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Athugasemdir okkar lúta helst að eftirfarandi tveimur greinum frumvarpsins:

44. gr. - Lyfjanefnd Landspítala
Greinin þarfnast að okkar mati allsherjar endurskoðunar og því leggjum við ekki til einstaka 
orðalagsbreytingar. Stjórnsýsla hins opinbera á að vera einföld, skilvirk, gagnsæ og skýr. 
Jafnframt á hlutverk stofnana hins opinbera að vera skýrt. Í gildandi lögum eru hlutverk 
Lyfjastofnunar, Landspítala og Sjúkratrygginga nokkuð skýr. Sjúkratryggingar Íslands og 
Lyfjastofnun eru stjórnvaldsstofnanir sem báðar taka og framfylgja stjórnvaldsákvörðunum. 
Landspítali er þjónustustofnun. Ekki stjórnvaldsstofnun. Í því ljósi teljum við að sú stjórnsýsla 
sem lögð er til varðandi lyfjanefnd Landspítala sé ótæk að því er lítur að umgjörð og innleiðingu 
leyfisskyldra lyfja.

Í lögum um heilbrigðisþjónustu er kveðið á um hlutverk Landspítala. Þar er ekki kveðið á um 
að spítalinn skuli framkvæma hagfræðilegar greiningar á mögulegum meðferðarúrræðum. 
Verði frumvarp þetta óbreytt að lögum verður Landspítali settur í nánast ómögulega stöðu. Þá 
verða innan einnar og sömu stofnunarinnar teknar ákvarðanir er lúta að leyfisskyldu lyfja, 
ákvarðanir tengdar útboðum sömu lyfja og loks ákvarðanir tengdar notkun lyfjanna. Það að 
markaðssetja ný lyf á Íslandi er flókið ferli, sem verður að vera gagnsætt og skýrt. Það ferli má 
ekki vera á ábyrgð stærsta viðskiptavinarins á markaðinum, þ.e. Landspítala.

Vandséð er að stjórnsýslulögin heimili að forstjóra og lyfjanefnd Landspítala verði falið 
hlutverk sem ekki samræmist lögum um heilbrigðisþjónustu. Starfsumhverfi nefndarinnar sem 
vinnunefndar innan Landspítala verður ógagnsætt og spyrja má hvernig eftirliti með störfum 
nefndarinnar verður háttað. Hvernig verður sjálfstæði hennar tryggt? Hvert eiga málsaðilar að 
leita ef álitaefni varðandi störf nefndarinnar koma upp? Samkvæmt greininni er ekki gert ráð 
fyrir neinum samskiptum málsaðila við nefndina, enda skulu þeir sækja um til Lyfjastofnunar, 
sem verður gert að formgera ákvarðanir nefndarinnar án nokkurrar aðkomu að þeim 
ákvörðunum.

Í ljósi þessa er enn mikilvægara að staldra við síðustu málsgrein 44. gr., en þar er kveðið á um 
að ákvarðanir lyfjanefndar Landspítala verði endanlegar á stjórnsýslustigi og geti ekki sætt 
kæru til ráðherra. Ákvarðanir og umsagnir lyfjanefndar Landspítala verði þannig endanlegar á 
stjórnsýslustigi þrátt fyrir að hið formlega ákvörðunarvald, þ.e. að hin formlega
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stjórnsýsluákvörðun, verður Lyfjastofnunar. M.ö.o., þá verður Lyfjastofnun gert að staðfesta 
ákvörðun tekna af innanhússnefnd annarrar opinberrar stofnunar, nefndar sem skipuð verður 
af forstjóra stofnunarinnar og mun lúta starfsreglum hans og neitunarvaldi í ákvarðanatöku. 
Vandséð er hvernig Lyfjastofnun geti borið ábyrgð á ákvörðun sem tekin yrði með þessu 
verklagi.

Þá er vakin athygli á þeirri stöðu sem markaðsleyfishafar lyfjanna eru í þegar kemur að umsókn 
um leyfisskyldu. Landspítali er mikilvægasti og stærsti viðskiptavinurinn. Að markaðsleyfishafi 
hafi ekki möguleika á að kvarta yfir málsmeðferð til hærra setts stjórnvalds er íþyngjandi. Þá 
er í frumvarpinu ekki heldur gert ráð fyrir að ákvarðanir Lyfjastofnunar geti sætt kæru til 
ráðherra. Því er mótmælt og lagt til að ákvarðanir beggja þessara aðila lúti sömu lögmálum og 
aðrar ákvarðanir stjórnvalds. Þessi háttur gildir vissulega um ákvarðanir lyfjagreiðslunefndar í 
dag. Hins vegar er um að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að ákvarðanir lægra setts 
stjórnvalds sæti kæru til æðra stjórnvalds. Í drögum að greinargerð með frumvarpsdrögum á 
sínum tíma sagði að erfitt og kostnaðarsamt geti verið fyrir ráðuneyti, í ljósi þeirrar 
sérþekkingar sem krafist er, að yfirfara og endurmeta þessar ákvarðanir. Á móti má færa rök 
fyrir því að eðlilegt sé að þessi sérþekking sé til staðar innan ráðuneytisins. Þá segir í 
greinargerð með frumvarpinu að „réttaröryggi þeirra sem slíkar ákvarðanir snúa að er þó engu 
að síður tryggt þar sem ekkert er því til fyrirstöðu fyrir viðkomandi að vísa ákvörðun um 
framangreint til meðferðar dómstóla, t.d. með stefnu á hendur íslenska ríkinu". Hér er rétt að 
minna á þá staðreynd að íslenska ríkið er, fyrir hönd sjúkratrygginga og heilbrigðisstofnana, 
langstærsti viðskiptavinur þeirra fyrirtækja sem þjónusta íslenska heilbrigðiskerfið með lyf. 
Langstærsti. Það gefur augaleið að ekki er vænlegt að standa í málaferlum við þann 
viðskiptavin. Hafa ber í huga að kæruheimildir eru almennt taldar til þess fallnar að auka 
réttaröryggi og skilvirkni í stjórnsýsluframkvæmd. Varhugavert er að undanskilja þessa 
kæruleið enda dómstólaleiðin meira íþyngjandi, bæði hvað varðar kostnað og fyrirhöfn.

66. gr. - Lyfjaverð og greiðsluþátttaka
Gert er ráð fyrir að lyfjagreiðslunefnd verði lögð niður og verkefni hennar falin Lyfjastofnun. Í 
1. mgr. 66. gr. er kveðið á um að Lyfjastofnun skuli hafa samráð við fulltrúa heildsöluleyfishafa 
þegar almennar ákvarðanir eru teknar um hámarksverð. Við leggjum til að skýrar verði kveðið 
á um aðkomu markaðsleyfishafa við ákvarðanatöku Lyfjastofnunar, líkt og fyrirhugað var á 
fyrri stigum þessa máls. Færa má veigamikil rök fyrir því að miklu skipti að tryggja betur en 
gert er ráð fyrir að sjónarmið frumlyfjaframleiðenda komi fram við ákvarðanatöku 
stofnunarinnar, enda úr þeim ranni sem nýjar lyfjameðferðir koma.

Í greinargerð með frumvarpinu segir m.a. um 66. gr. að „ráðherra skuli setja reglugerð um 
verðlagningu lyfja og greiðsluþátttöku. Kveðið er á um að ákvarðanir þar að lútandi skuli 
byggjast á verði og greiðsluþátttöku í nánar tilgreindum ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu. 
Gengið er út frá því að jafnframt muni reglugerðin fjalla um nánari útlistun á meðferð umsókna 
og þeim viðmiðum sem Lyfjastofnun á að hafa að leiðarljósi við ákvörðun um hámarksverð. 
Þannig verði einnig fjallað með skýrum hætti í reglugerðinni um undantekningar í tilteknum 
tilvikum frá til að mynda meðaltalsverði annars staðar á Norðurlöndum, t.d. þegar um veltulítil 
lyf er að ræða og þegar skortur er á tilteknu lyfi með markaðsleyfi."
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Hér er mikilvægt að horft verði til lyfjaverðs í þeim löndum sem vísað verður til sem 
viðmiðunarlanda í reglugerð, en ekki óskilgreindum löndum á EES-svæðinu, enda heimild til 
staðar fyrir ráðherra að setja nánari reglur um ákvarðanir Lyfjastofnunar um lyfjaverð og 
greiðsluþátttöku. Ísland er alls ekki að fullu sambærilegt við önnur Evrópuríki og því 
nauðsynlegt við verðákvarðanir að hafa til hliðsjónar sérstöðu Íslands í samanburði við lönd á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Þar má til dæmis nefna:

■ að Ísland er fámennt og strjálbýlt samfélag,
■ að hlutfallslegur kostnaður við innflutning og innanlandsdreifingu er mun hærri en í 

flestum löndum á Evrópska efnahagssvæðinu.
■ að apótek eru mjög mörg miðað við íbúafjölda, sem leiðir af sér að meðalverðmæti 

sendinga er mjög lágt sem skilar sér í hlutfallslega háum dreifingarkostnaði.
■ að fjármagnskostnaður fyrirtækja er mun hærri en í löndum á Evrópska 

efnahagssvæðinu.
■ að skráningarkostnaður er hlutfallslega mjög hár samanborið við lönd á Evrópska 

efnahagssvæðinu þar sem markaður fyrir lyf er margfalt stærri.

Því er lagt til að skýrar verði kveðið á um að verðákvarðanir stofnunarinnar skuli byggðar á 
verði í þeim viðmiðunarlöndum sem kveðið er á um hverju sinni, að teknu tilliti til sérstöðu 
Íslands hvað hlutfallslegan dreifingar- og umsýslukostnað varðar.

Aðrar athugasemdir
Athygli vekur að frumvarpið er nokkuð hagfræði- og fjárheimildamiðað, ólíkt lyfjalögum í 
hágrannalöndunum. Landspítala er t.d. gert að staldra við, ef lyfjameðferð getur fyrirsjáanlega 
„haft verulegan kostnað í för með sér". Markmið lyfjalaga hlýtur í grunninn að vera, líkt og 
segir í 1. gr. frumvarpsdraganna, „að tryggja landsmönnum nægilegt framboð af 
nauðsynlegum lyfjum með öryggi sjúklinga að leiðarljósi". Reyndar má spyrja hvað sé nægilegt 
framboð. Líklega færi betur á að sleppa orðinu nægilegt og segja markmiðið vera að tryggja 
framboð nauðsynlegra lyfja.

Varðandi 64. gr. um birting upplýsinga um öryggi lyfs, leggjum við til að eftirfarandi setningu 
verði bætt við í lok greinarinnar: Lyfjastofnun skal halda skrá yfir heilbrigðisstarfsmenn til að 
tryggja rétta dreifingu upplýsinganna.
Til útskýringar er bent á að engar formlegar leiðir eru til að dreifa upplýsingum sem þessum í 
dag og því er lagt til að Lyfjastofnun haldi skrá svo hægt sé að dreifa upplýsingum komi fram 
krafa þar um. Búa verður svo um hnútana að markaðsleyfishafa sé gert kleift að dreifa slíkum 
upplýsingum til tilgreinds hóps heilbrigðisstarfsmanna. Til þess þarf markaðsleyfishafinn 
netföng og/eða heimilisfang starfsmanna. Ekki er hægt að ætlast til þess að markaðsleyfishafi 
afli netfanga starfsmanna, komi fram krafa frá Lyfjastofnun um dreifingu upplýsinga til hóps 
heilbrigðisstarfsmanna. Verður að telja eðlilegt að Lyfjastofnun tryggi að hægt sé að koma 
upplýsingunum til skila og útvegi eða feli t.d. stéttarfélagi viðkomandi starfsmanna að útvega 
lista með heimilisföngum og/eða netföngum. Því er lagt til að ákvæði þar að lútandi verði 
bætt við greinina.
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Við óskum eftir fundi með nefndinni til að fylgja umsögn þessari eftir. 

Virðingarfyllst,

7v*v̂
Jakob Falur Garðarsson, 
framkvæmdastjóri.
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