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Thorarensen Lyf ehf, sem er annað stærsta lyíj aheiIdsölufyrirtæki á íslandi, óskar efitir 
að koma eftirfarandi athugasemdum vegna breytingatillagna hæstvirtrar Heilbrigðis- 
og trygginganefndar Alþingis við ofangreint frumvarp.

Aðalatriðið í okkar huga er að sambærilegar leikreglur og jafnræði gildi um 
samhliða innflutning lylja og innflutning annarra frumlvfja.

Af hálfu meirihluta heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins er lagt 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 stefnt skuli að að skrá það á lægra verði. Þessi tillaga mun hvetja til þess að 
innflytjendur samhliða innfluttra lyfja sæki um sem hæst verð á samhliða innfluttum 
lyfjum. Þetta á sérstaklega við þar sem komið hefur fram að einn af þeim aðilum sem 
hyggur á samhliða innflutning er apótekskeðja með u.þ.b. 40% markaðshlutdeild í 
smásölu á lyljum hér á landi.

Það er krafa okkar að innflytjendur samhliða innfluttra lyfja lúti sömu reglum 
og aðrir innflytjendur lyfja hér á landi þ.e. að við ákvðrðun á hámarksverði í 
heildsölu verði miðað við skráð verð í útflutningslandi eða ákveðnum 
viðmiðunarlöndum.

í janúar 2004 birti The London School of Economics and Political Science (LSE) 
niðurstöður rannsóknar á áhrifum af samhliða innflutningi hlutaðeigandi 
hagsmunaaðila í tólf löndum Evrópusambandsins. Niðurstaða þessarar rannsóknar 
kom mikið á óvart þar sem hún stangaðist á við þau almennu viðhorf að samhliða 
innflutningur kæmi öllum hagsmunaaðilum í heilbrigðiskerfinu og sjúklingum til 
góða. Megin niðurstaða rannsóknarinnar er sú að það hagræði sem hlýst af samhliða 
innflutningi rennur nær allt til þeirra aðila sem stunda samhliða innflutning, eða eins 
og segir á frummálinu í skýrslunni; “healthcare stakeholders are realizing few of the 
expected savings.” Og skýrslan heldur áfram; “the study demonstrates that profits 
from parallel imports accure mostly to the benefit of the third-party companies that 
buy and resell these medicines.” Gera má ráð fyrir að nákvæmlega sama staða komi 
upp hér á landi verði samhliða innflutt lyf verðlög miðað við það verð sem fyrir er í
landinu.
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Það er mikilvægt að íslensk stjórnvold líti til reynslu annarra þjóða af samhliða 
innflutningi lyfja og falli ekki á þá gryfju sem bent er á í skýrslu LSE.

Jafnframt viljum við taka fram að verðmyndun á lyíjum hér á landi lýtur opinberum 
afskiptum þar sem tekið er mið af skráðum verðum í ákveðnum viðmiðunarlöndum. 
Undanfama mánuði hafa aðilar á lyfjamarkaði unnið markvisst að því að lækka 
Iyfjaverð og lyfjakostnað. Þessi vinna hefur skilað verulegum árangri sem kemur að 
fiillu til framkvæmda þann 1. júlí næst komandi.

Félagið lítur svo á að þessari vinnu sé ekki lokið og að frekar verði unnið að lækkun 
lyljaverðs og lyfjakostnaðar hér á landi. Sú breyting sem gerð hefur verið á 
frumvarpinu varðandi verðlagningu á samhliða innfluttum lyQum mun ekki leiða af 
sér neina verulega lækkun á lyfjaverði.

Við viljum vekja sérstaka athygli á því að framleiðandi og umboðsaðili hans hér á 
landi þarf að leggja út í margvíslegan kostnað vegna markaðssetningar lyfsins 
aðallega vegna vinnu við skráningar og viðhald þeirra. Áætlað er að þessi kostnaður 
nemi samtals um 250 mkr. á ári hér á landi og hefur hann fimmfaldast á síðustu árum, 
einkum eftir að Island varð aðili að Evrópsku lyfjamálastofnuninni. Innflytjandi 
samhliða innflutts lyfs þarf hins vegar eingöngu að skrá lyfið með einföldum hætti og 
mun minni kostnaði. Ekki þarf að þýða fylgigögn því þau hafa þegar verið þýdd af 
umboðsaðilanum.

Félagið varar því eindregið við að breytingartillaga nefridarinnar verði samþykkt og 
mælist til þess að hún verði dregin til baka eða breytt þannig að sanngjöm niðurstaða 
náist.

Að lokum má benda á að samhliða innflytjendur beina eingöngu sjónum sínum að 
lyfjum sem eru mikið notuð og huga ekki að lítið notuðum Iyfjum eða lyfjum fyrir 
sjúklinga meðsjaldgæfa sjúkdóma. Starfsemi þeirra er því til þess fallin að veikja 
stöðu markaðsleyfishafa og framleiðenda sem þjóna vilja öllum sjúklingum - líka 
þeim með sjaldgæfa sjúkdóma.

Benda má á að frumlyljaframleiðendur, sem m.a. Thorarensen Lyf er umboðsaðili 
fyrir, standa fyrir umfangsmiklum rannsóknum hér á landi sem skapa miklum fjölda 
hámenntaðs fólks vel launuð störf. Við óttumst að ef samhliða innflutningur fær að 
búa við betri aðstæður en frumlyija innflutningur sé hætta á að viðkomandi 
framleiðendur dragi vemlega úr rannsóknarstarfsemi sinni hér á landi.

Fram hafa komið áhyggjur yfirvalda vegna afskráningar eldri og lítið notaðra lyfja 
vegna smæðar íslensks lyfjamarkaðar. Hætt er við að afleiðing af starfsemi 
samhliðainnflytjenda muni auka enn áhyggjur heilbrigðisyfirvalda vegna þessa.

Að lokum ep'þep óskað að fulltrúar Thorarensen Lyf ehf fái fund með nefndinni við 
fyrsta m^gule^a tækifæri.
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