
Athugasemdir við frumvarp til lyfjalaga

Sum hugtök í nýjum Lyfjalögum virðist nokku óljós. Til dæmis er strax í fyrstu grein rætt um að þau séu 
sett til að m.a. hafa öryggi sjúklinga að leiðarljósi en hvað átt er við með öryggi er ekki alveg ljóst:Öryggi 
við lyf og lyfjanotkun varðar fleira en framboð og framleiðsluhætti. Skynsamlegar ávísanir, ábyrg notkun 

og reglubundin endurskoðun meðferðar væru dæmi um slík atriði sem gæti verið eðlilegt að getið sé í 
lyfjalögum.

45.grein:

"Hjá Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar skal starfa lyfjanefnd sem vinnur að öruggri og skynsamlegri 

notkun lyfja sem ávísað er eða notuð innan heilsugæslu og á hjúkrunar- og dvalarheimilum": Vakin 

skal athygli á því að amk á höfuðborgarsvæðnu eru oft ekki mikil tengsl milli heilsugæslu og 

hjúkrunarheimila. Íbúar hjúkrunarheimilia er nokkuð sérstakur og alls ekki einsleitur hópur. Ástand 

þeirra einkennist oftar en ekki af líkamlegri og vitrænni færnisskerðingu, mörgum samverkandi 

vandamálum og fjöllyfjanotkun. Flestir íbúar hjúkrunarheimilla andast þar og eiga rétt á að meðferð  

sé í sam ræm i við ástand á hverjum tíma og að líknandi áherslum sé sinnt. Mikilvægt er að 

lyfjameðferð þessara sjúklinga sé sinnt af þekkingu og einstaklingsbundið í sam ræm i við ástand og 

horfur hvers einstaklings.

Ef til vill væri það betra að leggja það á herðar stofnana að þær vinni marvisst að svipaðri stefnu og 

lýst er fyrir Lyfjanefnd þróunarmiðstöðvar heilsugæslu og tryggi unnið sé samkvæmt bestu þekkingu 

um viðeigandi meðferð handa hverjum og einum og að fram fari reglubundin endurskoðun  

lyfjameðferðar

Í 48. grein er gefið færi á að öðrum en læknum, dýralæknum og tannlæknum sé heimilt að ávísa lyfjum 
samkvæmt sérstöku leyfi Landlæknis vegna ákveðins skilgreinds lyfjaflokks. Í 53. grein virðist sem 

ráðherra geti sett í reglugerð að þetta leyfi nái til óskilgreindra tegunda lyfja eða meðferða. Að útvíkka 
leyfi til lyfjaávísana getur verið mjög varasamt með tilliti til stjórnunar lyfjamála en ekki síður með öryggi 
sjúklinga og óviðeigandi lyfjameðferð í huga.

63.grein: "Ef heilbrigðisstarfsmenn verða í störfum sínum varir við grun um að aukaverkanir tengist 

einhverju lyfi er þeim skylt að tilkynna það til Lyfjastofnunar um vefsíðu hennar á sérstöku eyðublaði": 

Aths. Aukaverknair lyfja eru margar og margvíslegar. Í nýlegri rannsókn á Landspítala fengu um 

fjórðungur inniliggjnadi sjúklinga á bráðalyflæknisdeildum einkenni sem tengja mátti við aukaverkanir 

lyfja. Oft er erfitt að koma auga á aukaverkanir og oft vaknar grunur sem leiðir til breytinga á meðferð 

en án þess að atvikið sé strangt til tekið skilgreint. Miðað við fjölda slíkra tilfella gæti verið óvinnandi 

vegur að fara eftir þessu ákvæði.

79. grein: Ákvörðun um meðferð og ávísun lyfja er ákvörðun lækna og á þeirra ábyrgð. Spurning er hvaða 

nauðsyn beri til að hjúkrunarfræðingar og sérstaklega ljósmæður hafi aðgang að lyfjagagnagrunni ? 
Trúnaður gagnvart sjúklingi getur verið í hættu sé mikill aðgangur að grunninum.



Mikill hluti lyfjalaga fer eðlilega í umfjöllun um lyfjaumsýslu fremur en meðferðina sjálfa. Minnst er á 
öryggi án þess að það sé vel skilgreint.

Öryggi sjúklinga er ekki síður tengt meðferðinni en umsýslunni. Þar eru aldraðir sérstaklega viðkvæmur 
hópur með tilliti til aukaverkana, fjöllyfjameðferðar og hvort meðferð geti talist viðeigandi eða 

óviðeigandi. Séstaklega með tilliti til þessara þátta virðist vanta atriði sem skilgreina til dæmis 
endurskoðunarskyldu meðferðar, öruggt aðgengi upplýsinga eða samkeyrslu skráa 
skömmtunarfyrirtækja.
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