
146. löggjafarþing 2016-2017.

Umsögn um

Frumvarp til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum. 

Þingskjal 565 —  432. mál. 

Grein eitt hljómi

1. gr.

Markmið og gildissvið.

Markmið laga þessara er að banna notkun tiltekinna efna og lyfja, nema í viðurkenndu 
lækningaskyni sem notuð eru til að bæta líkamlega frammistöðu svo að tryggja megi að 
meðferð og notkun þeirra valdi ekki heilsutjóni ásamt því að koma í veg fyrir ólögmæta 
markaðssetningu tiltekinna frammistöðubætandi efna og lyfja.

Lög þessi gilda um eftirfarandi efni og lyf:
1. Vefjaaukandi stera.
2. Testósterón og afleiður þess auk samsvarandi efna með karlhormónaáhrif.
3. Vaxtarhormón.
4. Erýtrópóíetín og efni sem hafa sambærileg áhrif með því að auka magn rauðra 

blóðkorna í blóði umfram eðlileg gildi fyrir aldur og kyn.
5. Efni sem auka myndun og losun:

a. vaxtarhormóna,
b. testósteróns og afleiða þess eða sambærilegra efna með karlhormónaáhrif eða
c. náttúrulegra rauðkornavaka (erýtrópóíetíns).

Grein 2 hljómi

2. gr.

Varsla og meðferð.

Varsla og meðferð tiltekinna efna og lyfja, sem talin eru upp í 1. gr. og notuð eru til að bæta 
líkamlega frammistöðu, er óheimil á íslensku forráðasvæði, þ.m.t. innflutningur, útflutningur, 
sala, kaup, skipti, afhending, móttaka og framleiðsla þeirra. Ákvæði þetta á ekki við lyf sem 
notuð eru í viðurkenndu læknisskyni.

Lyfjastofnun getur veitt undanþágu frá banni 1. mgr. þegar sérstaklega stendur á. Slíkar undanþágur 
eru ávallt afturtækar.

„Ákvæði 1. mgr. eiga ekki við um lyf sem hlotið hafa markaðsleyfi skv. 1. mgr. 7. gr. lyfjalaga eða 
Lyfjastofnun hefur heimilað að notuð séu skv. 7. mgr. 7. gr. lyfjalaga." Fellur niður er óþörf



Skýring: Það hljómar kjánalega að banna efni og lyf sem þegar eru í notkun í lífsnauðsynlegum tilgangi 
fyrir nokkurn hóp sjúklinga og þess vegna er mikilvægt að segja skýrt að bannið taki ekki til notkunar 
þessarar efna í viðurkenndu lækningaskyni. Það er ljóst að slíkt má skilja út frá grein um markaðsleyfi 
í 2. Gr frumvarpsins en það er einfaldara að skilgreina hlutina strax í lögum frekar en að framvísa 
þeirri heimild annað eins og hér er gert. Þá tryggir þetta einnig að einstaklingar sem hafa verið í 
meðferð erlendis með lyfjum í þessum flokki lendi ekki í vandræðum vegna þess að ekki hefur verið 
gefið út markaðsleyfi.
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