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ísfarm ehf. vill koma á framfæri athugasemdum vegna breytingatillagna heilbrigðis- 
og trygginganefndar Alþingis við frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum nr. 
93/1994, 880. mál, sem fram koma á þingskjali nr. 1651.

Setja verður skýrar reglur um samhliða innflutning lyfja, þar sem tilgreind eru skilyrði 
til innflutnings og settar ákveðnar kröfur sem gerðar eru til hans.
Eðlilegt hlýtur að teljast að sambærilegar kröfur gildi um innflutning samhliða lyfja 
og annarra frumlyfja.

Meirihluti heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins leggur til að í stað þess að miða 
við verð í útflutningslandi þegar hámarksverð er ákveðið fyrir samhliða innflutt lyf 
skuli miða við hámarksverð sama lyfs hér á landi, þó með þeim fyrirvara að stefiit 
skuli að því að skrá það á lægra verði.
Tillagan mun hvetja til þess að innflytjendur samhliða innfluttra lyfja sæki um sem 
hæst verð á samhliða innfluttum lyfjum. Það er augljóst að það hagræði sem af þessu 
hlýst mun ekki skila sér til ríkissjóðs og sjúklinga heldur beint í vasa þess sem flytur 
inn samhliða lyf. Einnig skal á það bent að frá samkeppnislegu sjónarmiði séð, þykir í 
hæsta máta óeðlilegt ef innflytjendur fnimlyfja, sem og framleiðendur samheitalyfja, 
eru bundnir verðákvörðunum sem byggjast á samanburði við önnur lönd, ef samhliða 
innflutt lyf hafa engan slíkan samanburð nema þá skráð verð hérlendis. Skráð verð 
samhliða innfluttra lyfja annars staðar í Evrópu er töluvert lægra heldur en verð 
frumlyfjanna sjálfra og því óeðlilegt að verðlagning hér verði meira og minna frjáls. 
Eðlilegt væri að miða við verð í útflutningslandi eins og lagt var til í frumvarpinu fyrir 
breytingar heilbrigðis- og trygginganefndar.

Þeir aðilar sem ætla að fara í samhliða innflutning vilja meina að ógerlegt sé að miða 
verðlagningu samhliða innfluttra lyfja við verð í útflutningslandi sökum þess að það 
liggi ekki alltaf fyrir. Þetta er vægast sagt ósannfærandi málsflutningur, það er 
ótrúlegt að nokkur maður byggi upp heilt fyrirtæki með tilheyrandi kostnaði ef hann 
veit hreinlega ekkert mn væntanlega afkomu þess. Það hlýtir að vera grunnhugmynd 
að vita hvaða framlegð verið er að tala um. Aðilar þessir hafa talað um að þeir fái 
mismunandi verð frá mismunandi löndum í hvert og eitt skipti, en skráning lyfsins er 
alltaf bundin ákveðnum löndum og framleiðslustöðum þannig að það telst ekki 
sannfærandi.
Ekki verður séð að neitt sé því til fyrirstöðu að þeir aðilar sem hyggja á samhliða 
innflutning framvísi reikningum frá þeim heildsölum þar sem keypt er í hvert skipti, 
og heildsöluverð ákvarðað út frá þvi.
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I framhaldi af ofangreindu skal á það bent að framleiðandi og umboðsaðili hans hér á 
landi þurfa að greiða háan kostnað vegna markaðssetningar lyfsins aðallega vegna 
vinnu við skráningar og viðhald þeirra. Gera má ráð fyrir að umboðsmenn eyði árlega 
u.þ.b. 250-300 milljónum króna í þessa vinnu.
Með samþykkt EES samningsins og eftir stofnun EMEA hefur skráningarvinna hér á 
landi fimmfaldast. Umboðsaðilar erlendra framleiðenda þurfa að vera til taks flesta 
daga ársins þar sem verið er að skrá lyf á sama tíma um alla Evrópu. Skráningar lyfja, 
viðhald þeirra, tilkynningar um aukaverkanir o.fl. tryggja öryggi sjúklinga og því 
mikilvægt að skráningin sé unnin af faglegum aðilum.

Einnig eru öll gjöld til Lyfjastofhunar hærri á þessa aðila, enda bera þeir að stærstum 
hluta kostnað við rekstur Lyfjastofnunar.
Innflytjandi samhliða innflutts lyfs þarf hins vegar eingöngu að skrá lyfið með 
einföldum hætti og minni kostnaði. Umboðsaðili hefur þegar þýtt öll gögn á sinn 
kostnað.

Að ofangreindu sagt vill ísfarm ítreka að eðlilegt þyki að heildsöluverð samhliða 
innfluttra lyfja sé miðað við verð í útflutningslandi eða ákveðnum viðmiðunarlöndum. 
Verð framlyf sem skráð eru hérlendis miðast við meðalverð í Danmörku, Svíþjóð og 
Noregi, sama má segja um samheitalyf. Lyfjaverðsnefnd hefur nú nýverið breytt 
reglum varðandi verð samheitalyfja, en þau fá nú 20% hærra verð heldur en 
meðalverð í framagreindum löndum er. Væri t.d. eitthvað óeðliegt að hafa 
sambærilegar reglur fyrir samhliða innflutt lyf ?

Samhliða innflytjendur sækjast eingöngu í að flytja inn lyf sem eru mikið notuð, en 
hafa ekki áhuga á lítið notuðum lyfjum eða lyQum fyrir sjúklinga með sjaldgæfa 
sjúkdóma. Má í þessu samhengi minna á að lyfjaumboðsfyrirtæki eru hluti af íslenska 
heilbrigðiskerfmu og hlutverk þeirra að sjá til þess að allir sjúklingar geti fengið þau 
lyf sem þeir þurfa, án tillits til kostnaðar við öflun þess eða algengi sjúkdóms.
U.þ.b. 20% af skráðum vörunúmerum lyfja hérlendis bera uppi u.þ.b. 80% veltunnar 
og því ljóst að ef búið er að fleyta ijómann með þessum vörunúmerum verða einungis 
eftir svokölluð “þjónustulyf ’ fyrir umboðsaðilann, þ.e. lyf sem skila svo til enginni 
framlegð en eru á markaði vegna þarfa sjúklinga.
Umboðsmenn erlendra lyfjaframleiðenda hafa verið í góðri samvinnu við 
Lyfjastofnun um skráningar og hafa reynt að afstýra afskráningum sölulágra lyfja eins 
og kostur er. Hætt er við að erfiðara geti orðið viðfangs að fá að halda inni 
skráningum ef breytingar á frumvarpinu verða samþykktar eins og meirihluti 
nefndarinnar leggur til.
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