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Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum nr. 93/1994, og lögum um 
heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, með síðari breytingum 
Umsögn Vistor hf.

Með vísan til bréfs heilbrigðis- og trygginganefndar, dags. 7. apríl 2005 og meðfylgjandi 
frumvarps til laga um breytingu á lyfjalögum nr. 93/1994, og lögum um heilbrigðisþjónustu, 
nr. 97/1990, með síðari breytingum.

Frumvarpið mun hafa verið samið í HTR að höfðu samráði við Lyfjastofnun. Tilefnið virðist 
einkum þríþætt, þ.e.:

1. Breytingar vegna tilskipana:
a. 2002/98/EB frá 27. janúar 2003 - blóðtilskipunin.
b. 2004/27/EB frá 31. mars 2004- lyfjamálabreytingar, lyf handa mönnum.
c. 2004/28/EB frá 31. mars 2004 - lyfjamálabreytingar, dýralyf.

2. Lyfjaeftirlitsgjöld.
3. Framleiðsla lyfja.

Á það skal bent að þótt b og c stafliðir 1. töluliðar hér að framan láti ekki mikið yfir sér, þá 
fela umræddar tilskipanir í sér mjög viðamiklar breytingar á tilskipun um lyfjamál. Enskur 
texti tilskipunar 2004/27/EB er t.d. 24 bls. og mætti kalla vel af sér vikið að koma svo viða- 
miklum breytingum fyrir í þvi niu greina frumvarpi sem hér er til umsagnar, ekki hvað sist 
þegar haft er í huga að þijár af þessum níu greinum fjalla um önnur mál en tilskipun 
2004/27/EB.

Enda þótt ekki sé ætlunin að halda þvi fram hér að stærðin skipti alltaf öllu máli, þá verður 
ekki undan því vikist að vekja athygli nefhdarinnar á þvi að í frumvarpið vantar, að mati 
Vistor, margt sem þar ætti heima, sbr. tilskipun 2004/27/EB. Má í því sambandi nefna 
eftirfarandi, en áréttað skal að hér er alls ekki um tæmandi lista að ræða. Má í því sambandi 
nefna eftirfarandi, en áréttað skal að hér er alls ekki um tæmandi lista að ræða.

>  Ymsar skilgreiningar.
>  Skyldur markaðsleyfishafa og hlutverk fulltrúa hans.
>  „Public service obligations"
>  Breytingar sem tengjast áminningarauglýsingum.
>  Akvæði um skyldu lækna til að tilkynna um aukaverkanir.

Þá er af hálfu Vistor einnig vakin á því athygli að sá tími sem veittur var til umsagnar um 
frumvarpið er mjög af skomum skammti. Bréf heilbrigðis- og trygginganefndar er dags.
7. apríl 2005 og óskað er eftir umsögn eigi síðar en 19. apríl 2005. Bréf nefndarinnar barst 
Vistor mánudaginn 11. apríl 2005 og tími til umijöllunar um þetta viðamikla mál hefur þvi 
einungis verið um 6 vinnudagar.

Vistor hf. • Hörgatúni 2 • Pósthólf 200 • 212 Garðabæ • Sími 535 7000 • Fax 565 6485 • Kt. 630402-3870 • Vsk.nr. 75030 • vistor@vistor.is •  www.vistor.is 
Pantanamóttaka: Simi 535 7177 • Fax 565 5628 • sala@vistor.is

mailto:vistor@vistor.is
http://www.vistor.is
mailto:sala@vistor.is


vistor
Að svo miklu leyti sem frumvarpið varðar tilskipanir 2004/27 og 2004/28 skal áréttað að ekki 
þarf að innleiða þær í íslenska löggjöf fyrr en 30. október 2005. Vistor leggur því til að 
umfjöllun um framvarpið verði frestað, en þess í stað verði settur á laggimar vinnuhópur 
heilbrigðis og trygginganefiidar, sem og hagsmunaaðila, er fari ítarlega yfir efni fyrmefndra 
tilskipana og færi frumvarpið í ítarlegri búning, auk þess sem lögð verði fram drög að þeim 
reglugerðum og breytingum á reglugerðum sem framkvæmdavaldið telur nauðsynlegar í 
tengslum við innleiðingu tilskipananna. í ljósi þessa er hér á eftir hvorki fjallað ítarlega um 
einstakar greinar frumvarpsins, né um mörg þau ákvæði sem Vistor telur að vanti i frum- 
varpið. Þá verður ekki heldur fjallað um orðalag í ýmsum greinum, sem Vistor telur að mætti 
færa til betri og í sumum tilvikum til réttari vegar.

Þess skal getið að fulltrúar FÍS og Vistor áttu óformlegan fund með starfsmönnum heil- 
brigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og Lyfjastofiiunar, þar sem óskað var eftir skýringum 
á efni frumvarpsins. Umsögn Vistor hér á efitir ber merki þess fundar. Þá ber umsögn Vistor 
þess einnig merki að ekki liggur skýrt fyrir hvemig standa á straum af kostnaði við ýmsa nýja 
eða ítarlegri verkþætti í starfsemi Lyfjastofnunar. Minnt skal á að lyfjafyrirtækin hafa í 
samvinnu við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið unnið að því að lækka lyfjaverð á 
Islandi. Verður því engan veginn við það unað ef hið opinbera ætlar á sama tíma að auka 
skattbyrði fyrirtækjanna, t.d. með hærri eftirlitsgjöldum.

Umsögn

1. gr. a
Ekki kemur fram hvemig kostnaður vegna eftirlits Lyfjastofnunar með klíniskum rannsóknum 
verði greiddur.

1 ■ gr. b
Hér virðist um nýja starfsemi að ræða. Ekki er ljóst hvort og þá hvaða tekjur Lyfjastofnun 
mun hafa af þessari starfsemi og þar með er ekki ljóst hvemig kostnaður verður greiddur.

L_grh
Afleiðing þessa er umtalsvert minni tekjur Lyfjastofnunar. Fram hefur komið að tölur í 
umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins séu rangar og er því erfitt um vik að meta 
tekjutapið, sem og hvemig Lyfjastofnun ætlar að draga saman í rekstri til að mæta tekju- 
tapinu. Þá má raunar ráða af greinargerð með frumvarpinu að fyrirhugað sé að hækka lyfja- 
eftirlitgjöld. Sem fyrr segir er slíkt með öllu óviðunandi að mati Vistor.

íLgr
Vistor telur víðs fjarri að efni þessara greinar hafi verið skýrt með ásættanlegum hætti, hvort 
sem litið er til greinargerðar með frumvarpinu eða þess sem fram kom á fyrmefndum fiindi 
með höfundum frumvarpsins. Af hálfu starfsmanna HTR og Lyfjastofnunar hefur verið stað- 
fest að breytingin hafi ENGAR efnislegar afleiðingar í för með sér, þ.e. hvað varðar fram- 
kvæmd skráningar samhliða lyfja. Ekki verður því séð nein þörf fyrir a.m.k. efni stafliðar a.

7- gr-
Samkvæmt upplýsingum HTR og Lyfjastofnunar er með þessari grein búin til lagastoð fyrir 
ákvæði i reglugerð um framleiðslu lyfja og á fyrmefndum fundi var staðfest að greinin myndi 
ekki hafa neinar efhislegar breytingar í for með sér.

íL_gIi
Vistor telur, m.a. með vísan í upplýsingar frá Framkvæmdastjóm Evrópusambandsins, að með 
þessari grein sé lagt upp í óþarft og dýrt ferli, sem engu muni skila nema aukinni vinnu hjá 
Lyfjastofnun og lyfjafyrirtækjunum, sem og miklum kostnaði fyrir lyfjafyrirtækin, í formi 
gjalda til Lyfjastofnunar. Aðrar og skynsamlegri leiðir eru færar til ná þeim markmiðum sem 
þessi grein kann að hafa að leiðarljósi.
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Vistor áréttar fyrri tilmæli sín um að settur verði á laggimar vinnuhópur stjómvalda og 
hagsmunaaðila, er vinni að endurbótum á fmmvarpi til breytinga á lyfjalögum og samningu 
nauðsynlegra reglugerða og breytinga á reglugerðum. Endurbætt fmmvarp verði síðan lagt 
fyrir Alþingi á komandi hausti og verði afgreitt þaðan sem lög, með gildistöku 30. október 
2005.

Vistor er að sjálfsögðu reiðubúið að tilnefna fulltrúa sinn í slíkan vinnuhóp.

Virðingarfyllst, 
Vistor hf.

Guðbjörg Alfreðsdóttir, 
framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Vistor hf.


