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Athugasemdir HTR vegna umsagna um frumvarp til lyfjalaga.

1. Tillaea Persónuvemdar um sérstakt ákvæði varðandi meðferð persónuupplvsinea í 
blóðbanka.

Ráðuneytið lítur svo á að öll meðferð persónuupplýsinga í blóðbankanum sé í 
samræmi við lög um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, sem er 
hinn almenni lagarammi á þessu sviði þar sem kveðið á um ákveðnar 
grundvallarreglur sem gilda við meðferð persónuupplýsinga, og ákvæði laga um 
réttindi sjúklinga nr. 74/1997.

Ráðuneytið taldi nægilegt að sértæk ákvæði varðandi meðferð persónuupplýsinga í 
blóðbankastarfsemi yrðu í reglugerð. Sambærilegt ákvæði og Persónuvemd leggur til 
er nú í drögum að þeirri reglugerð sem unnið er að í ráðuneytinu.

Ráðuneytið vill einnig taka firam að skv. 20. gr. tilskipunarinnar á enn eftir að móta 
frekari reglur um rekjanleika.

Ráðuneytið telur því óþarfi að fella ákvæðið inn í lög um heilbrigðisþjónustu auk þess 
sem það yrði eins og fleygur inn í löggjöf sem að meginstofhi til fjallar um skipulag 
heilbrigðisþjónustu.

Telji nefndin allt að einu nauðsynlegt að minnst sé á meðferð persónuupplýsinga í 
löggjöfinni gerir ráðuneytið það að tillögu sinni að gerðar verði eftirfarandi breytingar 
á 10. gr. fmmvarpsins:

a. Við greinina bætist eftirfarandi málsgrein:

“Meðferð persónuupplýsinga í blóðbanka skal vera í samræmi við lög um 
persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 og lög um réttindi sjúklinga 
nr. 74/1997. “

b. Á eftir orðunum “framkvæmd eftirlits” í 3. mgr. kæmi: meðferð persónuupplýsinga.

2. Umsögn Blóðbankans.
Blóðbankinn leggur til í umsögn sinni að við 10. gr. frumvarpsins verði bætt 
eftirfarandi: “Rekstur Blóðbankans skal vera fjárhagslega aðskilinn frá öðrum rekstri 
sjúkrahússins.”

í umsögn Blóðbankans er tillagan rökstudd með vísun í 37. gr. núgildandi lyfjalaga 
um sjúkrahússapótek en þar segir: “Rekstur sjúkrahússapóteks skal vera íjárhagslega 
aðskilinn frá öðrum rekstri sjúkrahússins.”

í upphaflegu frumvarpi til lyfjalaga nr. 93/1994 var það ákvæði orðað svo að 
reksturinn skyldi vera “reikningslega aðskilinn” frá öðrum rekstri sjúkrahússins. í 
athugasemdum með 34. gr. frumvarpsins sagði: “Gert er ráð fyrir að rekstur slíks 
apóteks sé reikningslega aðskilinn frá öðrum rekstri sjúkrahússins. Þetta er m.a. gert 
til að kostnaður við rekstur sjúkrahússapóteks verði sýnilegur og til að hægt sé að sjá



kostnað við einstaka þætti rekstursins, svo sem þann þátt sem snýr að lyfsölu, sbr. 36. 
gr., með tilliti til hugsanlegs útboðs og samkeppni.”

Heilbrigðis- og trygginganefnd lagði til breytingu á orðalaginu með eflirfarandi 
rökstuðningi: “Lagt er til að í 34. gr. verði kveðið á um „fjárhagslegan” aðskilnað sem 
er viðtækara orðalag en „reikningslegur” aðskilnaður. Meiri hlutinn vill leggja 
sérstaka áherslu á mikilvægi þess að rekstur lyfjabúða á sjúkrahúsum sé aðskilinn frá 
öðrum rekstri sjúkrahússins.”

Ráðuneytið telur þau sjónarmið sem búa að baki ákvæðinu og lúta að þeim hluta 
starfsemi sjúkrahússapóteksins sem var í samkeppni ekki eiga við í tilviki 
Blóðbankans.

Það er mat ráðuneytisins að ekki sé nauðsynlegt að kveða á um það í lögum um 
heilbrigðisþjónustu hvemig rekstri blóðbankans skuli háttað heldur sé það hlutverk 
Landspítala-háskólasjúkrahúss að ákveða það. Hugsanlega er æskilegt, i ljósi sérstöðu 
blóðbankastarfsemi, að fjalla um hana í sérstökum lögum en ráðuneytið hefur ekki 
tekið endanlega afstöðu hvað það varðar.

Ráðuneytið vill einnig taka fram að lög um heilbrigðisþjónustu sæta nú 
heildarendurskoðun og nánari útfærslu hvað þetta varðar væri þvi hægt að vísa til 
þeirrar nefiidar.


