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Efni: Umsögn um frumvarp til lyfjalaga, 390. mál

Vísað er til tölvupósts frá 4. desember 2019 þar sem Velferðarnefnd Alþingis sendi til umsagnar 
frumvarp til lyfjalaga, 390. mál. Pharmarctica þakkar fyrir það tækifæri að upplýsa Velferðarnefnd 
Alþingis um afstöðu sína til ákvæða í frumvarpinu, annars vegar hvað 38. gr. frumvarpsins varðar og 
hins vegar hvað 23. gr. frumvarpsins varðar:

I. Lyfjaöryggi og 38. gr.

Pharmarctica lítur björtum augum á það að athugasemdir sínar á fyrri stigum hvað 38. gr. varðar hafi 
verið, að hluta til, teknar til greina, eins og raunar lýst er í greinargerð með frumvarpsdrögunum. Er 
það jákvætt að nú sé kveðið á um það með skýrum hætti að framleiðsla forskriftarlyfja lækna og 
staðlaðra forskriftalyfja geti átt sér stað á öðrum stað en í lyfjabúð, enda er þetta raunin í dag og 
framleiðir Pharmarctica, í samræmi við leyfi Lyfjastofnunar, forskriftarlyf. Hins vegar telur 
Pharmarctica undanþágu nálgun ákvæðisins hvað lyfjaframleiðslufyrirtæki varðar, sem fram kemur í 
2. mgr., óásættanlega og raunar er ennþá ekki búið að ganga nægilega langt í frumvarpinu m.t.t. 
lyfjaöryggissjónarmiða sem Pharmarctica benti á, bæði hvað lyfjaaðgengi og lyfjaframleiðslu varðar.

Á fyrri stigum, sbr. meðfylgjandi umsagnir til ráðneytisins, hefur Pharmarctica bent á þýðingu þess að 
framleiða tiltekin forskriftarlyf í þannig magni að hægt sé að hafa til reiðu og aðgengilegt fyrir sjúklinga 
hér á landi, svo og til þess að tryggja nauðsynlegar gæðaprófanir fyrir, við og í kjölfar framleiðslu þeirra.

Sú nálgun sem 38. gr. ber með sér, er að lyfjabúðir séu betur í stakk búnar til þess að framleða 
forskriftarlyf lækna og stöðluð forskriftarlyf samanborið við lyfjaframleiðslufyrirtæki eins og 
Pharmarctica, með því að sérhæfð lyfjaframleiðslufyrirtæki þurfi sérstaka undanþágu til tiltekinar 
lyfjaframleiðslu sem lyfjabúðir þurfi ekki. Þessi mismunun er að mati Pharmarctica ósanngjörn, 
varasöm og byggir ekki á eðlilegum sjónarmiðum um lyfjaöryggismál, hvað framleiðslu og aðgang 
varðar. Þá er hún óhagkvæm fyrir þjóðfélagið.

Pharmarctica telur að 1. mgr. ákvæðisins ætti frekar að orða með eftirfarandi hætti:

„Lyfjabúðum og lyfjaframleiðslufyrirtækjum er heimilt aðframleiða forskriftarlyf lækna og 
stöðluð forskriftarlyf á grundvelli leyfis til framleiðslu lyfja sbr. 23. gr."

Verður 2. mgr. ákvæðisins þá ónauðsynleg.

Pharmarctica leggur áherslu á að hlúð verði að innlendri lyfjaframleiðslugetu. Er þetta sérstaklega 
mikilvægt í Ijósi sérstöðu íslands og hversu háð öðrum kosti landið er innflutningi, ef framleiðslugeta, 
gæðaprófanir og aðgengi er ekki tryggt með öðrum hætti. Pharmarctica telur erfiðara að réttlæta



frekari fjárfestingar í uppbyggingu á starfsemi sinni til að koma á móts við núverandi og fyrirséðan 
aukinn lyfjaskort þegar lyfjaframleiðsluheimild fyrirtækisins byggir á jafn veikum grunni og hér er um 
að ræðir í 2. mgr. Stingur þetta sérstaklega í augun þegar engin haldbær rök hníga til þess að hygla 
lyfjabúðum á kostnað annarra lyfjaframleiðenda.

Þannig myndi núverandi frumvarpstillaga vera afar takmarkandi fyrir áframhaldandi starfsemi og 
uppbyggingu fyrirtækis eins og Pharmarctica, sem er þýðingarmikið, ekki bara sem vinnuveitandi í 
samfélaginu á Grenivík og nærsveitum, heldur einnig frá þjóðhagslegum sjónarmiðum því mikil 
uppbygging á sérfræðiþekkingu og framleiðslugetu hvað lyf varðar þar sem gæða- og öryggismál eru í 
forgrunni hefur átt sér stað á þessum vettvangi.

II. Heildsöludreifing lyfjabúða og 23. gr

í 23. gr. frumvarpsins kemur fram að leyfi til framleiðslu lyfja feli í sér heimild til heildsöludreifingar á 
þeim lyfjaformum eða lyfjum sem tilgreind eru í framleiðsluleyfi. Þetta er í sjálfu sér eðlilegt að mörgu 
leyti og ágætis nýmæli sem í þessu felst. Hinsvegar á þetta ekki við um alla framleiðendur lyfja. Verður 
þar að hafa í huga sérstöðu lyfjabúða sem jafnframt eru smásalar á samkeppnismarkaði sem lýtur 
sérstöku regluverki um verðlagningu.

Pharmarctica telur varasamt að heildsöludreifingarheimild nái til lyfjaframleiðslu lyfjabúða. Rétt væri 
að undanskilja lyfjabúðir frá heildsöluheimildinni sem fylgir lyfjaframleiðsluleyfinu. Samkvæmt 3. gr. 
frumvarpsins fer smásala lyfja fram í lyfjabúð en með heimild 23. gr. er lyfjabúð sem jafnframt fær 
heimild til lyfjaframleiðslu orðinn heildsali til hliðar við smásöluhlutverk sitt. Þetta telur Pharmarctica 
að skapi óheilbrigða stöðu á markaði með ýmsum áhættum sem ekki hefur verið lagt nægilegt mat á. 
Telur Pharmarctica að með þessu sé hlutverk hvers aðila ekki nægjanlega tryggt og skýrt í því mikilvæga 
og vandasama ferli sem hefst með lyfjaframleiðslu og endar með notkun sjúklings á lyfi samkvæmt 
ávísun læknis. í þessu ferli eru fjölmörg atriði sem gæta þarf að og hafa lyfjabúðir gríðarlega mikilvægu 
hlutverki að gegna sem slíkar. Að heimila heildsöludreifingu á þeirri eigin framleiðslu á sama tíma og 
þeir eru smásalar er ekki ákjósanlegt.

Þá telur Pharmarctica að áhætta skapist hvað varðar ýmiskonar samkeppnissjónarmið þegar lyfjabúð 
sem er í smásölusamkeppni við aðrar lyfjabúðir verður einnig heildsali þeirra. Ekki virðist hafa farið 
fram mat á þeim áhrifum sem þetta kann að hafa í för með sér. Hér þarf að hafa í huga sérstöðu 
markaðssetningar lyfja og þeim takmörkunum sem á sölu þeirra hvíla, svo og þeim skyldum sem á 
söluaðilum, þ.e. lyfjaheildsölum og markaðsleyfishöfum hvílir um að upplýsa Lyfjastofnun um 
verðlagningu og utanumhald um lyfjaverðskrá sem gerir alla sölu og markaðssetninga lyfja afskaplega 
sérstaka. Verðákvörðun lyfja er viðkvæmt mál. Að hafa með höndum bæði framleiðslu, heildsölu og 
smásölu tiltekinna lyfja gengur ekki upp og tryggir ekki hag sjúklinga að mati Pharmarctica, né felur í 
sér þjóðhagslegt hagkvæmi.

Virðingarfyllst, f.h. Pharmarctica ehf.
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