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Sæl Jónína

Það liggur fyrir heilbrigðis- og trygginganefnd frumvarp til breytinga á lyfjalögum. Það er að mínu mati 
réttlætismál að nefndin geri frekari breytingar á lyfjalögum en raktar eru í frumvarpinu. Þær breytingar 
snúa að því máli að Lyfjaver ehf varð fyrst fyrirtækja til að bjóða fría heimsendingarþjónustu lyfja um 
allt land. Síðar hefur komið í Ijós að túlkun Lyfjastofnunar á lyfjalögum er þannig að Lyfjaver er 
óheimilt að auglýsa um allt land og senda heim lyf út á landi þar sem fyrir er eitt apótek eða útibú frá 
apóteki. Ástæða þessa er að mati Lyfjastofnunar að í lyfjalögum eru verndarákvæði fyrir þessi 
apótek/útibú. Lyfjastofnun segir að ekki sé heimilt að bjóða þjónustu sem innifelur lægra þjónustustig 
en fyrir er í viðkomandi byggðarlagi og skilgreinir fría heimsendingu lyfja sem lægra þjónustustig. Ég 
er ósammála þeim skilningi.

Á sama tíma og þessum lagaákvæðum er beitt gegn Lyfjaver ehf í þeirri viðleitni að viðhalda einhverri 
samkeppni á smásölumarkði lyfja er fyrirtækjum annarsstaðar á EES svæðinu heimilt að senda lyf til 
þessara byggðarlaga (m.a. sbr. leiðbeiningar þar um á heimasíður Lyfjastofnunar. 
http://www.lvfiastofnun.is/Daae/innflutninasrealur

Ég tel augljóst að þessi mismunun getur ekki gengið. Lyfjastofnun véfengir að öðru leiti ekki 
heimsendingarþjónustu Lyfjavers sem á sér stað með eigin dreifikerfi á stór-Reykjavíkursvæðinu og 
með ábyrðarsendingum íslandspósts út á land.

Ég vil taka fram að Lyfjaver ehf er ekki aðili að samtökum atvinnurekenda s.s. Félagi íslenskra 
stórkaupmanna (FÍS) eða Samtökum verslunarinnar. Það er því brýnt að málefnaleg umræða geti 
farið fram um þetta mál á vettvangi nefndarinnar þar sem Ijóst er að Samtök verslunarinnar munu 
gæta hagsmuna stóru lyfjsölukeðjanna Lyfju og Lyf og heilsu í þessu máli.

Ég vil að lokum benda á að einungis 3 apótek eru í einkarekstri út landsbyggðinni, á Siglufirði, Ólafsvík 
og í Vestmannaeyjum. Öll önnur apótek eru rekin af Lyfju og Lyf og heilsu og skv. úttekt í síðasta tbl 
Frjálsar Verslunar ráða keðjurnar tvær a.m.k. 85% af smásölumarkaði lyfja. Verndarákvæði lyfjalaga 
eiga því ekki við lengur auk þess sem samgöngur hafa batnað og aðrar aðstæður hafa breyst frá því 
þessi verndarákvæði voru sett í lög.

Ef þú sérð þér fært að gefa þér tíma til að koma í heimsókn í Lyfjaver til að kynnast starfsemi 
fyrirtækisins á sviði tölvustýrðar lyfjaskömmtunar, heimsendingarþjónustu og samhliða innflutningi lyfja 
þá getum við tekið á móti þér hvenær sem er.

Lyfjaver hefur fengið frumvarp til Lyfjalaga til umsagnar og mun nota það tækifæri til að óska formlega 
eftir því að þetta mál verði tekið upp við meðhöndlun frumvarpsins í nefndinni.

Með kveðju,
F.h. Lyfjavers 
Aðalsteinn Steinþórsson
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