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Efni: Umsögn stjórnar SVÞ um frumvarp til lyfjalaga, 390. mál.

Stjórn SVÞ hefur yfirfarið frumvarp til nýrra lyfjalaga sem lagt hefur verið fram 
á Alþingi. Óhætt er að taka undir það sem kemur fram í athugasemdum með 
frumvarpinu að fyrir löngu er orðið tímabært að taka lyfjalögin til 
heildarendurskoðunar, enda eru núgildandi lög að stofni til nær aldarfjórðungs 
gömul og fjölmörg ákvæði þeirra sem bera þess merki að vera komin mjög til 
ára sinna. Þess utan hafa nær fimmtíu breytingar verið gerðar á lögunum frá því 
að þau tóku gildi.

Stjórn SVÞ hefði vænst þess að í frumvarpinu gætti meiri framsýni en raun ber 
vitni um ýmis ákvæði sem varða viðskipti með lyf og að slík ákvæði yrðu færð 
meira til nútíma viðskiptahátta. Í því sambandi bendir stjórn SVÞ sérstaklega á 
þær miklu takmarkanir sem áfram er lagt til að gildi um viðskipti með 
lausasölulyf. Samkvæmt 2. mgr. 33. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að 
einungis verði heimiluð sala minnstu pakkninga og minnsta styrkleika 
nikótínlyfja og flúorlyfja, sem ekki eru ávísanaskyld, utan lyfjabúða. Það vekur 
óneitanlega furðu að ekki sé lagt til að stigin verði frekari skref í frjálsræðisátt 
að þessu leyti, bæði vegna þess að í sumum af fyrri útgáfum þessa frumvarps 
hefur slíkt verið lagt til og ekki síður í því ljósi að í öllum hinna 
Norðurlandanna hefur sala lausasölulyfja verið heimiluð í almennum verslunum 
(Í Finnlandi þó bundið við nikótínlyf). Þá er einnig vert að benda á að lagt hefur 
verið fram á Alþingi frumvarp varaþingmannsins Unnar Brár Konráðsdóttur og 
fleiri, þar sem lagt er til að sala lausasölulyfja verði heimiluð í almennum 
verslunum, sjá 266. þingmál.

Hvergi í athugasemdum með frumvarpinu er að finna skýringar á því að ekki sé 
lagt til að fylgt verði fordæmi hinna Norðurlandanna hvað þetta varðar, einungis 
að lagt sé til óbreytt ástand frá gildandi reglum á þessu sviði. Í þessu sambandi 
þykir stjórn SVÞ ástæða til að benda sérstaklega á að hingað til að hafa nær allar 
fyrirmyndir á sviði lyfjamála verið sóttar til hinna Norðurlandanna. Því blasir sú



spurning við hvers vegna fordæmi hinna Norðurlandanna er ekki einnig fylgt að 
þessu leytinu. Í töflunni hér að neðan er að finna samanburð á þeim reglum sem 
gilda um viðskipti með lausasölulyf innan Norðurlandanna.

L a n d S já lfva l i a p ó te k u m S já lfva l i a lm e n n u m  v e rs lu n u m A lm e n n a r  v e rs la n ir
ísland Nei Nei J á *
Danmörk Já Já Já
Finnland Já| Nei J á * *
Noregur Já Já Já
Sviþjóó Já Já Já

*  Miklar takmarkanir - aðeins minnsta pakkning og lægsti styrkleiki a f nikótin- og flúorlyfjum (2008) 
* * Aðeins nikótin lyfán takmarkana

Að mati stjórnar SVÞ er mikilvægt að viðskiptafrelsi ríki á sem flestum sviðum 
viðskipta. Það á ekki hvað síst við um almenna neysluvöru, en lausasölulyf 
hljóta að falla undir þann flokk. Það hlýtur að teljast öfugsnúið í meira lagi að á 
meðan almennum verslunum er heimilað að selja hættulega vöru á borð við 
tóbak, er þeim bannað að selja nikótínlyf sem ekki eru ávísanaskyld, nema í 
smæstu einingum og minnsta styrkleika.

Stjórn SVÞ mælir því eindregið með því að frumvarpinu verði breytt á þann veg 
að kveðið verði skýrt á um að sala lausasölulyfja verði heimiluð í almennum 
verslunum. Að öðrum kosti væri löggjafinn að ganga gegn þeirri þróun sem 
orðið hefur á þessu sviði viðskipta á undanförnum árum, í þeim löndum sem við 
berum okkur helst saman við.

Stjórn SVÞ lýsir því jafnfram yfir að fulltrúar hennar eru tilbúnir til að mæta á 
fund velferðarnefndar Alþingis, til þess að gera nánari grein fyrir sjónarmiðum 
sínum.
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