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PharmaNor hf. gerir athugasemdir við breytingartillögu sem lögð hefur verið fram við 
frumvarp til laga um breytingar á lyfjalögum , nr. 93/1994, þingskjal nr. 1651 -  880. mál.

Gerð er athugasemd við lið 5b. sem er tillaga til breytinga á 10. gr. frumvarpsins og 
varðar verðákvörðun á samhliða innfluttum lyfjum. í tillögunni segir að 
lyíjagreiðslunefnd skuli hafa hliðsjón af því verði sem innflytjandi sækir um, enda sé það 
ekki hærra en verð sama lyfs hér á landi og leitast skuli við að skrá samhliða innflutt lyf á 
lægra verði en sama lyf hér á landi.

Athugasemd PharmaNor lítur að því að hér er kynnt til sögunnar annað fyrirkomulag við 
verðákvörðun á innfluttum lyfjum en notast hefur verið við í langan tíma þar sem tekið er 
mið af skráðum verðum lyfja í ákveðnum viðmiðunarlöndum. Þar sem verðmyndun á 
lyfjum lítur opinberum afskiptum þá er það krafa PharmaNor hf. að allir innflytjendur 
lyfja lúti sömu reglum þegar kemur að því að ákveða hámarksverð á lyfjum í heildsölu.

PharmaNor hf. telur mikilvægt að íslensk stjómvöld taki mið af og læri af reynslu 
annarra þjóða þegar kemur að áhrifum samhliða innflutnings lyfja. Því fylgir hjálagt með 
þessu bréfi skýrsla sem The London School of Economics and Political Science birti í 
janúar síðastliðnum. Skýrslan greinir frá rannsókn á áhrifum samhliða innflutnings í tólf 
löndum Evrópusambandsins. Þar kemur m.a. fram að ávinningur af samhliða 
innflutningi lyfja fyrir heilbrigðiskerfið og sjúklinga sé lítill sem enginn og að þeir einu 
sem hagnist á samhliða innflutningi séu innflytjendur sjálfir.

PharmaNor hf. gerir því þá kröfu að við verðákvörðun á samhliða innfluttum lyfjum skuli 
tekið mið af skráðu verði í útflutningslandinu eða ákveðnum viðmiðunarlöndum.

Með kveðju og von um góðar undirtektir,
PharmaNor hf.

Hreggviður Jónsspn, forstjóri
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