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Efni: Umsögn Lyfjafræðingafélags íslands um Frumvarp til Lyfjalaga.
Þingskjal 523 -  390. mál.

Lyfjafræðingafélag íslands (LFÍ) vill veita umsögn og koma á framfæri athugasemdum við frumvarp til 
Lyfjalaga.

Lyfjalögin mynda heildarramma um allt faglegt starf lyfjafræðinga og málefni lyfjafræðinnar i heild. LFÍ 
er umhugað um að vel sé að verki staðið og því er félagið tilbúið til að vera yfirvöldum til aðstoðar og 
ráðleggja af verðmætri reynslu um fagleg málefni.

Umsögn um einstaka kafla og greinar frumvarpsins:

I. KAFLI
Markmið, gildissvið og orðskýringar.

1. gr. M arkm ið

Viðurkennt er að fjárm unir eru takmarkandi þáttur við lyfjanotkun. Þó leggur LFÍ ríka áherslu á að 
markmið lyfjalaga er að stórum hluta að tryggja velferð og öryggi sjúklinga og finnst við hæfi að 
niðurlag greinarinnar endurspegli velferð sjúklinga. Orðalagið „skilvirk og hagkvæm notkun" felur 
alltaf í sér að kostnaði sé haldið í lágmarki, en það má ekki vera á kostnað velferðar sjúklinga.

LFÍ leggur því til að niðurlag greinarinnar verði svohljóðandi:

„ ... Það erjafnfram t markmið með lögum þessum að tryggja eftirföngum  gæði og öryggi lyfja og 
lyfjaþjónustu, auka fræðslu um lyfjanotkun, stuðla að skilvirkri notkun, sporna gegn sóun og að 
lyfjanotkun hér á landi byggist á hagkvæmum grunni."

3. gr. Orðskýringar

LFÍ saknar skilgreiningar á „lyfjafræðilegri umsjá" enda er talað um hana síðar í frumvarpinu og í 
greinargerð með einstökum greinum frumvarpsins. Einnig er áhersla lögð á lyfjafræðilega umsjá í 
gildandi lyfjastefnu. Lyfjafræðileg umsjá getur bæði farið fram í lyfjabúðum, sjúkrahúsum og 
heilsugæslustöðvum. Tilgangurinn er alltaf að greina og fyrirbyggja lyfjatengd vandamál, gera 
lyfjameðferð markvissari, forðast sóun og hún hefur alltaf í huga velferð sjúklingsins.

LFÍ telur að orðskyringum sé ábótavant og leggur til eftirfarandi viðbætur:

a) Bætt verði við skilgreiningu á lyfjafræðilegri umsjá:
„Lyfiafræðileg um sjá: „Lyfjafræðilega umsjá felur í sér einstaklingsm iðaða umsjá lyfjafræðings með 
það að markmiði að leysa lyfjatengd vandamál sjúklings og þar með auka lífsgæði hans. (Heimild: 
Pharmaceutival Care Network Europe PCNE)
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b) Bætt verði við skilgreiningu á Stoðskrá.

Hér er um er að ræða nýtt hugtak sem víða er minnst á í frumvarpinu og mun í framtíðinni gegna mjög 
mikilvægu hlutverki og mikilvægt að tryggja að skilgreint sé hvaða þýðingu hugtakið hafi í þessu 
samhengi. Fyrirhugað er að stoðskrá verði aðgengileg fyrir almenning, fyrirtæki og opinberar stofnanir 
en jafnfram t er heimild fyrir gjaldtöku. LFÍ telur óhjákvæmilegt að uppbygging stoðskrár verði ítarlega 
skilgreind í reglugerð og þá með ný persónuverndarlög í huga.

II. KAFLI
Yfirstjórn, hlutverk Lyfjastofnunar og ábyrgð.

5. gr. Lyfjastofnun

Lyfjastofnun er fagstofnun um lyfjafræðileg mál og því er eðlilegt og æskilegt að sá sem veitir henni 
forstöðu hafi faglega menntun á því sviði á sama hátt og við á um yfirmenn annarra fagsviða eins og að 
yfirdýralæknir er dýralæknir og landlæknir er læknir. Verksvið forstjóra Lyfjastofnunar er samkvæmt 
frumvarpinu mjög víðtækt. Oft er honum ætlað að taka ákvarðanir um málefni þar sem lyfjafræðileg 
þekking er forsenda ákvörðunartöku.

LFÍ leggur því til að 2. málsgrein verði svohljóðandi:

„Ráðherra skiparforstjóra  Lyfjastofnunar tilfim m  ára ísenn. Forstjóri skal hafa háskólapróf í  
lyfjafræ ði og hafa þekkingu á starfssviði stofnunarinnar og búa yfir stjórnunarreynslu."

III. KAFLI 
Lyfjaskrár.

9. gr. Lyfjaskrár Lyfjastofnunnar.

Ákvæði um viðhald stoðskrár lyfja, hver beri ábyrgð á því og tryggi réttmæti upplýsinga er mikilvægt. 
LFÍ telur að stoðskrá verði einnig að innihalda upplýsingar um undanþágulyf.

LFÍ leggur því til að 1. málsgrein hefjist svohljóðandi:

„Lyfjastofnun skal halda úti stoðskrá lyfja og bera ábyrgð á uppfærslu hennar. ístoðskrá  lyfja skal 
skrá upplýsingar um þau lyfsem  eru m arkaðssett á íslandi og lyfsem  hlotið hafa greiðsluþátttöku, 
sem og undanþágulyf."

IV. KAFLI 
Markaðsleyfi lyfja.

18. gr. Heimild til tím abundinnar dreifingar lyfs sem ekki hefur hlotið markaðsleyfi.

Dæmi eru um að upp hafi komið lyfjaskortur á lyfjum sem hlotið hafa markaðsleyfi hér á landi. Svo 
einfalda megi afgreiðslu undanþágulyfja, þegar um langvarandi skort sambærilegs lyfs með 
markaðsleyfi er að ræða, þarf að rýmka heimild Lyfjastofnunar til að heimila tímabundna dreifingu lyfs 
sem ekki hefur hlotið markaðsleyfi.
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LFÍ leggur bví til að 2. málsgrein svohljóðandi verði bætt við bessa grein:

„Lyfjastofnun getur einnig heim ilað tímabundna dreifingu lyfs sem ekki hefur hlotið m arkaðsleyfi í  
tilfellum þar sem um langvarandi skort á sambærilegu lyfi, sem hlotið hefur markaðsleyfi, er að  
ræ ða."

V. KAFLI
Klínískar lyfjarannsóknir á mönnum.

22. gr. Leyfi til klínískra lyfjarannsókna á mönnum.

LFÍ bendir á að hér á landi er ekki tekið á tryggingum þeirra sjúklinga sem taka þátt í svokölluðum 
„Investigator initiated" rannsóknum, ólíkt því sem tíðkast í nágrannalöndum okkar. Þar grípur 
ríkið/sjúkratryggingar einstakling sem mögulega fæ r sjaldgæfa en alvarlega aukaverkun sem afleiðingu 
þess að taka þátt í slíkri rannsókn. í íslensku reglugerðinni er sérstaklega tekið fram að skaði vegna lyfja 
í slíkum rannsóknum sé undanskilinn tryggingum sem annars gilda fyrir sjúklinga sem taka þátt í 
klínískum rannsóknum. Þetta þarf að bæta.

IX. KAFLI 
Lyfsala, lyfjabúðir o.fl.

33. gr. Sala lyfja ísm ásölu.

LFÍ lýsir yfir ánægju með að lyf skuli ekki vera seld í almennum verslunum meira en heimilt er í 
núgildandi lyfjalögum. LFÍ sér ekki ástæðu til að setja almenning í aukna hættu með sölu lausasölulyfja 
án faglegrar ábyrgðar. Lausasölulyfjum verður að fylgja ráðgjöf og fræðsla sem ekki er til staðar í 
almennum verslunum. Lyfsöluleyfi fylgir skylda til fræðslu um lyf, notkun þeirra svo og meðhöndlun og 
geymslu. Lyf eru vandmeðfarin vara sem þarf að meðhöndla og geyma samkvæmt ströngum skilyrðum.

Ekki virðist vera þörf á sölu flúorlyfja utan lyfjabúða. Samkvæmt heimildum LFÍ hefur engin sala verið 
á skráðum flúorlyfjum utan lyfjabúða undanfarin ár. Engin flúorlyf eru seld í lausasölu í dag, eingöngu 
eitt flúorlyf er á markaði og það er lyfseðilsskylt.

LFÍ leggur því til að orðin „og flúorlyfja" verði felld úr annarri málgrein sem hljóðar þá:

„Sala minnstu pakkninga og minnsta styrkleika nikótínlyfja, sem ekki eru ávísunarskyld, er heim il utan 
lyfjabáða."

LFÍ vill benda á að í stað þess að tala í greininni um „ [söluj minnstu pakkninga og minnsta styrkleika  
nikótínlyfja og flúorlyfja, sem ekki eru ávísunarskyld", megi sérmerkja viðkomandi pakkningar í 
lyfjaverðskrá og fella þá sjálfa upptalninguna úr frumvarpinu.

Varðandi 3. málsgrein þar sem talað er um „sölu tiltekinna lyfja beint frá  heildsöluleyfishafa til 
alm ennings" þá leggur LFÍ áherslu á að þörf sé frekari útskýringa. í greinargerð með frumvarpinu er 
fjallað um þau lyf sem til greina komi að selja beint frá heildsöluleyfishafa og eru sum þeirra lyfja 
ávísanaskyld. Ekki er Ijóst með hvaða hætti meðhöndla skuli slíka lyfjaávísun og afgreiðslu hennar, 
endurgreiðslu til sjúklings, án þess að sjúkrahús eða lyfjabúð komi nærri. LFÍ telur að setja verði nánari 
reglur/ákvæði um veitingu og beitingu slíkrar undanþágu.
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LFÍ leggur áherslu á að lögin taki til þess að sömu reglur gildi um alla staði þar sem sala lyfja fer fram, 
þ.m.t. Bónus og sam bærilegar verslanir, eldsneytisstöðvar, apótek o.s.frv. Allir staðir sem selja lyf ættu 
að lúta eftirliti Lyfjastofnunar.

35. gr. Leyfi dýraiækna til aðselja  lyfsem  ætlunin er að nota handa dýrum.

LFÍ telur óeðlilegt að dýralæknar, rétt eins og gildir um lækna, hafi heimild til sölu lyfja. Lyfsala 
dýralækna virðist m.a. þjóna því hlutverki að vera hluti af kjörum dýralækna sem LFÍ telur óeðlilegt. 
Tryggja þarf starfskjör dýralækna með öðrum hætti um leið og tryggt sé að lyfjadreifing, hvort um sé 
að ræða mannalyf eða dýralyf í landinu fari fram samkvæmt alþjóðastöðlum.

LFÍ leggur því til að 35. gr verði felld úr lögunum ásamt öllum þeim ákvæðum sem lúta að lyfjasölu 
dýralækna.

Ef ekki er unnt að fella greinina úr lögunum, er þeirri eindregnu skoðun komið á framfæri að LFÍ telur 
útilokað með öllu að nota hugtakið lyfsöluleyfi um leyfi dýralækna til að selja lyf, enda stangast það 
gróflega á við skilgreiningu á hugtakinu annars staðar í frumvarpinu, sbr. 34. gr, þar sem einungis 
lyfjafræðingum má veita lyfsöluleyfi. LFÍ gerir einnig kröfu um að orðalag í greininni verði þannig: „Leyfi 
dýralækna til að selja ly f sem æ tluð eru dýrum takmarkast við sölu og afhendingu ákveðinna lyfja 
sam kvæ m t reglugerð þar að látandi."

36. gr. Lyfsöluleyfi heilsugæslustöðvar.

LFÍtelur útilokað með öllu að nota hugtakið lyfsöluleyfi um leyfi framkvæmdastjóra heilsugæslustöðvar 
til að selja lyf, enda stangast það gróflega á við skilgreiningu á hugtakinu annars staðar í frumvarpinu, 
sbr. 34. gr, þar sem einungis lyfjafræðingum má veita lyfsöluleyfi. Benda má á að óhugsandi er að 
framkvæmdastjóri heilsugæslustöðvar, sem ekki er læknir, fengi lækningaleyfi á meðan enginn læknir 
er starfandi á heilsugæslustöðinni.

LFÍ leggur til að þessi grein verði felld úr lögunum í núverandi mynd. Mun eðlilegra er að leitað sé til 
lyfsöluleyfishafa um rekstur lyfjaútibús ef ekki er hægt að reka lyfjabúð á staðnum, eins og fram kemur 
í niðurlagi greinarinnar í núverandi mynd.

LFÍ leggurtil eftirfarandi breytingu:

„Á meðan engin lyfjabúð er starfræ kt í  þ v í sveitarfélagi, eða í  tilteknum þéttbýliskjarna innan 
sveitarfélagsins, sem heilsugæslustöðin þjónustar er fram kvæ m dastjóra Heilsugæslustöðvar 
heimilt aðsem ja  við utanaðkom andi lyfsöluleyfishafa um þjónustu a fþ essu  tagi, þ.m.t. rekstur 
lyfjabúðar."

37. gr. Rekstur lyfjabúða.

LFÍ fagnar því að gerðar skuli vera kröfu um að í lyfjabúð skulu að jafnaði vera ekki færri en tveir 
lyfjafræðingar að störfum á almennum afgreiðslutíma og á álagstíma utan almenns afgreiðslutíma við 
afgreiðslu lyfseðla og fræðslu og ráðgjöf um rétta notkun og meðhöndlun lyfja.

LFÍ telur að hér eða í reglugerð þurfi ákvæði um hverjum skuli falin fagleg ábyrgð á lyfjabúðinni þegar 
lyfsöluleyfishafi er í leyfi sem hlýtur að vera nauðsynlegt að skilgreina í Ijósi mikillar ábyrgðar og skyldna 
lyfsöluleyfishafa.
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LFÍ telur að hér eða í reglugerð þurfi ákvæði um að húsnæði, búnaður og starfslið þurfi að fullnægja 
gildandi kröfum áður en starfsemi lyfjabúðar hefst.

LFÍ telur að hér eða í reglugerð þurfi ákvæði um við hvaða aðstæður lyfsöluleyfi er fellt niður.

LFÍ telur að hér þurfi að koma fram að einungis lyfsöluleyfishöfum sé heimilt að nota heitin lyfjabúð 
eða apótek á lyfjaverslanir sínar, þau heiti megi ekki nota fyrir annars konar rekstur.

39. gr. Rekstrarleyfi.

LFÍ telur að hér eða í reglugerð þurfi að koma fram ákvæði um við hvaða aðstæður rekstrarleyfi er 
fellt niður.

40. gr. Skyldur lyfsöluleyfishafa.

LF Íte lu ra ð  tryggja þurfi aðstöðu innan lyfjabúðarinnar til að sinna lyfjafræðilegri umsjá meðal annars 
með tilliti til persónuverndar, að tryggja þurfi mönnun í lyfjabúðinni sem og þátttöku sjúkratrygginga í 
greiðslum vegna lyfjafræðilegrar umsjár.

LFÍ lýsir yfir ánægju með að lögð sé áhersla á hlutverk lyfjatækna við afgreiðslu lyfjaávísana og telur að 
í lyfjabúð skuli, helst án undantekninga, starfa lyfjatæknar til að tryggja að starfsfólk lyfjabúða sem 
kemur að afgreiðslu lyfseðla og lausasölulyfja hafi faglega menntun og þekkingu á lyfjum og 
lyfjaafgreiðslu.

LFÍ telur að hér vanti ákvæði um skyldu til vistunar lyfjafræði- og lyfjatækninema í lyfjabúðum til 
verklegs náms.

X. KAFLI
Umsýsla lyfja á heilbrigðisstofnunum.

42. gr. Sjúkrahússapótek.

LFÍ telur mikilvægt að forstöðurmaður sjúkrahússapóteks beri titilinn „yfirlyfjafræðingur" og gerir því 
tillögu um eftirfarandi breytingar á 2. málsgrein sem þá hljóðar svo:

„Forstjóri heilbrigðisstofnunar, þ arsem  sjúkrahússapótek erstarfræ kt, skal ráða lyfjafræðing til að  
veita sjúkrahússapóteki forstöðu og skal hann bera ábyrgð á starfsem i þess sem og bera titilinn  
„yfirlyfja fræ ðingur".

44. gr Lyfjanefnd Landspítala.

LFÍ telur mikilvægt að skilgreint sé með hvaða hætti Lyfjanefnd Landspítala vinni að öruggri og 
skynsamlegri notkun lyfja á öðrum opinberum heilbrigðisstofnunum en Landspítalanum sjálfum. 
Mögulega getur það átt sér stað með útgáfu klínískra leiðbeininga, fyrirfram skilgreindum 
lyfjameðferðum og eftirliti með notkun lyfja á heilbrigðisstofnunum.

LFÍ leggur til að í 1. málsgrein verði hugtakinu „skynsam legri notkun'' breytt í „skilv irkri notkun".
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Skilvirk notkun er skynsamleg og fellur saman við enska hugtakið „rational use".

45. gr Lyfjanefnd Þróunarm iðstöðvar íslenskrar heilsugæslu.

LFÍ telur mikilvægt að skilgreint sé með hvaða hætti Lyfjanefnd Þróunarm iðstöðvar íslenskrar 
heilsugæslu vinni að öruggri og skynsamlegri notkun á á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Mögulega getur 
það átt sér stað með notkun klínískra leiðbeininga, fyrirfram skilgreindum lyfjameðferðum og eftirliti 
með notkun lyfja á hjúkrunar- og dvalarheimilum.

LFÍ legeurtil að í 1. málsgrein verði hugtakinu „skynsam legri notkun" breytt í „skilvirkri notkun". 
Skilvirk notkun er skynsamleg og fellur saman við enska hugtakið „rational use".

XII. KAFLI
Lyfjaávísanir og afgreiðsla lyfja í lyfjabúð.

48. gr Heimild til að ávísa lyfjum.

LFÍ vill koma á framfæri athugasemd við að lyfjafræðingum sé einungis heimilt að „afhenda" lyf í 
neyðartilfellum. Þar með hefur sjúklingur ekki möguleika á að nýta rétt sinn til greiðsluþátttöku 
sjúkratrygginga. LFÍ leggur því til að 2. málgrein verði bætt við eftir 1. málsgrein sem hljóði svo:

„Lyfjafræðingum sem er heimilt að ávísa m innstu pakkningu lyfs í  neyðartilfellum. Lyfjafræðingum  
sem hlotið hafa sérstakt leyfi til ávísunar lyfja er heim ilt að ávísa lyfjum, íákveðnum  lyfjaflokkum."

49. gr Útgáfa lyfjaávísana og eftirlit.

LFÍ leggur til, í samræmi við tillögur um breytingar á 48. gr., að fyrri hluti 5. málsgreinar hljóði svo:

„Em bæ tti landlæknis hefur eftirlit m eð lyfjaávísunum lækna, tannlækna, lyfjafræðinga, Ijósmæðra 
og hjúkrunarfræðinga og ávísun lyfjafræðinga á lyfjum í  neyðartilfellum ,"

51. g r . Afgreiðsla og afhending lyfja gegn lyfjaávísun

LFÍ bendir á að til þess að tryggja öryggi og skilvirkni lyfjameðferðar verði orðunum í 3. mgr... heimilt 
að afhenda ávísunarskyld lyf ..." breytt í „heim ilt að ávísa ávísunarskyldu lyfi í  minnstu fáanlegri 
pakkningu"■ Með því mun ávísunin koma fram í lyfjagagnagrunni og lyfjasögu sjúklings, sem læknar og 
aðrar heilbrigðisstéttir styðjast við í störfum sínum með sjúklingum. Framkvæmd núgildandi 
neyðarréttar er oft á reiki og leyst á mismunandi hátt milli apóteka sem gerir eftirlit með notkun 
ákvæðisins erfitt. LFÍ lítur þannig á að með tillögum hér að ofan sé frem ur verið að samræma færslur 
og verklag en að opna fyrir mögulega misnotkun.

LFÍ ítrekar fyrri umsagnir og erindi til velferðarráðuneytis þess efnis að eðlilegt væri að lyfjafræðingar 
hefðu auk lækna, tannlækna og dýralækna, hjúkrunarfræðinga og Ijósmæðra heimild til ávísunar lyfja. 
Lyfjafræðingar eru sú heilbrigðisstétt sem hefur mesta sérþekkingu á lyfjum, milliverkunum þeirra og 
aukaverkunum. Kostur væri að lyfjafræðingar sem starfa á heilsugæslustöðvum, heilbrigðisstofnunum 
eða sjúkrahúsum hefðu heimild til endurnýjunar lyfjaávísana til skjólstæðinga viðkomandi stofnana. 
Lyfjafræðingar sem hefðu heimild til ávísunar lyfja myndu fá slíkt leyfi að undangenginni sérstakri 
þjálfun og takmarka mætti slíkt leyfi til ávísunar lyfja við ákveðna lyfjaflokka og til endurnýjunar lyfja 
sem læknir hefur áður ávísað fyrir sjúklinginn.
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Þessu til stuðnings má til upplýsinga geta þess að í Danmörku voru samþykkt í nóvember 2018 lög um 
ávísunarrétt lyfjafræðinga og einnig hafa lyfjafræðingar í Bretlandi og Hollandi haft í mörg ár réttindi 
til ávísunar lyfja, í báðum tilvikum að undangenginni sérstakri þjálfun.

52. gr. Útskiptanleiki lyfja

LFÍ telur að 3. málgrein þarfnist frekari skýringa.

53. gr. Reglugerðir.

LFÍ leggur til að 4. málsgrein verði bætt við eftir 3. málsgrein sem hljóði svo:

„Ráðherra skal í  reglugerð kveða nánar á um skilyrði fyrir leyfi lyfjafræðinga til að ávísa lyfjum, 
m.a. um þjálfun og lyfeð a  lyfjaflokka sem leyfi lyfjafræðinga næ r til."

XIII. KAFLI
Lyfjaauglýsingar, forspá og heilbrigðistæknimat.

58. gr. Eftirlit með lyfjaauglýsingum.

LFÍ fagnar því að Lyfjastofnun skuli einnig hafa eftirlit með auglýsingum skv. e-lið 1. mgr. 56. gr

XV. KAFLI 
Lyfjaverð og greiðsluþátttaka.

70. gr. M álsm eðferð umsóknar um verð og greiðsluþátttöku.

LFÍ telur að skýra þurfi verkferla Lyfjastofnunar og Lyfjanefndar Landsspítala svo ótvírætt sé hver sé 
tím aram m i málsmeðferðar Lyfjanefndar eftir að Lyfjastofnun sendir beiðni um umsögn hennar 
varðandi greiðsluþátttöku leyfisskylds lyfs. Er sá tími sem tekur Lyfjanefnd að veita umsögn hluti af 
þeim 90 dögum sem Lyfjastofnun hefurtil þess að svara umsækjanda varðandi verðákvörðun eins og 
kveðið er á um í 70. gr?

Til frekari skýringar leggur LFÍ til að bætt verði við eftirfarandi texta í 1. málsgrein:
Markaðsleyfishafar, lyfjaheildsalar og lyfjamiðlarar skulu sækja um hámarksverð í heildsölu, 
greiðsluþátttöku og allar verðbreytingar á ávísunarskyldum lyfjum til Lyfjastofnunar og með umsókn 
skulu fylgja upplýsingar um heildsöluverð viðkomandi lyfs í þeim löndum sem tiltekin eru í reglugerð, 
sbr. 9. mgr. 66. gr. E f Lyfjastofnun óskar eftir að Lyfjanefnd Landspítala veiti umsögn um hvort lyf  
skuli vera leyfisskylt, skal senda umsókn þar um í  sam ræ m i við ákvæ ði 44. gr. A ð  fenginni umsögn 
LSH getur Lyfjastofnun tekið ákvörðun um lyfjaverð. Ákvörðun Lyfjastofnunar um lyfjaverð skal liggja 
fyrir og hafa verið kynnt umsækjanda eigi síðar en 90 dögum eftir að umsókn hefur borist. Hafi 
umsækjandi ekki látið nauðsynlegar upplýsingar fylgja með umsókn skal stofnunin án tafar láta 
umsækjanda vita hvaða upplýsingar vantar. Skal rökstudd ákvörðun Lyfjastofnunar þá liggja fyrir og 
hafa verið kynnt umsækjanda eigi síðar en 90 dögum eftir að nauðsynlegar viðbótarupplýsingar bárust 
henni. Ef ákvörðun liggur ekki fyrir innan þessara tímamarka er umsækjanda heimilt að markaðssetja 
lyfið á því verði sem sótt er um.
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LFÍ gerir einnig athugasemd við að með þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu mun SÍ ekki 
hafa neina aðkomu að ákvörðunum er varða greiðsluþátttöku lyfja sem notuð eru utan 
heilbrigðisstofnana en ber þó ábyrgð á fjárlagaliðnum. En fram kemur í frumvarpinu að Lyfastofnun 
mun „leita samráðs" SÍ í stað þess að SÍ eigi fulltrúa í Lyfjanefnd eins og tilhögun er í dag.

72. gr. Endurmat.

LFÍ telur að skýra þurfi hvort átt sé við endurmat á smásöluverði lyfja eingöngu eða hvort greinin eigi 
einnig við heildsöluverð lyfja.

74. gr. Lyfjagagnagrunnur.

'\ dag er annarsvegar starfræktur gagnagrunnur sem Sjúkratryggingar bera ábyrgð á og er notaður til 
þess að reikna út greiðsluþátttöku sjúkratrygginga og gjald sjúkratryggðs einstaklings við lyfjakaup. 
Lyfjagagnagrunnur er svo starfræktur á vegum embættis Landlæknis. LFÍ telur mikilvægt að eingöngu 
verði til einn gagnagrunnur sem allir aðilar sem heimild hafa til, tengjast.

Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar Lyfjafræðingafélags íslands,

XVI. KAFLI 
Lyfjatölfræði og lyfjagagnagrunnur.
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