
Alþingi
Erindi nr. Þ / 3ö/ S  

SAMTÖK VERSLUNARI NNAR ^ ^  ^
HEDERATION OF IŒLANDIC TRADE I W / W « < l  A , ^  I

Alþingi 
Nefndasvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 21.04.2004 
Tilv. 19.109 

GÁS

FÍS vísar til fhimvarps, hæstvirts Fieilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, til laga um 
breytingu á lyíjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum, 880. mál, sem er nú til 
umfjöllunar í heilbrigðis- og trygginganefhd.

Lyfjahópur FÍS sem samanstendur af innflytjendum, framleiðendum og 
heildsöludreifingarfyrirtækjum lyfja hér á landi hefur yfirfarið frumvarpið og telur 
ástæðu til að gera eftirfarandi athugasemdir við einstaka greinar þess:

1. í 5. gr. er lagt til að Lyfjastofnun verði heimilað, á grundvelli markaðsleyfis í öðru 
aðildarríki EES-samningsins að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf sem er afskráð eða ekki 
sótt um markaðsleyfi fyrir telji stofnunin á grundvelli sjónarmiða um 
almannaheilbrigði þörf á að hafa viðkomandi lyf á markaði. Eins og fram kemur í 
greinargerð byggir þetta ákvæði á væntanlegri tilskipun Evrópusambandsins þar sem 
gerðar eru breytingar á tilskipun nr. 2001/83/EC um lyf ætluð mönnum. Svo virðist þó 
sem skilyrði tilskipunarinnar séu þrengri en gert er ráð fyrir í frumvarpinu því í 
inngangi tilskipunarinnar er kveðið á um að heimildin sé bundin við aðstæður sem séu 
réttlætanlegar vegna almannaheilbrigðis (e. justified public health reasons). 
Samkvæmt upplýsingum sem aflað hefur verið erlendis frá mun þessu ákvæði vera 
ætlað að vera einhvers konar vamagli, t.d. í tilvikum þar sem upp koma sjúkdómar í 
landinu sem hefur verið útrýmt, t.d. berklar.
Ekki er nægilega skýrt við hvaða aðstæður þessi heimild Lyfjastofnunar verður beitt 
og skilyrði til beitingar hennar eru ekki nægilega skilgreind. Astæða er til að skilyrðin 
verði ákvörðuð í lögunum og er ekki nægilegt að einungis verði sett reglugerð um 
þau. Þá er framkvæmd heimildarinnar algerlega óskilgreind og engar leiðbeiningar að 
finna í athugasemdum með frumvarpinu.
Atriði sem nauðsynlegt er að skýra nánar eru til dæmis:
- hver mun annast innflutning og dreifingu lyfs og greiða kostnað sem því er 
óhjákvæmilega samfara;
- hvemig háttað verður verðlagningu og hver ákveði verð;
- hver greiðir árgjöld vegna markaðsleyfis; kostnað vegna öflunar þess og matskýrslu.
- hvemig verður háttað viðhaldi markaðsleyfis og kröfum um fylgiseðla og 
pakkningar;
- hvemig háttað verði tilkynningum og skráningum aukaverkana;
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- hvemig tryggt verði að einkaleyfisvemd verði fullnægt.
Með þessari grein má skilja að verið sé að stofha á ný áður aflagða Lyfjaverslun 
ríkisins en mörg ár eru síðan ríkið dró sig út af lyfjamarkaði og lét það einkaaðilum að 
keppa á þeim markaði.
Þessi tillaga getur einnig leitt til þess að hvetja markaðsleyfishafa eldri lyfja sem 
seljast lítið til að afskrá lyf hér á landi til að komast hjá því að greiða há gjöld og 
uppfylla ríkar kröfur sem lagðar eru á markaðleyfishafa lyfja.
Ástæða er til að hvetja til að þessi heimild verði takmörkuð til muna þannig að það 
sjónarmið verði látið ráða að heimildin verði virk í þeim tilvikum þegar ekki hafa 
verið markaðsett sambærileg lyf hér á landi.

2. Varðandi samhliða innflutning, sbr. 7. gr. frumvarpsins, þykir rétt að kveðið verði 
fastar að orði varðandi þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að mega flytja lyf inn 
samhliða, þannig að ákvæðið nái til þeirra lyfja sem em flutt inn samhliða samkvæmt 
viðurkenndum ferli markaðsleyfishafa. Tryggja þarf að öll samhliða innflutt lyf fari þá 
leið eins og gert er í öðrum Evrópulöndum.
Vekja má athygli á að þó að því hafi verið haldið fram, eins og gert er í 
athugasemdum við frumvarpsgreinina, að samhliða innflutningur hafi lækkað 
lyfjakostnað, hefur komið i ljós að samhliða innflutt lyf em í flestum tilvikum flutt inn 
á sömu verðum og markaðsleyfishafi flytur þau inn á. Kemur þetta m.a. fram i 
áfangaskýrslu stýrihóps heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um lyfjakostnað á 
heilbrigðisstofnunum (mars 2004). Um þjóðhagslegan ávinning samhliða 
innflutnings hefur m.a. verið fjallað í rannsókn sem unnin var á vegum London 
School o f Economics and Political Science: "The Economic Impact o f Pharmaceutical 
Parallel Trade in European Union Member States: A Stakeholder Analysis (Jan. 2004) 
en þar kemur m.a. fram eftirfarandi: "The overall savings to health insurance 
organisations are modest both in absolute and relative terms and amount to €44,7 
million." og "According to our methodology and calculations, the majority of 
fmancial benefits accme to parallel importers €704 million."

3. Eftirfarandi athugasemdir em gerðar við 10. gr. frumvarpsins
a. Óeðlilegt þykir að Lyfjastofhun tilnefni fulltrúa í Lyijagreiðslunefnd. Hlutverk 
Lyfjastofnunar samkvæmt lyfjalögum er að meta gæði og nytsemi lyfja og hafa eftirlit 
með því að lögunum og reglum settum samkvæmt þeim sé framfylgt. Á Lyfjastofnun 
samkvæmt þessu í miklum samskiptum við öll þau fyrirtæki sem lyfjalög ná til, bæði 
sem þjónustuaðili og eftirlitsaðili. Þá má ekki gleyma þvi að lyfjafyrirtæki greiða lang 
stærstan hluta reksturs stofiiunarinnar og tekjur hennar miðast við veltu lyfja. 
Lyfjastofnun á að vera óháður og faglegur aðili í lyfjageiranum og mega fjárhagslegir 
hagsmunir ekki hafa þar áhrif.
Vegna þeirra kröfu að i Lyfjagreiðslunefnd sitji aðili með lyfjafræðilega þekkingu 
þykir eðlilegra að fulltrúi frá læknadeild Háskóla Islands sitji í nefndinni eins og 
raunin er í dag varðandi Greiðsluþátttökunefnd.

b. I upphafi 2. mgr. 10. gr. segir: Lyíjagreiðslunefnd skal ákveða:". Þetta orðalag 
stangast á við ákvæði 44. gr. lyfjalaga (sbr. 11. gr. frumvarpsins) þar sem kveðið er á 
um að þeir aðilar sem þar em tilgreindir skuli sækja um verð til nefndarinnar.

c. Þá er lagt til að í 1. tl. 2. mgr. verði orðalag breytt með eftirfarandi setningu:
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1. Lyfjagreiðslunefnd samþykkir eða hafnar, eftir atvikum, hámarksverði í heildsölu 
sem sótt hefur verið um, sbr. 44. gr.

d. í 2. ml. 4. tölul. 2. mgr. 10. gr. er kveðið á um að nefndin geti vísað afgreiðslu 
umsókna lyfja sem veitt hefur verið undanþága samkvæmt 7. gr. laganna til 
Tryggingastofnunar. Ekki verður séð hvaða þörf er á þessu ákvæði þar sem gert er ráð 
fyrir að fulltrúi Tryggingastofnunar eigi sæti i nefndinni og hafi þar með umboð 
stofnunarinnar til að taka ákvarðanir um þessi lyf sem önnur.

e. Ekkert er kveðið á um hvemig ákvarða skuli verð eða greiðsluþátttöku fyrir lyf sem 
falla undir 5. gr. framvarpsins (markaðsleyfi útgefin af Lyíjastofnun).

f. I lokamálslið 3. mgr. er kveðið á um að við ákvörðun á verði og greiðsluþátttöku 
samheitalyfja skuli nefndin hafa hliðsjón af verði viðkomandi samheitalyfja á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Akvæðið er i sjálfu sér eðlilegt en spuming er hvort 
hugsanlega væri ekki réttara að miða við lönd á svæðinu sem em af sambærilegri 
stærðargráðu varðandi mannfjölda og ísland.

g. Akvæði 4. mgr. um samheitalyf er mjög opið og er nauðsynlegt að skilgreina nánar 
þau viðmið sem nefhdin á að nota við ákvörðun sína. Markaðsaðstæður hér á landi em 
oft allt aðrar en annars staðar í Evrópu og verður að taka það með í reikninginn.

h. Varðandi það ákvæði að Lyfjagreiðslunefnd ákvarði flokkun lyfja með sambærileg 
meðferðaráhrif telur félagið að verði sé að fara út á mjög hálan ís. Lyf em nú þegar 
flokkuð samkvæmt ákveðnum viðurkenndum viðmiðunum, svokölluð ATC-flokkun, 
og er algerlega ómögulegt að sjá hvemig nefndin á að búa til aðra flokkun. Ekki er í 
frumvarpinu vikið að því hvaða viðmið skuli höfð til hliðsjónar. Með þessu er verið 
að skerða vemlega heimildir lækna til að ávísa lyijuin og ennfremur mismuna 
sjúklingum eftir fjárhagslegri getu. Leggur félagið eindregið til að þetta ákvæði verði 
fellt brott úr frumvarpinu.

4. Við 11. gr þykir ástæða til að leggja til að sá dagafjöldi sem tilgreindur er til 
afgreiðslu umsókna um verð annars vegar og greiðsluþátttöku hins vegar verði 
samræmdur og verði 90 dagar í öllum tilfellum.

Að lokum áskilur félagið sér rétt til að koma að frekari athugasemdum á siðari stigum.
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