
Ed. 229. Nefndarálit
um frv. til laga um heimild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfjasölu i sambandi 
við rannsóknir sínar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndinni barst erindi frá Lyfsalafél. tslands, þar sem farið er fram á, að 
frv. verði breytt allverulega. Erindi þetta sendi nefndin landíækni til umsagnar, 
en hann beindi því til formanns Rannsóknarstofu háskólans og óskaði umsagnar.



Hefir nefndinni nú borizt umsögn formanns rannsóknarstofunnar ásamt bréfi 
frá landlækni.

Ennfremur barst nefndinni erindi frá Lyffræðingafélagi íslands, til land- 
læknis, um sama efni. Eru bréf þessi prentuð sem fylgiskjöl með áliti þessu.

Að öllum þessuin gögnum athuguðum leggur nefndin til, að frv. verði sam- 
þykkt óbreytt.

Alþingi, 27. okt. 1934.

Sigurjón A. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Pétur Magnússon.
form. fundaskr., frsm.

Fylgiskjal I.

LYFSALAFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 17. október 1934.

I tilefni af frumvarpi til laga um heimild rannsóknastofnana ríkisins til 
lyfjasölu í sambandi við rannsóknir sínar, vill Lvfsalafélag Islands leyfa sér að 
koma fram með eftirfarandi athugasemdir.

I 1. grein frumvarpsins er Rannsóknarstofu Háskólans veitt heimild til að 
láta úti og selja hverskonar bóluefni, blóðvetni (serum) og svipuð efni, er hún 
vinnur sjálf eða útvegar. Ennfremur er ráðherra heimilt að veita R. H. levfi til 
að selja hverskonar lyf gegn sjúkdómum, er hún fæst við rannsóknir á.

I 2. grein er gengið enn lengra, því samkvæmt llenni getur ráðherra veitt 
öðrum ríkisrannsóknastofum leyfi til að láta úti lyf og lyfjavörur, er þær vinna 
sjálfar —■ sem þýðir, að þeim er veitt smásöluleyfi á sinni eigin framleiðslu.

I greinargerðinni, sem fylgir frumvarpinu, er þess getið, að rannsókna- 
stofur erlendis selji sjálfar framleiðsluvörur sínar.

Þetta er ekki nema að nokkru leyti rétt hvað bóluefni og blóðvetni snertir, 
þannig að þessum tveim tegundum er útbýtt ókeypis af stofnuninni, sem fram- 
leiðir þau, þar sem bólusetning og blóðvatnsinnsprautun er framkvæmd á rík- 
isins kostnað. Sú eina sala, sem á sér stað á þessum tegundum, er útflutningur 
til annara landa.

Hin staðhæfingin, að rannsóknastofur erlendis selji sjálfar lyfjaframleiðslu 
sina til neytenda, er röng. Öll lyf, hvort sem þau eru framleidd af rannsókna- 
stofum rikisins eða einkafyrirtækjum, eru seld fyrir milligöngu lyfjabúða.

Til frekari skýringar á nokkrum þeim ástæðum, sem liggja til grundvallar 
fyrir þessu, viljum vér benda á:

Að lyfsalastéttin hefir sérþekkingu á allri lyfjagerð, og að það tekur 5% 
árs nám, að afloknu stúdentsprófi, að fullnuma sig í lyfjafræði. Starf lyfja- 
fræðinga og lyfsala er ekki eingöngu fahð í þvi, að framleiða lyf; þeir athuga 
einnig þau lyf, er aðrir framleiða, en þeir selja. Og í þessu sambandi er vert að 
geta þess, að það kemur fyrir, að lyfjafræðingar þurfa að eyðileggja lyf, sem að 
þeirra dómi reynast ekki nothæf. Ennfremur viljum vér benda á, að sú kvöð 
og skylda fylgir lyf jabúðum, að samrýma hvern þann lyfseðil, sem komið er með 
og beðið um afgreiðslu á, hvort það, sem á honum stendur, sé ekki lífshættu-



legt fyrir sjúklinginn, eða hvort samsetningin sé rétt. Það kemur oft fyrir, að 
lyfseðlar hafi verið leiðréttir með aðstoð h’fjafræðinganna, og þannig fvrirbyggð 
skökk samsetning og afhending lyfja. Þessi ákvæði og skvldur, sem hvíla á lvfja- 
fræðingunum, eru sett til trvggingar fyrir almenning.

Með frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er þessari trvggingu kippt burtu. 
Þá getur ólyfjafrótt fólk fengið aðgang að því, að selja almenningi lyf, án þess 
að það sé því starfi vaxið. Og stríðir þetta á móti framþróun menningarinnar, 
að sérþekking við hvert starf fái ekki að njóta sín.

Lyfsalafélag íslands hefir ekkert við það að athuga, þó R. H. eða aðrar 
rannsóknastofur ríkisins úthluti eða láti af hendi bóluefni og blóðvetni á sama 
hátt og á sér stað hjá „Statens Seruminstitut“ í Kaupmannahöfn, en hinsvegar 
álítum vér, að frumvarpið ætti ekki að ná lengra.

Það er engum erfiðleikum bundið, að lyfjabúðir annist útlát lyfja og lyfja- 
vara, sem framleidd eru af R. H. eða öðrum ríkisstofnunum; það yrði aðeins 
frekari trygging fyrir almenning. Hinsvegar sameinast það illa, að rannsókna- 
stofa, sem er byggð og starfrækt með það fyrir augum, að annast rannsóknir, 
fari einnig að fást við verzlun. Eru þetta svo ólík störf, að þau sameinast illa 
i sömu húsakynnum, nema þvi aðeins, að húsakynni séu tvískipt og hver deild 
með sinu starfsfólki.

I sambandi við lyfjasölu R. H. má benda á, að Rannsóknarstofan hefir síð- 
astliðið ár bæði í ræðu og riti auglýst og selt ormaveikispillur (Tetrachlorkol- 
efni) fyrir sauðfé, á 4 aura stk. Yar þess getið í útvarpsræðum, að pillurnar 
væru seldar fyrir kostnaðarverð. A sama tíma voru pillurnar (sem eru fram- 
leiddar erlendis, þar sem ekki er hægt að framleiða þær hér á landi) seldar í 
lyfjabúð á 2,5 aura stk., og það með álagningu. Nú í sumar og vetur hefir R. H. 
bæði i útvarpi og blöðum auglýst hið sama ormaveikislyf í htratali á ýmist kr. 
7.00 og kr. 7.50 pr. ltr., en samtímis er þetta selt í lyfjabúð á kr. 5.00 pr. ltr. Er 
þetta litilsliáttar sýnishorn af því, hversu heppilegt er, að rannsóknastofur fáist 
við lyfjasölu.

í þessu sambandi er vert að benda á það verð, sem R. H. tekur fvrir 1 glas 
af bóluefni i 50 kindur; eru það kr. 4.00 pr. glas. Danska bóluefnið kostar hér 
á landi kr. 3.50 í 100 kindur, og er það þó dýrara að framleiða, þar sem það er 
duft, en íslenzka bóluefnið fljótandi. Sýnir þetta dæmi, sem hin fyrri, að hér er 
tekið hærra verð en góðu hófi gegnir, og er það að sjálfsögðu óréttmætt, að 
gera lyf, lyfjavörur og bóluefni dýrara en nauðsynlegt er, og það með aðstoð 
auglýsinga undir merki vísindalegra rannsókna.

Það er síður en svo, að það sé til baga fyrir rannsóknastofur rikisins að 
skipta við lyfjabúðir landsins; þeim er það engu síður hagstætt en læknunum. 
Það er ekkert því til fyrirstöðu, að lyfsalar safni öllum þeim skýrslum og gögn- 
um, sem þarf i sambandi við hvern þann sjúkdóm, sem rannsóknar þarf við, og 
hlýtur það að vera miklu hentugra fyrir bændur landsins, að geta sjiúið sér til 
lyfjabúðanna, sem eru dreifðar út um landið, heldur en til einnar rannsókna- 
stofu í Reykjavik.

I greinargerðinni er þess getið, að hægast sé að leiðbeina um rétta notkun 
og fylgjast með um árangurinn, ef R. H. hafi söluréttinn. Þessi staðhæfing hefir



ekki við nein rök að styðjast, því öll þau lvf, sem lvfjabúðirnar láta úti, hafa 
leiðarvísi, sem segir til um notkun h’f  janna. Er þvi hér ekki urn annað að ræða 
en það, sem ávallt hefir átt sér stað i lyfjabúðum. Sérhver læknir, sem ávisar 
lyfi, skrifar á lyfseðilinn leiðarvisi um, hvernig lyfið skuli nota. Þessi leiðar- 
vísir er skrifaður utan á umbúðir lyfjanna á sérstaka þar til gerða miða.

I þessu sambandi er ennfremur vert að geta þess, að erlendis er álitið sjálf- 
sagt, að engin lyf séu afhent til almennrar notkunar, fyrr en full vissa er fengin 
um árangurinn, og eru alstaðar reknir sérstakir búgarðar i þessu skyni. Yæri 
því réttara að nota þau bú, sem þegar eru ríkiseign, t. d. Hvannevrarbúið og 
búið á Hólum, til þessara rannsókna, svo komizt verði hjá að gera tilraunir með 
hústofn einstakra bænda, ef til vill að þeim óafvitandi og með efasömum 
árangri.

Samkvæmt ofangreindum ástæðum viljum vér leyfa oss að fara þess á leit 
við háttvirta allsherjarnefnd efri deildar Alþingis, að hún vilji leggja til við liátt- 
virta efri deild Alþingis, að R. H. og öðrum rannsóknastofum rikisins verði 
aðeins veitt levfi til þess að láta af hendi til almennings bóluefni og blóðvetni, 
en ekki réttur til þess að láta úti eða selja lyf eða lvfjavörur.

Virðingarfyllst.
Lyfsalafélag íslands.

P. L. Mogensen, 
formaður.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

LYFFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS 
L. F. I.

Stjórn Lyffræðingafélags íslands hefir borizt „frumvarp til laga um heim- 
ild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfjasölu í sambandi við rannsóknir sínar“ .

Eins og heiti frumvarpsins her með sér, er efalaust svo til ætlazt, að heimild 
sú, sem frumvarpið á að veita nefndum stofnunum þessum, sé aðeins bundin 
við sjálfstæðar rannsóknir þeirra og sölu þeirra lvfja, sem nauðsynlegar teljast 
i sambandi við þær rannsóknir.

Oss virðist samt sem orðalag 1. greinar frumvarpsins, síðari málsgrein, 
kunni að geta valdið misskilningi um þetta atriði, og að svo geti orðið áhtið 
eftir núverandi orðalagi hennar, sem hún veitti rannsóknarstofnunum víðtækari 
réttindi til lyfjasölu en til er ætlazt, og að þá sé um leið gengið á rétt lyfjabúða, 
svo sem hann er nú ákveðinn, og þvi sé nauðsynlegt að breyta orðalagi þessarar 
greinar, svo síðar meir geti ekki orðið um deilt, hvað við sé átt.

Levfum vér oss því hér með að benda vður, herra landlæknir, á það, hvort 
eigi væri lieppilegra að orða síðari málsgrein 1. greinar t. d. þannig:

„Ráðherra er heimilt að veita Rannsóknarstofu Háskólans levfi til að láta



úti og selja hverskonar hT, er hún framleiðir sjálf gegn sjúkdómum, er hún 
fæst við sjálfstæðar rannsóknir á, og þau Ivf önnur, er nauðsynleg kunna að 
teljast vegna sjálfstæðra rannsókna hennar".

Væntum vér, að þér, herra landlæknir, takið bendingar vorar 11111 hér greint 
atriði til athugunar og breytið umræddri málsgrein þannig, að eigi geti síðar 
meir valdið misskilningi, hvað í ákvæðinu felist.

Virðingarfyllst.

f. h. Lyffræðingafélags íslands.

Aksel Kristensen, G. Kaaber,
formaður. ritari.

Landlæknirinn, Reykjavík.

Fylgiskjal m .

RANNSÖKNARSTOFA HÁSKÓLANS
(Pathological Laboratory lTniversity o f Iceland).

Revkjavik, 22. okt. 1934.
Út af erindi Lyfsalafélags Islands til efri deildar Alþingis, dags. 17. þ. m., 

sem þér hafið, herra landlæknir, sent mér til umsagnar með bréfi vðar dags. 
19. þ. m., skal ég leyfa mér að gera eftirfarandi athugasemdir.

1. Stjórn lyfsalafélagsins fullyrðir, að sú staðhæfing sé röng, að rannsókna- 
stofur erlendis selji framleiðslu sína beint til neytenda. Svo er að sjá, sem 
erlendis nái ekki út fyrir meira en Danmörku hjá lvfsölunum, og getur þetta 
þá verið rétt. Mér er kunnugt um þá stofnun, sem hingað til mun hafa fram- 
leitt einna mest af bráðapestarbóluefni, en það er Moredun Research Institute 
í Edinborg. Þessi stofnun er rekin af brezka ríkinu til að rannsaka húsdýra- 
sjúkdóma, og þegar ég kom þangað sumarið 1929, sýndu þeir mér, hvernig 
þeir létu úti bráðapestarbóluefni beint til bændanna, alveg milliliðalaust. Á ser- 
umstofnuninni i Prag og Labpasteur i París, sem er framleiðsludeild Pasteur- 
stofnunarinnar, eru sum lyf látin beint til neytenda.

Annars er næsta undarlegt, að lyfsalarnir skuli ekki hafa hreyft sig fyrr, 
og nú, þegar þeir fara að hreyfa sig, þá skuli andmæli þeirra fyrst snúast gegn 
Rannsóknastofu Háskólans. Síðan um aldamót hefir verið selt hér bráðapest- 
arbóluefni af Magnúsi Einarssyni dýralækni, og, siðan hann dó, af ekkju hans, 
og hafa lyfsalarnir aldrei kvartað undan því.

Þó er engan veginn svo að skilja, að bráðapestarbóluefni okkar hafi ekki 
mátt ganga í gegnum lyfjabúðir. Sumir lvfsalar úti á landi hafa haft það til sölu, 
en við höfum þá jafnframt tryggt okkur, að ekki hafi verið lagt nema mjög lítið 
á það, og hafa þeir lyfsalar, sem selt hafa bóluefnið, gætt fyllsta hófs i þvi, svo



að undan því ber engan veginn að kvarta. En hér í Reykjavik hefi ég ekki álitið 
það neinn ávinning, hvorki fyrir framleiðendur né kaupendur, að bóluefni okkar 
gengi i gegnum lyfjabúðirnar. Til að gæta fvllstu varúðar, er skrifað nafn og 
heimilisfang hvers manns, sem bóluefni kaupir, og hvaða númer af þvi honum 
er afhent, til að við getum vitað, hvar hvert glas lendir, ef einhverjar misfellur 
skyldu koma í Ijós á bóluefninu eftir að við höfum prófað það. Þessa öryggis- 
ráðstöfun tel ég betur komna i höndum okkar en annara, þvi að bóluefnið er 
ekkert vanalegt lyf, heldur gróður af lifandi sýklum, sem undir vissum kring- 
umstæðum geta orðið mjög hættulegir.

Þá kvartar lyfsalafélagið um, að bóluefni okkar sé of dýrt og segir að það 
eigi að vera ódýrara en danska bóluefnið, sem er duft, en lögurinn hljóti að vera 
ódýrari. Mikil virðist sú þekking vera, sem á bak við þetta stendur. Auðvitað 
hafa lyfsalarnir ekki hugmynd um, hvernig þetta bóluefni er búið til, og senni- 
lega ekki heldur það danska. En ég læt mér nægja að vísa til stéttarbræðra 
þeirra, Burroughs Wellcome í Englandi, sem framleiða bóluefni mjög svipað 
okkar bóluefni. Það bóluefni er lögur eins og okkar bóluefni, en skammturinn 
kostar ekki 8 aura eins og af okkar bóluefni, heldur 6 pence, eða ca. 56 aura í 
kindina. Þarna fá þó lyfsalarnir sjálfir að ákveða verðið.

2. Þá er R. H. borið á brýn, að hún okri á ormameðulunum, sem hún hefir 
selt til bænda. I fyrra gerði ég tilraunir til að eyða ormum i sauðfé og komst 
að þeirri niðurstöðu, að tetraklórkolefni reyndist bezt til þess, og þótti vissast 
að gefa það i hylkjum.

Til að geta boðið bændum lyfið sem ódýrast, leitaði ég fyrir mér um verð á 
þessum lyfjum erlendis hjá stórum og áreiðanlegum lyfjaframleiðendum og 
fékk lægsta tilboðið hjá stærsta og þekktasta ljfjaframleiðslufirma Englands, 
nl. 22 sh. pr. 1000 hylki, ef a. m. k. 100000 hylki væru keypt i einu. Þessi hylki 
voru seld i enskum hfjabúðum á 6 sh. 6d 100 stk., eða rúma 7 aura stk. Hér 
seldum við á 3 aura stvkkið, ef 1000 voru keypt, en 4 aura, ef telja þyrfti úr 
kössunum. Ég skal geta þess, að ég spurði einn lyfsala þessa bæjar, sem var ný- 
kominn úr utanför og hafði einmitt kynnt sér verð á samskonar hylkjum er- 
lendis, livað hann héldi, að liann gæti selt slík hylki á. Hann hélt, að hann gæti 
selt þau á ca. 10 aura stykkið.

Þó að einn lyfsali hér í bænum hafi selt svipuð hylki á 2% aura eftir að við 
bj'rjuðum að selja okkar, þá liefi ég fyllstu ástæðu til að efast um, að sú sala 
liafi borgað sig, hvað þá gefið ábata, þó að ég eigi hinsvegar hálfbágt með að 
trúa, að verðið hafi verið sett svona lágt af hreinum mannkærleika.

3. Viðvíkjandi ormalyfjasölu okkar, sem nú fer í hönd, er þetta að segja: 
Meðal það, sem við ráðleggjum, er eitur, sem verkar skaðlega á lifur skepn- 
unnar, og er mikið undir því komið, að lyfið sé nógu hreinl. Tetraklórkolefni 
apótekanna er, eftir upplýsingum formanns lyfsalafélagsins, venjuleg verzlunar- 
vara, en ekki sérstaklega hreinsað, eins og það lyf, sem við látum úti, til að hafa 
sem fyllsta tryggingu fyrir, að lyfið skaði ekki. Þetta lireinsaða tetraklórkol- 
efni er næstum því tvöfalt dýrara en hin venjulega verzlunarvara, kostar á verð- 
iista firma þess, sem við skiptum við, 13/8 pr. 4 kg., þar sem hitt kostar aðeins 
7/9. Annars er ormalyf R. H. alls ekki sama lyfið og það, sem lyfjabúðin hér



hefir látið úti, þ\í að saman við tetraklórkolefni okkar er annað h'f, sem lengir 
verkun þess og bætir.

Þá segir í erindi lvfsalafélagsins, að ekkert sé því til fyrirstöðu, að Iyfjabúð- 
ir safni öllum þeim skýrslum og gögnum í sambandi við hvern þann sjúkdóm, 
sem rannsóknar þarf við. Þar til er þvi að svara, að maður hlýtur að fá miklu 
fyllri upplýsingar, þegar bændurnir skipta beint við R. H., koma hingað sjálfir, 
svo að maður getur talað við þá, enda mjög oft svo, að þeir æskja að fá að tala 
við mig, til að fá ýmsar upplýsingar, sem lyfsalinn mundi sjaldnast geta gefið 
þeim. Þegar þeir skrifa pantanir sínar, geta þeir oft um árangurinn, en ekki er 
víst, að þeir gerðu það eins, ef þeir skiptu við lyfsalana, sem þeir vita, að hafa 
litla þekkingu á viðkomandi sjúkdómum. Yfirleitt tel ég einmitt mikilsvert, að 
öll sala á þeim lyfjum, sem hér er um að ræða, sé í einni hendi, svo að maður 
geti fylgzt sem bezt með árangrinum, og einmitt vegna þess, að þá er hægast 
að dæma um lvfjaþörfina og haga innkaupum eftir því, heldur en ef hver lyf ja- 
búð ætti að panta fvrir sig, en sérstaklega er þó með þvi fengin trvgging fyrir 
því, að lyfin séu nógu hrein og góð. Auk þess er enginn efi á því, hvað sem Ivf- 
salarnir segja, að við fáum lyfin ódýrari fyrir það, livað við getum pantað þau 
i stórum stil (nú t. d. 1800 litra af ormalyfi í einu) og látum þau úti ódýrari 
en lvfsalarnir mundu geta látið jafngóða vöru.

Það, sem sagt er um tilraunastarfsemi R. H., tel ég ekki koma lyfsölunum 
við. Þó skal ég geta þess, að aldrei er hægt að fullprófa lyf á einum eða tveimur 
búgörðum, þegar lyfið á að nota handa öllum sauðfjárstofni landsins. Aðstæð- 
ur geta verið mismunandi, féð mismunandi þolið, eftir því hvar er á landinu, 
og er margreynt, að töluverður munur er á þessu.

Dálítið einkennileg, svo ekki sé dýpra tekið í árinni, er staðhæfing lyfsal- 
anna um, að lagafrv. það, sem um er rætt, heimili ólyfjafróðu fólki að selja 
almenningi lyf, án þess að það sé því starfi vaxið, og að þetta stríði á móti 
framþróun menningarinnar. Úr þvi að lyfsalarnir hafa vitað svona miklu meira 
um þessi lvf heldur en við, því hafa þeir þá ekkí selt þau fyrir löngu gegft orma- 
veikinni? Þvi bvrja þeir fyrst á að selja þau þegar ég ráðlegg þau? Hvers vegna 
verða þeir, sem kevpt hafa ormalyf í lyfjabúð hér, alltaf að koma til mín til að 
fá leiðbeiningar ? Hvers vegna getur lyfsalinn engan leiðarvisi gefið um notk- 
unina? Veit ekkert, hvernig á að nota lyfið, ekkert annað en það, sem ég hefi 
sagt í blöðum og útvarpi. Og af þessu draga lyfsalarnir svo þá álvktun, að fó- 
fræði okkar geti orðið hvorki meira né minna en hindrun fvrir framþróun 
menningarinnar.

Samkvæmt þessu, sem ég hefi hér tekið fram, vil ég leyfa mér að halda fast 
við ákvæði áðurnefnds frumvarps til laga um heimild rannsóknastofunnar til 
lyfjasölu í sambandi við rannsóknir sinar.

Fylgiskjölin, 3 að tölu, endursendast hér með.

Níels Dungal.



Fylgiskjal IV.

LANDLÆKNIRINN
Reykjavík, 23. okt. 1934.

Erindi yðar, dags. 19. þ. m., viðvíkjandi frumvarpi um heimild rannsókn- 
arstofnana ríkisins til lvfjasölu í sambandi við rannsóknir sínar, hefi ég beint til 
forstöðumanns Rannsóknastofu Háskólans til umsagnar, er hann hefir látið 
mér í té í bréfi, dags. 22. þ. m., og hér fylgir með í afriti.

Hefi ég litlu sem engu við þá umsögn að bæta.
Ég vil aðeins geta þess, að Lyffræðingafélagi íslands stendur ekki annar 

eins ótti af frumvarpinu og lyfsölunum, svo sem sjá má af bréfi, dags. 16. þ. m., 
cr það hefir ritað mér því viðvíkjandi og hér fylgir með í afriti. Brevtingartil- 
laga lyffræðinganna er þó alveg þýðingarlaus og getur jafnvel orðið villandi. 
Hvað eru „sjálfstæðar“ og hvað „ósjálfstæðar“ rannsóknir? Ég legg þess vegna 
á móti því, að hún verði tekin til greina.

Um verð það, er Rannsóknastofan setur á vörur sinar, er það að segja, að 
liver eyrir að frádregnum kostnaði rennur til hennar sjálfrar sem ríkisstofn- 
unar. Ríkisstjórnin hefir og jafnan í sinni hendi að ákveða verðið, og ef Alþingi 
kynni að þóknast að láta útbýta varnarlyfjum eða læknislvfjum ókevpis, sem 
að vísu gæti verið ákjósanlegt í jnnsum tilfellum, er Rannsóknastofan trygg- 
ing f\TÍr því, að rikisstjórnin geti fengið það gert við kostnaðarverði.

Vilm. Jónsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.


