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Umsögn um frumvarp til breytinga á sóttvarnalögum, 790. mál

Landspítali - háskólasjúkrahús hefur fengið ofangreint mál til umsagnar sbr. bréf írá 19. f.m. 
Meginmarkmið þessarar breytingar á 1. 19/1997 er að halda skrá um notkun manna á sýklalyfjum. 
Astæður eru raktar í athugasemdum og eruþar nefndar vaxandi áhyggjur af sýklalyfjanotkun og 
tilmæli ESB og EES að hafín verði vöktun á notkun sýklalyfja.

Frumvarp þetta hefur verið skoðað af hálfu LSH og eru ekki gerðar athugasemdir við framgang þess 
og þeim tilgangi sem er að baki fyrirhugaðrar breytinga á sóttvamalögum.

í þessu sambandi er þó nauðsynlegt að benda á nokkur atriði:
- Allir lyfseðlar útgefnir í landinu fara til Tryggingastofnunar ríkisins þar sem fyrir liggja upplýsingar 
um ávísanir á sýklalyf. Upplýsingar um sýklalyfjanotkun (ávísanir) utan sjúkrahúsa eiga því að vera 
til.
- Engin samræmd skráning er á LSH um notkun einstaklinga umfram skraningu i sjúkraskrá 
viðkomandi sjúklings.Kostnaður vegna sýklalyfja var u.þ.b. 10% af heildarlyfjanotkun LSH eða u.þ.b. 
100 m.kr. á s.l. ári.
- Það hefur í för með sér verulegan kostnað að halda utan um notkun sýklalyfja per sjúkling.
Búa þarf til sérstakt kerfí á LSH með ópersónugreinanlegum upplýsingum um sjúklinga. Slikt kerfi 
kostar tugi milljóna króna auk rekstrarkostnaðar. Þvi er ekki allskostar rétt að þetta leiði ekki til 
umtalsverðra útgjalda fyrir ríkissjóð eins og segir i umsögn fjárlagaskrifstofu. Þennan kostnað þarf 
LSH að fá greiddan.

Niðurstaða:
Af hálfu LSH eru engar athugasemdir gerðar við framgang máls 790. ítrekuð eru þau atriði sem að 
framan greinir. Eigi LSH að taka upp skráningarkerfi um sýklalyfjanotkun einstakra sjúklinga á LSH 
verður að koma til sliks verkefnis sérstök fjárveiting.
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