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Efni: Umsögn lyfsöluhóps SVÞ um frumvarp til lyfjalaga -  390. mál

Lyfsöluhópur SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu hefur yfirfarið ffumvarp til 
nýrra lyfjalaga sem lagt hefur verið fram á Alþingi. Tekið er undir þau 
sjónarmið að það sé fyrir löngu orðið tímabært að endurskoða lagaumgjörð 
lyfjamála frá grunni, enda núgildandi lyfjalög komin mjög til ára sinna.

Lyfsöluhópurinn gerir eftirfarandi athugsemdir og/eða ábendingar við 
frumvarpsdrögin:

1. Markmið lyfjalaga
I 1. gr. frumvarpsins segir að markmið laganna sé „...að tryggja 
landsmönnum nægilegt framboð af nauðsynlegum lyfjum með öryggi 
sjúklinga að leiðarljósi og með sem hagkvæmastri dreifingu...“.
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Eins og kemur fram í skýrslu hagfræðistofnunar Háskóla Islands, nr. 
C19:02 sem ber heitið „Fyrirkomulag lyfsölu á Islandi“ og unnin var að 
beiðni velferðarráðuneytisins (útg. maí 2019) hefur aðgengi almennings 
að nauðsynlegum lyíjum stórbatnað í tíð núgildandi lyfjalaga. 
Lyfsöluhópi SVÞ finnst ástæða til að benda á þetta atriði í upphafi 
þessarar umsagnar og því hversu vel þessum þætti heilbrigðiskerfisins í 
landinu hefur verið sinnt á undanfömum árum.

2. Vistun lyfjafræði- og lyfjatækninema
Samkvæmt 4. mgr. 34. gr fmmvarpsins skulu lyfjabúðir vista 
lyfjafræði- og lyfjatækninema til verklegs náms á grundvelli 
samkomulags við viðkomandi menntastofnanir.



Hér er nauðsynlegt að benda á að sambærilegt ákvæði er í núgildandi 
lögum, en framkvæmdin hefur á hinn bóginn verið með þeim hætti að 
ekkert samkomulag hefur verið gert við lyfjabúðir um hið verklega nám 
sem lyfjafræðinemum og lyfjatækninemum ber að afla sér. Verður því 
að búa svo um hnútana að viðkomandi menntastofnanir gangi formlega 
frá samningi við lyljabúðir um námssamninga og að tryggt verði að 
eðlilegt endurgjald komi fyrir þessa þjónustu.

3. Afsláttur af greiðsluþátttökuverði
Samkvæmt 4. mgr. 37. gr frumvarpsins er lyíjabúð heimilt að veita 
afslætti frá hámarkssmásöluverði ávísunarskyldra lyfja, en skal 
jafnframt tilkynna sjúkratryggingarstofnuninni um afsláttinn og skal 
stofnunin þá reikna gjald hins sjúkratryggða miðað við afsláttinn og 
þrepastöðu viðkomandi.

Nauðsynlegt er að skýra þetta ákvæði nánar þannig að tryggt sé að ekki 
verði uppi vafi um túlkun á því. Að mati lyfsöluhópsins er ekki 
nægjanlega skýrt hvemig samspil afsláttar til sjúkratryggðs annars 
vegar og til sjúkratryggingastofnunar hins vegar, skal reiknað. Þar sem 
hér er um að ræða ákvæði sem varðar verulega hagsmuni fyrir 
sjúkratryggða, sjúkratryggingastofnun og ekki síður lyfsala er 
nauðsynlegt að þetta ákvæði sé þannig orðað að ekki verði minnsti vafi 
um túlkun þess. Nægir í þessu sambandi að vísa til þeirra viðmiðana 
sem er að finna á bls. 19-27 í Handbók um undirbúning og frágang 
lagafrumvarpa.

Hópurinn hefúr yfirfarið ákvæðið og leyfir sér að leggja til að 4. mgr. 
37. gr. orðist svo:

Lyfjabúð er heimilt að veita sjúkratryggðum afslátt a f  
hámarkssmásöluverði ávísunarskylds lyfs. Afslátturinn skal tilkynntur 
sjúkratryggingastofnuninni. Þegar afslátturinn er veittur reiknast 
greiðsluþátttaka sjúkratrygginga afhámarkssmásöluverðinu að 
afslœttinum frádregnum og að teknu tilliti til þrepastöðu sjúklings sbr.
6. tölul. 1. mgr. 29. gr. laga um sjúkratryggingar. Gjald sjúkratryggðs 
skal nema hámarkssmásöluverðinu að afslœttinum og 
greiðsluþátttökunni frádreginni.



4. Mönnun lyfjabúða
Samkvæmt 5. mgr. 37. gr. frumvarpsins skulu að jafnaði ekki vera færri 
en tveir lyfjafræðingar að störfum í lyfjabúð á almennum afgreiðslutíma 
og á álagstíma utan almenns afgreiðslutíma við afgreiðslu lyfseðla og 
fræðslu og ráðgjöf um rétta notkun og meðhöndlun lyfja. Samkvæmt 
ákvæði greinarinnar er einungis heimilt í undantekningartilfellum og að 
fenginni heimild Lyfjastofnunar að hafa einn lyfjafræðing að störfum. 
Meginreglan verður því að tveir lyfjafræðingar skuli vera starfandi í 
lyfjabúð á hverjum tíma.

Lyfjafræðingar öðlast lyfsöluleyfi á grundvelli ítarlegra krafna sem 
kveðið er á um í 34. gr. frumvarpsins. Þeir hafa því, á grundvelli 
sérþekkingar sinnar, besta möguleika á að meta mönnunarþörf 
lyfjabúða. Reynslan sýnir að ákvæði sem þetta er óþarft, en það getur 
verið mjög íþyngjandi fýrir starfsemi lyfjabúða, ekki síst í ljósi þess að 
umfang þeirra er eins misjafnt og þær eru margar. Jafnframt verður að 
benda á að þróun rafræns umhverfis í þjónustu lyfjabúða hefur þegar 
stórbætt þjónustuna og gert lyfjafræðingum kleift að sinna lögboðinni 
þjónustu betur en ella. I raun mun þessi breyting, ef af verður, hafa það 
í för með sér að hver lyfjabúð verður að hafa 2,5 lyfjafræðinga að 
störfúm á hverjum tíma, þegar tekið er tillit til umsaminna matartíma og 
annarra hvíldartíma samkvæmt kjarasamningum. Breyting sem þessi 
mun tvímælalaust leiða til stóraukins kostnaðar á smásölustigi lyfsölu 
og þar með eru yfirgnæfandi líkur á að hún muni leiða til fækkunar 
lyljabúða, þar með minni samkeppni og því lakara aðgengi almennings 
en nú er að nauðsynlegum lyfjum. Eins og áður var bent á hefúr 
aðgengi aé almennings að nauðsynlegum lyfjum stórbatnað á 
undanfömum ámm með fjölgun lyfjabúða. Öruggt aðgengi að lyfjum 
var einmitt eitt þeirra atriða sem Hagfræðistofnun Háskóla íslands 
skoðaði sérstaklega í fýrmefndri skýrslu sinni sem út kom í maí 2019.

5. Lyfjafræðileg umsjá

Samkvæmt e. lið 40. gr. frumvarpsins er lyfsöluleyfishöfúm gert skylt 
að sinna lyfjafræðilegri umsjá. Eins og sjá má af upptalningu á því sem 
fallið getur undir lyfjafræðilega umsjá er um að ræða víðtæka þjónustu



sem kallar á mikla og tímafreka vinnu eins og reynslan sýnir best. 
Þessari þjónustu sinna lyfjafræðingar í lyfjabúðum oft á dag. Segja má 
að það sé nánast óheftur aðgangur almennings að lyfjafræðingum 
lyljabúðanna, en slíkt er óþekkt um aðrar heilbrigðisstéttir, hvað þá án 
þess að nokkur greiðsla sé veitt fyrir þjónustuna. Þar sem ætla má að 
starfsemi sem fellur undir lyfjafræðilega umsjá muni aukast í 
lyfjabúðum á næstunni, er mikilvægt að það endurspeglist í þeim 
ákvörðunum sem framvegis verða teknar um smásöluverð 
ávísanaskyldra lyfja.

6. Lyfjanefnd Landspítala
r

I 44. gr. frumvarpsins er fjallað um lyfjanefnd Landspítala og það 
hlutverk sem á að fela þeirri nefnd.

Það er mjög mikilvægt að svo sé búið um hnútana að stjómsýsla hins 
opinbera sé einföld, skilvirk og gagnsæ. Líta verður svo á að þar sé um 
sameiginlega hagsmuni atvinnulífs og stjómvalda að ræða. I því 
sambandi skiptir höfuðmáli að hlutverk einstakra stofnanna sé skýrt og 
vel aðgreint svo að þær geti sinnt lögboðnu hlutverki sínu svo vel sem 
verða má. Að fela Landspítala stjómsýsluhlutverk eins og hér er lagt til, 
er því með öllu ótækt. Landspítali er þjónustustofnun fyrst og síðast. 
Lyfjastofnun er á hinn bóginn stjómsýslustofnunin á sviði lyfjamála.

Sérstök ástæða er til að benda á lokamálsgrein 44. gr. frumvarpsins þar 
sem kveðið er á um að ákvarðanir lyfjanefndar Landspítala verði 
endanlegar á stjómsýslustigi og geti ekki sætt kæm til ráðherra.
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Akvarðanir nefndarinnar verði því endanlegar á stjómsýslustigi, þrátt 
fyrir að hið formlega ákvörðunarvald, þ.e.a.s. hin formlega 
stjómsýsluákvörðun liggi hjá Lyfjastofnun. Með því að fela Landspítala 
stjómsýsluhlutverk, sem ætti með réttu að vera hjá Lyfjastofnun, er 
verið að setja á laggimar stjómsýslulegan bastarð með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum fyrir stjómsýslu lyfjamála í landinu.

7. Lyfjaverð og greiðsluþátttaka

Ein af stóm breytingunum sem lagðar em til í frumvarpinu er að 
lyfagreiðslunefnd er lögð niður og verkefni hennar flutt til 
Lyfjastofnunar. Er þessi breyting skynsamleg og fyllilega rökrétt. 
Samkvæmt 66. gr. frumvarpsins er Lyfjastofnun nú falið að ákveða 
hámarksverð í heildsölu og smásölu á ávísanaskyldum lyfjum, að



fenginni umsókn þar um. Skal stofnunin við þessa ákvörðun hafa 
samráð við fulltrúa heildsöluleyfishafa og lyfsöluleyfishafa eftir því 
sem við á. Vakin er athygli á því að samkvæmt núgildandi lögum skulu 
fulltrúar lyfjasmásala taka sæti í Lyfjagreiðslunefnd þegar nefndin 
fjallar um hámarksverð í smásölu. Með þeirri breytingu að 
Lyfjagreiðslunefnd er lögð niður verður ekki um það að ræða að 
fulltrúar smásala taki sæti í nefndinni. Eftir sem áður verður að tryggja 
að ekki verði breyting á aðkomu fulltrúa lyfsala að ákvarðanatöku um 
hámarksverð og verðlagningu lyfja í smásölu.
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I þessu sambandi er eðlilegt að benda á hvemig skipan þessara mála er í 
nágrannalöndum okkar þegar ákvörðun er tekin um smásöluverð á 
lyfseðilsskyldum lyfjum. Þar er víða tekið tillit til og greitt sérstaklega 
fyrir margskonar þjónustu í lyfjabúðum, sem ekki er greitt fyrir hér á 
landi. Má þar nefna að greitt er sérstaklega fyrir lyfjaskömmtun, greitt 
er aukalega fyrir lyfjafræðilega umsjón, fyrir afgreiðslu ódýrasta 
samheitalyfs og fyrir að rjúfa pakkningar. Þá er fjárhagslegur 
stuðningur veittur til lyfjabúða í dreifbýli í sumum löndum. Þar sem 
flestar fyrirmyndir á sviði lyfjamála hafa verið sótt til nágrannalanda 
okkar, em allar líkur á að aukin áhersla verði lögð á þessa þætti í 
komandi viðræðum um hámarksverð á lyfjum í smásölu.

Lyfsöluhópur SVÞ vill gjaman fá tækifæri til að gera nánar grein fyrir 
afstöðu sinni til frumvarpsins á fundi með velferðamefnd.

Virðingarfyllst, 
f.h. lyfsöluhóps SVÞ

Þórbergur Egilsson, formaður


