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GlaxoSmithKline ehf visar til frumvarps, hæstvirts heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra, til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari 
breytingum, 880. mál, sem er nú til umfjöllunar í heilbrigðis- og trygginganefnd og 
sent var fyrirtækinu til umsagnar.

GlaxoSmithKline ehf er hluti fyrirtækjasamstæðu GlaxoSmithKline plc (GSK) sem er 
skráð er á erlendum hlutabréfamörkuðum. Fyrirtækið er með 70 skráð lyf hér á landi í 
180 mismunandi pakkningum. Á heimsvísu er GSK í fararbroddi þróunar og 
framleiðslu bóluefna og lyfja gegn öndunarfærasjúkdómum, smitsjúkdómum, 
sjúkdómum i miðtaugakerfi auk meltingar- og efnaskiptasjúkdóma. GSK framleiðir 
lyf fyrir íslenskan markað í verksmiðjum í a.m.k. 10 löndum austan hafs og vestan og 
er íslenska fyrirtækið beintengt birgða- og vörustýringarkerfi GSK á heimsvísu. Þetta 
tryggir aukið öryggi varðandi framboð og afhendingu lyfja auk markvissari 
birgðastýringu.

GlaxoSmithKline ehf hefur yfirfarið fhimvarpið og telur ástæðu til að gera eftirfarandi 
athugasemdir við einstaka greinar þess:

1. I 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 f 
landinu sem hefur verið útrýmt, t.d. berklar og ekki vinnst tími til að sækja um 

x markaðsleyfi með hefðbundnum hætti.



Ekki er nægilega skýrt við hvaða aðstæður þessi heimild Lyfjastofnunar verður beitt 
og skilyrði til beitingar hennar eru ekki nægilega skilgreind. Ástæða 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;
- hvemig tryggt verði að einkaleyfisvemd verði fullnægt.

Eins og fyrr greinir er GSK með markaðsleyfi fyrir um 70 lyf í 180 mismunandi 
pakkningum. Mörg lyfja fyrirtækisins hafa verið lengi á markaði og sum þeirra eru 
lifsnauðsynleg. GSK leggur metnað sinn í að þjóna íslensku heilbrigðiskerfi með öll 
nauðsynleg lyf frá fyrirtækinu og viðhalda markaðsleyfum þeirra. Hér á landi sinna 
fjórir starfsmenn á snærum fyrirtækisins samskiptum við Lyfjastofnun og því að 
viðhalda skráningum lyfja samkvæmt samræmdum reglum EES og ES. GSK telur 
ástæðu 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 og fullreynt er að framleiðandi 
viðkomandi lyfs sé ekki fáanlegur til að sækja um markaðsleyfi.

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 eru 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, heíur komið í ljós að samhliða innflutt lyf eru í flestum tilvikum flutt inn 
á sömu verðum og markaðsleyfishafi flytur þau inn á. Kemur þetta m.a. fram í 
áfangaskýrslu stýrihóps heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um lyfjakostnað á 
heilbrigðisstofnunum (mars 2004). Einnig er vert að benda á þá staðreynd samhliða 
innflytjendur beina eingöngu sjónum sínum að lyfjum sem eru mikið notuð og huga 
ekki að lítið notuðum lyfjum. Starfsemi þeirra er því til þess fallin að veikja stöðu 
markaðsleyfishafa og framleiðenda sem vilja þjóna öllum -  líka sjúklingum með 
sjaldgæfa sjúkdóma. 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 o f fmancial benefits 
accrue to parallel importers €704 million."

3. Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við 10. gr. frumvarpsins 
a. Óeðlilegt þykir að Lyfjastoínun tilnefni fulltrúa í Lyfjagreiðslunefnd. Hlutverk 
Lyfjastofiiunar 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 i miklum samskiptum við öll þau fyrirtæki sem lyfjalög ná til, bæði 
sem þjónustuaðili og eftirlitsaðili. Þá má ekki gleyma því að lyfjafyrirtæki greiða lang 
stærstan hluta reksturs stofnunarinnar 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 í Lyfjagreiðslunefnd sitji aðili með lyflafræðilega þekkingu 
þykir eðlilegra að fulltrúi frá læknadeild Háskóla íslands sitji í nefndinni eins og 
raunin er í dag varðandi Greiðsluþátttökunefhd.

Varðandi það ákvæði að Lyfjagreiðslunefnd ákvarði flokkun lyfja með sambærileg 
meðferðaráhrif telur GSK að verði sé að fara út á mjög hálan ís. Lyf eru nú þegar 
flokkuð samkvæmt ákveðnum viðurkenndum viðmiðunum, svokölluð ATC-flokkunn, 
og er algerlega ómögulegt að sjá hvemig nefndin á að búa til aðra flokkun. Ekki er í 
frumvarpinu vikið að þvi hvaða viðmið skuli höfð til hliðsjónar.

Áður en markaðsleyfi er veitt nýju lyfi, þarf að vera búið að sýna fram á öryggi þess 
og virkni og áður en ákvarðað er um greiðsluþátttöku þarf að fara fram mat á hinni 
nýju meðferð, miðað við önnur úrræði sem eru á markaði. Samkvæmt frumvarpinu er 
það hlutverk nefndarinnar að halda lyfjakostnaði í lágmarki í ljósi þessa er rétt að 
benda á að markviss lyfjanotkun er meðal öflugustu úrræða heilbrigðisþjónustunnar. 
Meðferð með nýju lyfi getur virst dýr ef hún er tekin úr þjóðhagslegu samhengi en 
spamaður vegna nýs lyfs sem fyrirbyggir, læknar eða dregur úr einkennum lendir að 
mestu utan heilbrigðiskerfisins..

GlaxoSmithKline leggur eindregið til að þetta ákvæði verði fellt brott úr frumvarpinu. 
Ella er hætta á íslandi verði til fyrirkomulag í lyfjamálum sem hindrar aðgang að 
mikilvægum meðferðarúrræðum, dregur úr samkeppni og hvata þróunar og 
rannsókna nýrra lyfja.

Virðingarf1

Hjörleifur Þorarinsson 
Framkvæmdastj óri


