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Efni: Umsðgn um frumvarp tíl laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis, 351. 
mál, breytíng ýmissa laga. (Lagt fyrir Alþingi á 135. lðggjafaþingi 2007-2008.)
Meft vísan til VflL KAFLA, Breyting á 15gum nr. 35/1978, um lyfjafrseðinga, með síðari 
breytingum.
LyQafrasðingafélag íslands telur eðlilegra aö LyQastofnun og Lyfjafneöideild HÍ hafí með úthhitun starfsleyfa lyfjafræðinga að gera en Landlæknir þar sem hann kemur með engum hætti að 
skipulagnmgu eða uppbyggingu náxns lyflafrasðinga. Hins vegar ríkir skilningur á þvi sjónanniði að 
færa og hafa leyfisveitingar heilbrigðisstétta hjá Landlækni.

BS-próf í lyQafræði er ekki hægt að leggja að jöfhu við aðstoðariyflafræðingspróf sem ijallað er um i 
lögum um lyflafrasðinga nr. 35/1978, þar sem ekki er jöfiiu að lflcja. Einstaklingar með BS-próf i 
fyfjafræði eru ekki með viðeigandi menntun til að öðlast starfsleyfi og starfsskyktair eins og þær eru 
skilgreindar í lögum um lyflafheðinga og lyfjalögum. Sem dæmi má nefna að nemendur með BS-ptóf 
hafa ekki lokið prófi/námskeiði sem heitir ”lög og reghagerðif’ þar sem nemendur læra m.a. um þau 
ákvæði sem gilda um afgreiðslu lyfla og margt fleira sem er nauðsynlegt til að viðkomandi geti gegnt 
þeim skyldum sem falla undir þessi réttindi.
Frekari rökstuðningur við þetta er að samkvæmt 1. mgr. 29. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari 
breytingum, geta lyflafræðinemar sem lokið hafa 4. árs námi og tveggja mánaða vistun i lyfjabúð, sótt 
um leyfi tíl réðherratilað gegna störfum aðstoðarlyQafræðmga tímabundið. í slikum tilvikum skal 
lyfjafrasðinemi starfa með og á ábyrgð fyfjafræðings.Hér faia lyflalögin fram á fjöguna ára nám við Lyfjafræðideild Háskóla íslands til að geta sótt um að 
gegna störfum aðstoðarlyflafræðmgs tímábundið og þvi fara breytingar á lögum um lyjgafræðinga gegn 
fyfjalögum hvað þetta vatðar.
Breytingar á Lögum um lyfjafræðinga nr. 35/1978Til tals hefur komið að leggja niður 5. og6. gr. í Lögum um lyijafræðinga nr. 35/1978 þar sem námið 
sem lagt var til grundvallar veitingu starfsleyfis aðstoðariyflafræðinga (examinatus phannaciæ) er ekki 
kennt lengurvið Háskóla íslands.
Ekki era til og verða ékki til nemar í lyfjafræði sem uppfylla skilyrði ofangreindra lagagreina til að 
sækja um starfsleyfi aðstoðarlyfjafræðinga.
Þeir sem hafa heimild til að kalla sig aðstoðarlyfjafræðing samkvæmt 1. mgr. laga um fyfjafræðinga 
halda sinum létti óbreytt.

42, gr.
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Með vísan til laga nr. 35/1978 um lyfjafræðinga VL Kafla 15. gr. um sérfræðingateyfi skal orðunum 
”lyflafræði lyfsala” skipt út fyrir lyQafræðideild, þar sem lyflafræði lyfsala heyrir til fortíðarínnar og hlutveik deildarinnar mikhi meica en það. einnig skykii taka út umsagnarhlutverk Apótekarafélags 
íslands, sem liðið er undir lok.
Eftirfarandi breytingar verða á VI. Kafla 15. gr.:Var ”tillögum þeirnt ddldar Háskóla íslands þar sem fytjafntði lyfsala er kennd...”

Verður: ”tillögum fyfjafræðidáldar Háskóla íslands...”
Einnig:

Var: ”er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri megingrein lyfjafræði lyfsala...”
Veiður: ”er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri megingrein lyfjafmðinnar...” 

í lok 15. greinar:
Var: "Leita skal álits þeirrar defidar Háskóla íslands, þar sem lyfjafræði lyfsala er kennd, um 
umsækjendur um sérfræðingsleyfi, sbr. 1. mgr.”
Veiður: "Leita skal álits lyfjafráðiddldar Háskóla íslands um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, 
sbr. I. mgr.

Virðingarfyllst,
& (o v z i(M a  zcLbkMjrUnnur Bjðrgvinsdóttir

Formaður Lyljafræðingafélags íslands
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