrögin gera ráð fyrir að 30 daga
hámarksafgreiðsluregla fyrir ákveðin þunglyndislyf (s.k. SSRI lyf) verði afnumin.
Nú miðast greiðsluþátttaka SÍ vegna annarra og dýrari þunglyndislyfja við 100 daga



notkun. Breyting myndi draga úr ósamræmi í greiðsluþátttöku þunglyndislyfja og
koma í veg fyrir að notkun beinist að dýrari lyfjunum þar sem sjúklingur greiðir
hlutfallslega minna fyrir þau. Lyfjaskírteinum vegna þunglyndislyfja mun fækka um
3.500 á ári. Þessi aðgerð mun leiða til um 80 millj. kr hækkunar á kostnaði
sjúkratrygginga.
7. Veirulyf og mígrenilyf.  Þrjátíu daga afgreiðslutakmörkun vegna
greiðsluþátttöku í veirulyfjum og mígrenilyfjum verður afnumin en sú breyting mun
auka kostnað sjúkratrygginga, um 30-60 millj. kr.
8. Börn.  Lyfjakostnaður barna yngri en 18 ára er lækkaður þannig að þau greiða
sama gjald og elli-og örorkulífeyrisþegar.  Við þessa breytingu ætti að draga úr
eftirspurn eftir umönnunarmati, en algengt er að umsókn um
umönnunarkort hafi verið leið til að lækka lyfjakostnað barna.  Áætlað er að
kostnaður sjúkratrygginga vegna þessarar aðgerðar muni hækka um 80 millj.kr.
9. Atvinnulausir.  Einstaklingar sem eru á fullum atvinnuleysisbótum greiða sama
gjald og elli og örorkulífeyrisþegar og mun lyfjakostnaður þeirra lækka með sama
hætti og lyfjakostnaður barna. Á þessu stigi er ekki hægt að áætla kostnað vegna
þessarar aðgerðar.

Aðgerðir 1-2 eru ákveðnar af Lyfjagreiðslunefnd.

Aðgerðir 3 og 4 voru hugsaðar með það að markmiði að halda almennum hækkunum á
greiðsluþátttöku sjúklinga (aðgerð 5) í lágmarki.

Aðgerðir 1 - 5 leiða til um 1510 m kr lækkunar á lyfjakostnaði sjúkratrygginga.

Til mótvægis leiða aðgerðir 6-8 til um 220 m kr hækkunar. Að frátalinni aðgerð 9 munu
því ofangreindar aðgerðir leiða til um 1300 m kr lækkunar á lyfjaútgjöldum
sjúkratrygginga.


