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Lyfjastofnun kom til fundar við heilbrigðis- og tryggingamálanefnd Alþingis þann 19. apríl s.l. að 
beiðni nefndarinnar vegna fyrirhugaðra breytinga á lyfjalögum nr. 93/1994. Lyfjastofnun tók að 
hluta þátt í undirbúningi þess frumvarps til breytinga á lyfjalögum með heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytinu, sem nú hefur verið mælt fyrir á Alþingi.

Lyijastofnun telur almennt þörf þeirra breytinga er fram koma í frumvarpi. Á framangreindum 
fundi með heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingi var óskað upplýsinga um eftirfarandi þætti sem 
ekki tókst að ræða að fullu með nefndinni:

Klínískar lyfjarannsóknir tekjur, umfang og vinna
Um 20 umsóknir um leyfi til að framkvæma klínískar lyfjarannsóknir berast Lyfjastofnun á ári 
hverju. Flestar eru framkvæmdar á vegum lyfjafyrirtækja. Tekjur Lyfjastofnunar á árinu 2003 
vegna klínískra lyfjarannsókna voru 556 þ.kr. en gjald fyrir hverja umsókn er á bilinu 1 9 - 3 8  
þ.kr. Lyfjastofnun metur umsóknir m.a. með tilliti til tilgangs rannsóknar, upplýsinga til 
sjúklinga, eiturefnafræði og efnafræðilegra gagna. Mun meiri kröfur til framkvæmda á klínískum 
lyfjarannsóknum verða nú gerðar hér á landi í kjölfar innleiðingar tilskipunar 
Evrópusambandsins á þessu sviði, en unnið er að gerð reglugerðar um klínískar lyfjarannsóknir í 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu.

Þýðing fylgiseðla- límmiði á umbúðir
Eins og kunnugt er leggur Evrópusambandið mikla áherslu á neytendavemd í löggjöf sinni á 
sviði lyfjamála. Þess vegna hefur verið gerð krafa um fylgiseðla sem eru upplýsingar til sjúklings. 
Eðli málsins samkvæmt þurfa sjúklingar að hafa gagn af þeim upplýsingum og því eru gerðar þær 
kröfur að þeir séu á tungumáli sjúklings. I fylgiseðli koma fram helstu upplýsingar um lyfið þ.e.
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virk innihaldsefni, verkun þeirra, í hvaða tilgangi lyfið er notað, leiðbeiningar um hvemig taka 
eigi lyfið og helstu aukaverkanir svo eitthvað sé nefnt. Þar sem nefndin óskaði upplýsinga um 
hvort mögulegt væri að líma slíkar upplýsingar utan á umbúðir á læsilegu formi teldi 
Lyfjastofnun það ósennilegt.

Lyfjaverðskrá
Oskað var upplýsinga um gjöld vegna lyfjaverðskrár. Lyfjastofnun gefur ekki út lyfjaverðskrá. 
Hins vegar hefur Lyfajstofnun áform um að birta lyfjaverðskrá, lyfjaverð og samanburð á 
samheitalyíjum á heimasíðu stofnunarinnar á næstu vikum og er vinnu að ljúka. Hefur þetta 
verkefni verið unnið í samvinnu við lyfjaverðsnefnd. Mun lyfjaverðskrá verða tengd sérlyfjaskrá 
sem Lyfjastofnun annast útgáfu á, svo verði aðgengileg fyrir lækna, og annað 
heilbrigðisstarfssfólk, sjúklinga og heilbrigðisyfirvöld.

Lyfjagreiðlunefnd
I umræðu með nefndinni um lyfjagreiðslunefnd var m.a. óskað eftir upplýsingum um kosti og 
galla þess að fella nefndina undir Lyfjastofnun og hvort hætta væri á hagsmunaárekstrum. í 
nýlegri úttekt Ríkisendurskoðunar í mars 2004 er m.a. gerð tillaga um að stjómsýsla lyfjamála 
verði endurskipulögð með það fyrir augum að sameina verkefni og fækka aðilum sem annast 
málaflokkinn. Lyfjastofnun tekur undir þá skoðun Ríkisendurskoðunar og telur að sameining 
lyfj averðsnefndar og greiðsluþátttökunefndar fyrsta skref í þá átt eins og frumvarpið gerir ráð 
fyrir. Það er álit Lyíjastofnunar að sameining nefndanna undir Lyfjastofnun gæti þó skilað enn 
meiri skilvirkni. Ákvörðun um lyfjaverð og greiðsluþátttöku er hluti af því ferli að setja lyf á 
markað. Þegar Lyfjastofnun gefur út markaðsleyfi ber markaðsleyfishafa að sækja um verð og 
greiðsluþátttöku. Hjá Lyijastofnun er nauðsynleg sérfræðiþekking á sviði læknis og lyfjafræði 
hvað viðkemur mat á gæðum, öryggi og verkun lyfja, en aðgangur að slíkri þekkingu er 
mikilvægur þegar fram fer mat á gagnsemi lyfs samhliða ákvörðunum um greiðsluþátttöku. Hjá 
Lyfjastofnun starfa tveir lyflæknar og níu lyfjafræðingar auk annars sérhæfðs starfsfólks. Hjá 
Lyfjastofnun starfar lyfjanefnd, sem er ráðgjafanefnd Lyfjastofnunar um lyijamál skipuð 
mönnum með sérfræðikunnáttu á sem víðustu sviði læknis- og lyfjafræði. Með því að færa 
lyfjagreiðslunefndina undir Lyfjastofnun mætti koma hinum læknis- og lyfjafræðilega þætti enn 
frekar að. Hin meginstoðin, fjárhagslegi þátturinn flyttist með þeirri menntun og reynslu sem 
starfsmenn nefndanna beggja búa yfir. Lyíjaverðsnefnd er staðsett í húsnæði Lyíjastofnunar og 
samvinna milli þessara aðila nokkur sem og greiðsluþátttökunefndar þó sú nefnd sé til húsa 
annarsstaðar. Með þessu má gera vinnuferlið skilvirkara og efla þessa starfsemi enn frekar. 
Lyfjastofnun hefur ekki beina hagsmuni í ákvörðunum um lyfjaverð eða greiðsluþátttöku aðra en 
almannahagsmuni og má segja að sé sá hlutlausi fagaðili sem um málið fjallaði. Vakin er athygli 
á því að lyfjastofnanir Noregs og Danmerkur (Statens legemiddelverk, Lægemiddelstyrelsen) fara 
með þessa málaflokka.

í skýrslu Ríkisendurskoðunar er einnig minnst á nauðsyn þess að veita faglegar upplýsingar um 
lyf til lækna og neytenda sem mótvægi við markaðssetningu lyfjafyrirtækjanna og nauðsyn þess 
að efla tölfræði um lyfjanotkun og sameina þá vinnu á einum stað. Lyfjastofnun er vel til þess 
fallin að sinna faglegri ráðgjöf vegna lyfja og annast tölfræðiúrvinnslu í ríkari mæli. Þá er það 
álit Lyfjastofnunar að eitt af hlutverkum stofnunarinnar ætti að vera að stuðla að hagkvœmri 
lyjjanotknu í landinu en slíkt aukið hlutverk myndi kalla á lagabreytingar.



Á fundinum var rætt m.a. um útgáfu Lyfjastofnunar á markaðsleyfum fyrir lyf skv. 5. gr. 
frumvarpsins. Er það ágætlega skýrt í greinargerð með frumvarpi hvenær ástæða þætti til að gefa 
út slík markaðsleyfí og vísast til þess.

Lyfjastofnun þakkar fyrir að hafa fengið tækifæri til að koma á fund heilbrigðis- og 
trygginganefndar og ræða fyrirhugaðar breytingar. Óski nefndin eftir frekari upplýsingum verða 
þær fúslega veittar. Lyfjastofnun býður hér með heilbrigðis- og trygginganefnd í heimsókn til 
stofnunarinnar m.a. til að kynna starfsemina fyrir nefndarmönnum á sambærilegan hátt og síðast 
þegar nefndin heimsótti stofnunina á árinu 2002 og tókst í alla staði vel.

F.h. Lyfjastofnunar,


