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Varðar: Umsögn Lyfjafræðideildar Háskóla íslands um Þskj. 591,351. mál 
Frumvarp tíl laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa 
til landlæknis. (Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)

Lyfjafræðideild Háskóla íslands hefiir eílirfarandi tillögur að breytingum á frumvarpi til 
laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa til landlæknis.

39. gr.

Við 39. grein bætist:
a. I stað orðanna: „lokið hefur háskólaprófi eða hliðstæðu prófi í lyfjafræði lyfsala sem 
metið er gilt að dómi fastráðinna kennara í lyfjafræði lyfsala við Háskóla íslands” í 3. gr. 
laganna kemur: lokið hefur meistaraprófi eða hliðstæðu prófi í lyfjafræði sem metið er 
gilt að dómi fastráðinna kennara við lyfjafræðideild Háskóla íslands.
b. I stað orðanna: „Hafa unnið a.m.k. níu mánuði, þar af sex á námstíma, við framleiðslu 
lyfja, tilbúning, merkingu og afgreiðslu eða öxmur lyfjafræðistörf hér á landi” í 3. gr. 4. 
tölul. laganna kemur: Hafa unnið a.m.k. sex mánuði á námstíma, við framleiðslu lyfja, 
tilbúning, merkingu og afgreiðslu eða önnur lyfjafræðistörf hér á landi.

42. gr.

Lagt er til að 42. grein hljómi svo:
Eftirfarandi breytingar verða á II. Kafla laganna:
a. 4. gr. laganna fellur brott.
b. 5. gr. laganna fellur brott.
c. 6. gr. laganna fellur brott.
d. 7. gr. laganna fellur brott.

Til vara er lagt til að a- liður 42. grein verði felldur brott úr frumvarpinu.

44. gr.

Við 44. grein bætist:
Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. laganna:
a. I stað orðanna „tillögum þeirrar deildar Háskóla íslands þar sem lyfjafræði lyfsala er 
kennd” í 1. mgr. kemur: tillögum lyfjafræðideildar Háskóla Islands.
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b. í stað orðanna „er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri megingrein 
lyfjafræði lyfsala” í 1. mgr. kemur: er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri 
megingrein lyfjafræðinnar.
c. í stað orðanna „lyQafræði lækna” kemur: lyflirifafræði.
d. í stað orðanna: „Lyfjafræðingafélags Islands og Apótekarafélags Islands.” í 1. mgr. 
kemur: Lyfj afræðingafélags íslands.
e. í stað orðanna: „Leita skal álits þeirrar deildar Háskóla íslands, þar sem lyfjafræði 
lyfsala er kennd, um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, sbr. 1. mgr.” í 3. mgr. kemur: 
Leita skal álits lyfjafræðideildar Háskóla íslands um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, 
sbr. 1. mgr.

Greinargerð með athugasemdum

Að stoðarlvfi afræðinesréttindi:
BS-próf í lyfjafræði er ekki hægt að leggja að jöfiiu við aðstoðarlyíj afræðingspróf sem 
Qallað er um í lögum um lyfjafræðinga nr. 35/1978. Einstaklingar með BS-próf í 
lyfjafræði eru ekki með viðeigandi menntun til að öðlast starfsleyfi og starfsskyldur eins 
og þær eru skilgreindar í lögum um lyfjafræðinga og lyfjalögum. Sem dæmi má nefna að 
nemendur með BS-próf hafa ekki lært neitt um þau ákvæði sem gilda um afgreiðslu lyfja, 
klíníska lyfjafræði og hafa ekki hafið eiginlegt starfsnám sem er nauðsynlegt til að 
viðkomandi geti gengt þeim skyldum sem falla undir þessi réttindi.
Samkvæmt 1. mgr. 29. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, geta 
lyfjafræðinemar sem lokið hafa 4. árs námi og tveggja mánaða vistun í lyfjabúð, sótt um 
leyfi til ráðherra til að gegna störfum aðstoðalyfjafræðinga tímabundið. Hér krefjast 
lyfjalögin fjögurra ára náms við lyfjafræðideild Háskóla Islands ásamt nokkurri 
starfsþjálfun til að geta sótt um að gegna störfum aðstoðalyfj afræðings tímabundið og því 
fara breytingar á lögum vim lyfjafræðinga í bága við gildandi lyfjalög.
Bráðabirgðaákvæði það sem stendur í 45. gr. frumvarpsins gerir að þeir sem hafa heimild 
til að kalla sig aðstoðalyfjafræðing samkvæmt 1. mgr. 4 gr. laga um lyfjafræðinga halda 
sínum rétti óbreytt.

L yfi afræðingsréttindi:
Mikilvægt er að hnykkja á því að fimm ára háskólanám í lyfjafræði er forsenda þess að fá 
starfsleyfi lyfjafræðings alþjóðlega og því ætti að breyta orðunum „háskólanámi” í 
meistaranámi í takt við þessar áherslur.

Starfsnám:
Breytingartillagan felur í sér að horfið verði frá kröfu um níu mánaða starfsþjálfun og þá 
um leið kröfu um þriggja mánaða starfsþjálfun að lokinni brautskráningu. í staðinn komi 
sex mánaða starfsþjálfun á námstíma (eða jafrivel almennt ákvæði um sex mánaða 
starfsþjálfun, geti lyfjafræðinemi af einhveijum ástæðum ekki fengið starfsþjálfim á 
námstímanum).
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Núverandi löggjöf hefur í fbr með sér nokkra mismunun, því krafan um níu mánaða 
starfsþjálfun, þar af sex mánaða starfsþjálfun á námstíma, nær einungis til lyfjafræðinga 
sem eru brautskráðir frá Háskóla íslands, en ekki til lyfjafræðinga M  öðrum EES rílqum. 
Lyfjafræðingar sem hafa brautskráðst frá öðrum háskólum innan EES, og koma til starfa 
hér á landi, standa því hugsanlega betur að vígi en lyfjafræðingar frá Háskóla Islands, því 
hinir síðar nefndu þurfa að stunda starfsþjálflm í þijá mánuði eftir brautskráningu, en 
hinir fyrr nefndu ekki.

Aðrar brevtingar:
Orðunum “lyQafræði lyfsala” ber að skipta út fyrir lyfjafræðideild eða ly^afræði eftir því 
sem við á. Heitið lyfjafræði lyfsala er löngu aflagt hjá Háskóla íslands og hlutverk 
lyfjafræðideildar er nú mun breiðara en að mennta lyfjafræðinga til starfa við lyfsölu. 
Einnig skyldi taka út umsagnarhlutverk Apótekarafélags íslands, þar sem félagið er ekki 
lengur til. Að lokum ber að geta þess að enska heitið „pharmacology” hefur fengið 
íslensku þýðinguna lyfbrifafræði.

F.h. lyfjafræðideildar Háskóla íslands

Prófessor Elín Soffía Ólafsdóttir, deildarforseti
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