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Efni: Umsögn um frumvarp til lyfjalaga, 390. mál, þingskjal 523

Við gerð frumvarps til lyfjalaga gáfust embætti landlæknis tækifæri til athugasemda. Þau tækifæri 
voru nýtt og athugasemdum komið á framfæri við heilbrigðisráðuneytið. Nú, þegar velferðarnefnd 
óskar eftir umsögnum um frumvarpið, ákvað embætti landlæknis að fara að nýju yfir þau ákvæði 
sem tengjast embættinu og hafa sum hver tekið breytingum frá því umsagnir voru sendar 
heilbrigðisráðuneytinu. Embætti landlæknis rýndi sér í lagi ákvæði um lyfjagagnagrunn sem 
embættið starfrækir og mun áfram starfrækja samkvæmt frumvarpinu.

Eftirfarandi eru athugasemdir embættis landlæknis við tilgreindar greinar frumvarpsins.

6. gr., 1. mgr., 4. töluliður. Hlutverk Lyfjastofnunar
Samkvæmt frumvarpinu er eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar að „[t]aka á móti og skrá tilkynntar 
aukaverkanir lyfja frá almenningi, heilbrigðisstarfsmönnum, dýralæknum, umráðamönnum dýra 
og embætti landlæknis í lyfjagát Lyfjastofnunar og gagnagrunna Lyfjastofnunar Evrópu.“

Ekki kemur fram í greinargerð með frumvarpinu af hverju sérstaklega er tekið fram að 
Lyfjastofnun taki á móti tilkynningum um aukaverkanir frá embætti landlæknis. Ætla mætti að ef 
sérstaklega er gert ráð fyrir þessu ætti einnig að tilgreina Matvælastofnun, sem mögulega myndi 
tilkynna aukaverkanir af völdum lyfja sem gefin eru dýrum, þ.e. berist stofnuninni slíkar 
upplýsingar. Sem og frá Sjúkratryggingum Íslands og mögulega fleiri stofnunum. Útskýra þarf af 
hverju embætti landlæknis er sérstaklega tilgreint en bent er á að rétt virðist að tilgreina embætti 
landlæknis ekki hér, enda vart ástæða til að tilgreina að hlutverk einnar stofnunar sé að taka við 
skilgreindum upplýsingum -  aukaverkanatilkynningum -  frá annarri stofnun.

9. gr. Lyfjaskrár Lyfjastofnunar.
Mikilvægt er að kveða á um að Lyfjastofnun haldi skrá með upplýsingum um sk. DDD lyfja og 
DDD/pakkningu, sem og ATC flokka lyfja, t.d. í lyfjaverðskrá eða í stoðskrá lyfja. Einnig að í 
stoðskrá lyfja komi fram hverjar íkomuleiðir lyfs eru.

33. gr. Sala lyfja í smásölu
Hér er fjallað um heimild lyfjaheildsölu til sölu og afhendingar lyfja beint frá heildsöluleyfishafa 
eða heilbrigðisstofnun til almennings. Um nýmæli er að ræða og ekki verður séð hver útfærsla 
þessa verður, t.d. varðandi ávísun slíkra lyfja, séu þau ávísunarskyld, skráningu afgreiðslu 
lyfjaávísunar í lyfjagagnagrunn og fleira sem tengist ávísun og afgreiðslu lyfja. Mikilvægt er að 
ekki verði sett upp sérstakt kerfi utan hins almenna ávísunar- og afgreiðslukerfis. Embætti 
landlæknis telur því rétt að fram komi í greininni að ávísa skal þessum lyfjum með sama hætti og 
gildir um önnur ávísunarskyld lyf, að lyfjaávísanirnar fari í lyfjaávísanagátt og séu afgreiddar með
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þeim hætti að upplýsingar um afgreiðsluna skili sér í lyfjagagnagrunn embættis landlæknis, rétt 
eins og gildir um önnur lyf sem ávísað er og afgreidd til sjúklinga.

40. gr. Skyldur lyfsöluleyfishafa
Í staflið f  kemur fram að embætti landlæknis geti krafist upplýsinga allt að einu ári aftur í tímann. 
Ekki kemur fram í greinargerð af hverju slík tímatakmörkun er sett. Embætti landlæknis telur 
takmörkunina óþarfa en í ljósi ákvörðunar Persónuverndar frá 22. maí 2008 er lagt til að embætti 
landlæknis verði heimilt að kalla eftir þessum upplýsingum allt að tveimur árum aftur í tímann, 
með fyrirvara um mögulega nýrri ákvörðun Persónuverndar.

50. gr. Lyfjaávísanagátt
Í 33. gr. er gert ráð fyrir að lyfjaheildsölur og heilbrigðisstofnanir geti selt og afhent ákveðin lyf 
beint til almennings. Gera verður ráð fyrir því að í 50. gr. verði einnig kveðið á um miðlun 
rafrænna lyfjaávísana til lyfjaheildsala og heilbrigðisstofnana, sbr. athugasemdir við 33. gr. Sem 
og þá að slík miðlun leiði ekki til óhefts og ónauðsynlegs aðgangs þessara aðila að 
persónuupplýsingum í lyfjaávísanagáttinni. Sjá einnig athugasemd hér að framan, vegna 33. gr.

51. gr. Afgreiðsla og afhending lyfja gegn lyfjaávísun
Ekki verður annað séð en að 1. mgr. þessarar greinar sé í ósamræmi við 33. gr. þar sem gert er ráð 
fyrir sölu og afhendingu ákveðinna lyfja beint til almennings frá lyfjaheildsölu og 
heilbrigðisstofnunum.

Í 3. mgr. er kveðið á um neyðarrétt lyfjafræðinga til að afhenda ávísunarskyld lyf. Mikilvægt er 
að kveða á um það í lyfjalögum að slíka afhendingu skuli skrá í lyfjagagnagrunn embættis 
landlæknis.

65. gr. Reglugerðir
Í 5. mgr. kemur fram að ráðherra sé heimilt að setja reglugerð um m.a. skyldu embættis landlæknis 
til aðgerða sem sporna við lyfjaskorti. Embætti landlæknis er ekki kunnugt um hver slík skylda 
gæti verið. Ekki kemur neitt fram um slíkt í greinargerð með frumvarpinu. Að svo komnu máli 
eru því ekki forsendur til athugasemda, annarra en þeirra að embættinu hefur ekki verið kynnt 
hver þessi skylda gæti verið og finnst embættinu aðfinnsluvert að slíkt hafi ekki verið rætt áður 
en frumvarp er ritað.

XVI. KAFLI - Lyfjatölfræði og lyfjagagnagrunnur.
Svo sem að framan greinir ákvað embætti landlæknis að rýna sérstaklega ákvæði frumvarpsins 
um lyfjagagnagrunn, bæði með tilliti til breytinga sem voru gerðar á frumvarpinu í kjölfar 
umsagna og athugasemda sem bárust heilbrigðisráðuneytinu og með tilliti til þeirrar reynslu sem 
fyrir liggur hjá embætti landlæknis. Sér í lagi var haft í huga að persónuvernd 
heilbrigðisupplýsinga væri tryggð en jafnframt að þeir sem nauðsynlega þurfa upplýsingar úr 
lyfjagagnagrunni, bæði heilbrigðisstarfsmenn sem koma að meðferð sjúklinga og opinberar 
stofnanir sem sinna eftirliti er byggst getur á lyfjagagnagrunninum, hefðu nægan en ekki óþarfan 
aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum í lyfjagagnagrunninum. Þá telur embætti 
landlæknis einnig mikilvægt að ópersónugreinanlegar upplýsingar um lyfjasölu og lyfjanotkun 
séu aðgengilegar með sem einföldustum hætti og að upplýsingar um sölu lyfja, þ.e. 
veltuupplýsingar einstakra lyfja og pakkninga séu birtar opinberlega, sbr. t.d. birtingu slíkra 
upplýsinga í Danmörku. Sjá www.medstat.dk. Embætti landlæknis myndi vilja birta upplýsingar 
með svipuðum hætti enda birtir embættið nú þegar margvíslegar heilbrigðisupplýsingar, m.a. úr 
lyfjagagnagrunni.
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73. gr. Lyfjatölfræði 
Greinin er svohljóðandi:

Fyrirtæki sem framleiða lyf, flytja þau inn eða út, halda birgðir, semja um eða endurselja, dreifa, 
afhenda, pakka eða umpakka lyfjum og félög og fyrirtæki tengd þeim skulu afhenda ráðherra, eða 
stofnun sem ráðherra útnefnir, upplýsingar um veltu og magn seldra eða afhentra lyfja. Upplýsingarnar 
skulu vera á því formi sem ráðherra eða sú stofnun sem ráðherra útnefnir óskar eftir. Birting á tölulegum 
upplýsingum um veltu og magn allra lyfja og lyfjapakkninga telst til afhendingar.

Ráðherra eða sú stofnun sem hann útnefnir er heimilt að afhenda öðrum aðilum almennar 
tölfræðiupplýsingar.

Fyrirtækin og/eða samtök þeirra sem nefnd eru í 1. mgr. skulu enn fremur veita Lyfjastofnun 
upplýsingar rafrænt um veltu og magn seldra lyfja sé þeirra óskað.

Lyfjastofnun, embætti landlæknis eða sjúkratryggingastofnunin skulu afhenda ráðherra eða þeim 
aðila sem ráðherra tilnefnir upplýsingar og gögn um lyfjasölu og afhendingu til framsetningar og útgáfu 
á tölulegum upplýsingum um magn og veltu lyfja.

Ráðherra er skylt að setja reglugerð um afhendingu og meðferð upplýsinga um lyf skv. 1. mgr., þ.m.t. 
afhendingu og meðferð trúnaðarupplýsinga, heimildir til afhendingar upplýsinga skv. 2. mgr. og 
veitingu upplýsinga til Lyfjastofnunar skv. 3. mgr.

Í greinargerð með frumvarpinu segir um 73. gr.:
Með ákvæðinu, sem er nýmæli, er í fyrsta lagi lagt til að allir þeir sem stunda einhvers konar umsýslu 

með lyf (fyrirtæki sem framleiða, flytja inn eða út, halda birgðir, semja um eða endurselja, dreifa, 
afhenda, pakka eða umpakka lyfjum) ásamt félögum og fyrirtækjum sem þeim tengjast, skuli veita 
ráðherra upplýsingar um veltu sína og magn lyfja sem selt hefur verið og afhent. Ráðherra er heimilt 
að fela öðrum aðila þetta hlutverk og ber þá framangreindum aðilum að veita þeim aðila þessar 
upplýsingar. Í tillögunni felst jafnframt að hafi ráðherra útvistað verkefninu á þennan hátt, þá skuli 
ráðherra vera heimill aðgangur að upplýsingunum eftir sem áður.

Í öðru lagi er lagt til að sett verði sérstök reglugerð um umrædda upplýsingaöflun og miðlun. Skv.
5. mgr. skal ráðherra í reglugerð kveða nánar á um sérstakar reglur sem gilda skulu um afhendingu og 
meðferð upplýsinga um lyf. Í sömu reglugerð skal kveða á um heimildir til afhendingar upplýsinganna, 
um afhendingu upplýsinganna til ráðherra og veitingu upplýsinga til Lyfjastofnunar skv. 3. mgr.

Við gerð þessa ákvæðis var höfð hliðsjón af 84. gr. og 84A gr. danskra lyfjalaga. Í Danmörku er rík 
hefð fyrir umfangsmikilli opinberri birtingu lyfjatölfræði. Ein þeirra hugmynda sem liggja að baki 
þessari tillögu frumvarpsins er að hér á landi sé hægt að fela einni stofnun, á grundvelli samnings, að 
sjá um slíka birtingu.

Embætti landlæknis er sammála þeim markmiðum sem greinin miðar að en til að gæta að skýrleika 
leggur embættið til orðalagsbreytingar sbr. eftirfarandi:

Í 1. mgr. segir: „Birting á tölulegum upplýsingum um veltu og magn allra lyfja og lyfjapakkninga 
telst til afhendingar.“ Embætti landlæknis telur ekki augljóst hver tilgangur þessa málsliðar er en 
gerir ráð fyrir að átt sé við að opinber birting þeirra tölulegu upplýsinga sem um ræðir sé heimil. 
Er því lagt til að í stað „Birting á tölulegum upplýsingum um veltu og magn allra lyfja og 
lyfjapakkninga telst til afhendingar“ komi „Heimilt er að birta opinberlega upplýsingar um veltu 
og magn allra lyfja og lyfjapakkninga“ Einnig er lagt til að bætt verið inn: „Einnig er heimilt að 
birta slíkar upplýsingar þannig að fram komi til hvaða kaupendahóps lyfin eru seld.“ Með þessari 
viðbót verði tryggt að hægt sé að birta upplýsingar um hvort lyfin eru seld til apóteka og þar með 
til endursölu til sjúklinga, til sjúkrahúsa, hjúkrunarheimila, dýralækna o.s.frv.

Í 3. mgr. er kveðið á um að veita skuli Lyfjastofnun upplýsingar rafrænt um veltu og magn seldra 
lyfja sé þeirra óskað. Vegna tölfræðivinnslu upplýsinga um lyfjanotkun á Íslandi og til að 
auðvelda samanburð á sölutölum og notkunartölum, er mikilvægt að embætti landlæknis fái einnig 
þessar upplýsingar. Fremur en að embættið fari fram á slíkar upplýsingar frá Lyfjastofnun er óskað 
eftir því að í 3. málsgrein verði kveðið á um að veita skuli Lyfjastofnun og embætti landlæknis 
umræddar upplýsingar ef óskað er eftir þeim. Gera mætti ráð fyrir að óskað verði eftir
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upplýsingunum á sama formi fyrir bæði Lyfjastofnun og embætti landlæknis og ætti því ekki að 
vera um að ræða íþyngjandi ákvörðun fyrir fyrirtækin sem hlut eiga að máli.

Er því lagt til að 3. mgr. verði svohljóðandi: „Fyrirtækin og/eða samtök þeirra sem nefnd eru í 1. 
mgr. skulu enn fremur veita Lyfjastofnun og embætti landlæknis upplýsingar rafrænt um veltu og 
magn seldra lyfja sé þeirra óskað“

74.-78. gr.
Fyrirsögn XVI. kafla er „Lyfjatölfræði og lyfjagagnagrunnur“. Því virðist mega ætla að gert sé 
ráð fyrir einum lyfjagagnagrunni. Þessa er getið hér vegna þess að síðasti málsliður 1. mgr. 74. 
gr. er: „Lyfjaávísanir dýralækna skal jafnframt varðveita í lyfjagagnagrunni.“ Ef ætlunin er sú að 
einn og sami lyfjagagnagrunnurinn sé notaður fyrir allar lyfjaávísanir væri rétt að slíkt kæmi 
skýrar fram, t.d.; „Lyfjaávísanir dýralækna skal jafnframt varðveita í lyfjagagnagrunninum.“

Í 1. mgr., sem og víðar í frumvarpinu, er talað um almennt eftirlit með lyfjaávísunum og eftirlit 
með ávana- og fíknilyfjum. Ekki er augljóst hvernig lyfjagagnagrunnurinn á að nýtast við eftirlit 
með ávana- og fíknilyfjum sem slíkum. Lyfjastofnun hefur eftirlit með öllu því sem varðar 
innflutning, dreifingu og vörslu slíkra lyfja. Embætti landlæknis hefur eftirlit með ávísunum á 
ávana- og fíknilyf, nema ávísunum dýralækna sem Matvælastofnun hefur eftirlit með. Ef ætlunin 
er sú að lyfjagagnagrunnurinn nýtist Lyfjastofnun í eftirliti stofnunarinnar með þessum lyfjum 
væri rétt að kveða skýrt á um það. Með sama hætti virðist óþarfi að tala um „almennt“ eftirlit með 
lyfjaávísunum. Í 75.-78. gr. er fjallað um aðgang stofnana að upplýsingum í lyfjagagnagrunninum. 
Með vísan til framangreinds er lagt til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu:

74. gr.
Lyfjagagnagrunnur.

Embætti landlæknis starfrækir lyfjagagnagrunn um lyfjaávísanir og afgreiðslu lyfja sem hefur 
að geyma upplýsingar frá lyfsölum, sbr. f. lið 40. gr. og öðrum sem leyfi hafa til afhendingar 
ávísunarskyldra lyfja, í þeim tilgangi að tryggja gæði heilbrigðisþjónustunnar og öryggi sjúklinga, 
hafa almennt eftirlit með lyfjaávísunum, eftirlit með ávana- og fíknilyfjum, miðlun upplýsinga 
um lyfjaávísanir einstaklinga, meðal annars til að auka öryggi í lyfjaávísunum lækna og vegna 
eftirlits með lyfjakostnaði og vinnslu áætlana um gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu og 
vísindarannsóknum. Lyfjaávísanir dýralækna skal jafnframt varðveita í lyfjagagnagrunninum.

Embætti landlæknis er ábyrgðaraðili að starfrækslu lyfjagagnagrunns og hver og ein stofnun 
sem vísað er til í þessum kafla er ábyrgðaraðili á þeim uppflettingum í gagnagrunninum sem fara 
fram í nafni stofnunarinnar.

Persónuauðkenni sjúklinga skulu vera sérstaklega dulkóðuð í lyfjagagnagrunninum. 
Dulkóðuðum persónuauðkennum sem eldri eru en 30 ára skal eytt úr honum. Embætti landlæknis 
ber ábyrgð á dulkóðun persónuauðkennanna og varðveitir einn lykil að henni, bæði til dulkóðunar 
og afkóðunar.

Persónuvernd hefur, í samræmi við hlutverk stofnunarinnar samkvæmt lögum um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga, eftirlit með öryggi persónuupplýsinga í lyfjagagnagrunni og 
starfrækslu hans að öðru leyti.

Ráðherra er heimilt að tilgreina í reglugerð hvaða upplýsingar skuli heimilt að skrá og hvernig 
meðferð upplýsinganna skuli háttað.
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Embætti landlæknis skal hafa aðgang að tölfræðiupplýsingum í lyfjagagnagrunninum í þeim 
tilgangi að hafa almennt eftirlit með lyfjaávísunum og fylgjast með og stuðla að skynsamlegri 
lyfjanotkun hér á landi.

Embætti landlæknis skal hafa aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum í 
lyfjagagnagrunninum í samræmi við eftirlitshlutverk embættisins samkvæmt lögum um 
heilbrigðisþjónustu, lögum um heilbrigðisstarfsmenn, lögum um landlækni og lýðheilsu og lögum 
þessum þegar ástæða er til að ætla að:

— a---- sjúklingur hafi fengið ávísað meira magni af ávana og fíknilyfjum en eðlilegt getur
talist frá einum eða fleiri læknum,

— b -----sjúklingur hafi fengið ávísað meira af ávana og fíknilyfjum en eðlilegt getur talist
á tilteknu tímabili,

— c ----læknir hafi ávísað ávana og fíknilyfjum á sjálfan sig,
 d. læknir hafi ávísað meira af ávana og fíknilyfjum til eins eða fleiri sjúklinga en

eðlilegt getur talist, eða ef  ástæða er til að ætla að læknir hafi ávísað ávana og fíknilyfjum til fleiri 
sjúklinga en eðlilegt getur talist.

75. gr.
Aðgangur embættis landlæknis að lyfjagagnagrunni.

76. gr.
Aðgangur Lyfjastofnunar að lyfjagagnagrunni.

Lyfjastofnun skal hafa aðgang að tölfræðiupplýsingum í lyfjagagnagrunninum í þeim tilgangi að 
hafa almennt eftirlit með gæðum, virkni og öryggi lyfja sem notuð eru hér á landi, þ.m.t. 
lyfjagátareftirlit.

Lyfjastofnun skal hafa aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum í lyfjagagnagrunninum í 
samræmi við eftirlitshlutverk stofnunarinnar samkvæmt lögum þessum þegar fyrir liggur 
rökstuddur grunur um:

a. að lyfjaávísun sé fölsuð eða ólögmæt af öðrum sökum,
b. ranga eða ólögmæta afgreiðslu lyfjaávísunar.

Ábending:
Embætti landlæknis bendir á að samkvæmt 3. mgr. 27. gr. í núgildandi lyfjalögum nr. 93/1994 
gildir að „Lyfjastofnun getur sótt um aðgang að persónuupplýsingum úr lyfjagagnagrunninum.“ 
Frumvarp til nýrra lyfjalaga felur því í sér að Lyfjastofnun mun hafa beinan aðgang að 
lyfjagagnagrunninum og öllum upplýsingum í honum, svo framarlega sem fyrir liggur rökstuddur 
grunur, sbr. það sem að framan segir. Uppsetning slíks aðgangs mun hafa kostnað í för með sér 
fyrir embætti landlæknis og mikilvægt að tekið verði tillit til þess.

Í 2. mgr. 74. gr. frumvarpsins segir að „hver og ein stofnun sem vísað er til í þessum kafla er 
ábyrgðaraðili á þeim uppflettingum í gagnagrunninum sem fara fram í nafni stofnunarinnarA

Í 3. mgr. 74. gr. frumvarpsins segir: „Persónuauðkenni sjúklinga skulu vera sérstaklega dulkóðuð 
í lyfjagagnagrunninum. Dulkóðuðum persónuauðkennum sem eldri eru en 30 ára skal eytt úr 
honum. Embætti landlæknis ber ábyrgð á dulkóðun persónuauðkennanna og varðveitir einn lykil 
að henni, bæði til dulkóðunar og afkóðunard Í ljósi framangreinds aðgangs Lyfjastofnunar að 
persónugreinanlegum upplýsingum í lyfjagagnagrunninum telur embætti landlæknis þó ljóst að í 
framkvæmd verður það svo að einungis embætti landlæknis muni varðveita afkóðunarlykilinn. 
Embætti landlæknis veitir Lyfjastofnun svo þann aðgang sem lög leyfa og nauðsynlegur er.
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Sjúkratryggingastofnunin skal hafa aðgang að tölfræðiupplýsingum í lyfjagagnagrunninum, í 
samræmi við hlutverk stofnunarinnar.
Sjúkratryggingastofnunin skal hafa aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum í 
lyfjagagnagrunninum í samræmi við eftirlitshlutverk stofnunarinnar samkvæmt lögum um 
sjúkratryggingar:

a. þegar sannreyna þarf upplýsingar um lyfjasögu sjúklings vegna kostnaðareftirlits 
sjúkratryggingastofnunarinnar,

b. til að kanna lyfjaávísanir og ávísanavenjur lækna vegna eftirlits með lyfjakostnaði.

Ábending:
Sjá ábendingu vegna 76. gr. Samskonar ábending á við um 77. gr.

77. gr.
Aðgangur sjúkratryggingastofnunar að lyfjagagnagrunni.

78. gr.
Aðgangur Matvælastofnunar að lyfjagagnagrunni.

Matvælastofnun skal hafa aðgang að tölfræðiupplýsingum í lyfjagagnagrunninum í þeim 
tilgangi að hafa eftirlit með lyfjaávísunum dýralækna ogfylgjast með og stuðla að skynsamlegri 
notkun lyfja sem ætlunin er að nota handa dýrum hér á landi.

Matvælastofnun skal hafa aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum í 
lyfjagagnagrunninum í samræmi við eftirlitshlutverk stofnunarinnar samkvæmt lögum um 
dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr þegar ástæða er til að ætla að:

a. umráðamaður dýrs hafi fengið ávísað meira magni af ávana- og fíknilyfjum en eðlilegt 
getur talist frá fleiri en einum dýralækni,

b. umráðamaður dýrs hafi fengið ávísað meira af ávana- og fíknilyfjum en eðlilegt getur 
talist á tilteknu tímabili eða

c. dýralæknir hafi ávísað ávana- og fíknilyfjum á sjálfan sig.

Ábending:
Sjá ábendingu vegna 76. gr. Sambærileg ábending á við um 78. gr.

79. gr. Aðgangur lækna, hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra, lyfjafræðinga og tannlækna að 
lyfjagagnagrunni
Samkvæmt gildandi lyfjalögum nr. 93/1994 eru læknar eina heilbrigðisstéttin sem hefur aðgang 
að persónugreinanlegum upplýsingum í lyfjagagnagrunninum. Samkvæmt 79. gr. munu fleiri 
heilbrigðisstéttir fá slíkan aðgang, en þó takmarkað við sjúklinga sem um gildir að viðkomandi 
heilbrigðisstarfsmenn koma að meðferðinni. Þessi aðgangur er mikilvægur þáttur í öryggi 
sjúklinga og nauðsynlegt er að rýmka aðganginn enn frekar, þ.e. að hann nái einnig til læknanema 
í starfsnámi, sem og til dýralækna.

Þessi umtalsverði aukni aðgangur að lyfjagagnagrunni gerir að verkum að embætti landlæknis 
telur rétt að í lögunum verði kveðið á um rétt sjúklinga til að fá sjálfkrafa upplýsingar um það 
þegar heilbrigðisstarfsmenn fletta þeim upp í lyfjagagnagrunninum. Því eru lagðar til eftirfarandi 
breytingar á 79. gr.:

Læknar, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, lyfjafræðingar og tannlæknar sem koma að meðferð 
sjúklings og þurfa á lyfjasögu hans að halda vegna meðferðarinnar skulu hafa aðgang að 
lyfjaupplýsingum sjúklingsins síðastliðin fimm ár í lyfjagagnagrunninum. Hið sama á við um
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læknanema í starfsnámi. Dýralæknar skulu hafa aðgang að ávísunum lyfja til notkunar handa 
dýrum . Um skyldu þessara heilbrigðisstarfsmanna, nema og dýralækna, svo sem trúnaðar- og 
þagnarskyldu um viðkvæmar persónuupplýsingar sem þeir komast að í starfi sínu, þ.m.t. 
lyfjaupplýsingar, gilda ákvæði laga um heilbrigðisstarfsmenn, laga um réttindi sjúklinga, laga um 
dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr og eftir atvikum önnur lög.

Embætti landlæknis skal tryggja að sjúklingar geti fengið sjálfvirka tilkynninguum uppflettingu 
upplýsinga um sig í lyfjagagnagrunninum þegar um er að ræða uppflettingu þeirra sem tilgreindir 
eru í 1. mgr.

80. gr. Eftirlit og sérstakur aðgangur að lyfjagagnagrunni 
Í 4. mgr. segir:

Embætti landlæknis skal hafa virkt eftirlit með aðgangi að lyfjagagnagrunninum samkvæmt 
þessum kafla. Landlæknir setur verklagsreglur um aðgang að lyfjagagnagrunninum. Í þeim skulu 
meðal annars koma fram reglur um aðgangsstýringu og rekjanleika. Sjúklingur skal hafa aðgang 
að eigin upplýsingum um lyfjasögu í lyfjagagnagrunni. Óski sjúklingur eftir upplýsingum um það 
hverjir hafi aflað upplýsinga um hann úr lyfjagagnagrunni ber landlækni að veita þær upplýsingar.

Það er skilningur embættis landlæknis að framangreint feli í sér að embættið skuli setja 
Lyfjastofnun, Sjúkratrygginum Íslands, Matvælastofnun og öðrum sem aðgang hafa að 
grunninum, verklagsreglur sem skylt er að fara eftir. Verklagsreglurnar nái til tæknilegra atriða, 
takmarkana á aðgangi, t.d. við tilgreinda starfsmenn, sem og annað það sem mikilvægt kann að 
teljast til að tryggja öryggi persónuupplýsinga í lyfjagagnagrunninum, þ.m.t. um rekjanleika 
uppflettinga til þess sem opnar lyfjagagnagrunninn hverju sinni. Í ljósi þess að hér er stjórnvaldi, 
þ.e. embætti landlæknis, ætlað að setja öðrum stjórnvöldum fyrirmæli skal á það bent að slíkt þarf 
skýra lagastoð.

Í 4. mgr. kemur fram um rétt sjúklinga til að fá upplýsingar um það hverjir hafi aflað upplýsinga 
um hann úr lyfjagagnagrunni og að landlækni beri að veita slíkar upplýsingar. Í athugasemdum 
við 79. gr. er lagt til að fastar verði kveðið að orði varðandi þetta og sett fram tillaga að breytingu 
á 79. gr. Er því lagt til að framangreint um rétt sjúklinga og skyldu landlæknis í 4. mgr. verði fellt 
niður.

Embætti landlæknis leggur því til að 4. mgr. verði svohljóðandi:
Embætti landlæknis skal hafa virkt eftirlit með aðgangi að lyfjagagnagrunninum samkvæmt 

þessum kafla. Landlæknir setur þeim opinberu stofnunum og öðrum sem aðgang hafa að 
lyfjagagnagrunninum verklagsreglur um aðgang að lyfjagagnagrunninum. Í þeim skulu meðal 
annars koma fram reglur um aðgangsstýringu og rekjanleika. Sjúklingur skal hafa aðgang að eigin 
upplýsingum um lyfjasögu í lyfjagagnagrunni. Óski sjúklingur eftir upplýsingum um það hverjir 
hafi aflað upplýsinga um hann úr lyfjagagnagrunni ber landlækni að veita þær upplýsingar.

81. gr. Tölfræði úr lyfjagagnagrunni
Í ljósi tillagna um breytingar á ýmsum öðrum greinum frumvarpsins, varðandi aðgang að 
tölfræðiupplýsingum úr lyfjagagnagrunninum verður 81. gr. óþörf og því lagt til að hún verði felld 
niður.

82. gr. Miðlægur gagnagrunnur lyfjakorta
Í 82. gr. er kveðið á um að til verði miðlægur gagnagrunnur lyfjakorta og að embætti landlæknis 
beri ábyrgð á starfrækslu hans. Allir sem koma að lyfjameðferð sjúklinga, sem og lyfjafræðingar 
sem koma að afgreiðslu lyfja munu skv. frumvarpinu hafa aðgang að persónugreinanlegum 
upplýsingum. Slíkt er eðlilegur og nauðsynlegur þáttur í því að tryggja öryggi sjúklings. Embætti 
landlæknis telur hins vegar rétt að hið sama gildi um uppflettingar í þessum grunni og í
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lyfjagagnagrunninum, þ.e. að í lögunum verði kveðið á um rétt sjúklinga til að fá sjálfkrafa 
upplýsingar um það þegar heilbrigðisstarfsmenn, þ.m.t. lyfjafræðingar sem koma að afgreiðslu 
lyfja fletta þeim upp.

Embætti landlæknis leggur því til eftirfarandi breytingar á 82. gr.

Miðlægur gagnagrunnur lyfjakorta.

Embætti landlæknis skal bera ábyrgð á starfrækslu miðlægs gagnagrunns lyfjakorta.
Embætti landlæknis skal tryggja að sjúklingur hafi aðgang að upplýsingum um lyfjasögu sína í 

gegnum miðlægt lyfjakort.
Embætti landlæknis skal hafa aðgang að miðlægum gagnagrunni lyfjakorta í samræmi við 

eftirlitshlutverk embættisins samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um 
heilbrigðisstarfsmenn, lögum um landlækni og lýðheilsu og lögum þessum.

Þeir sem koma að lyfjameðferð og lyfjafræðingar sem koma að afgreiðslu lyfja skulu hafa 
aðgang að miðlægu lyfjakorti sjúklings.

Persónuauðkenni sjúklinga skulu vera sérstaklega dulkóðuð í miðlægum gagnagrunni 
lyfjakorta. Embætti landlæknis ber ábyrgð á dulkóðun persónuauðkennanna og varðveitir einn 
lykil að henni, bæði til dulkóðunar og afkóðunar.

Um vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram í kerfi miðlægra lyfjakorta fer samkvæmt lögum 
um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Ráðherra skal setja reglugerð um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta, þ.m.t. um aðgang að honum 
og hvaða upplýsingar skuli heimilt að skrá í grunninn og hvernig meðferð upplýsinganna skuli 
háttað.

Embætti landlæknis skal tryggja að sjúklingar geti fengið sjálfvirka tilkynningu um 
uppflettingu upplýsinga um sig í miðlægum gagnagrunni lyfjakorta þegar um er að ræða 
uppflettingu þeirra sem tilgreindir eru í 4. mgr.

Virðingarfyllst,

Jóhann M. Lenharðsson, 
sviðsstjóri
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