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Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp til lyfjalaga

Lyfjastofnun vísar til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis til stofnunarinnar dags. 4. desember 2019. Í 
tölvupóstinum var frumvarp til lyfjalaga 390. mál, sent Lyfjastofnun til umsagnar.

Lyfjastofnun hefur um áraraðir, í óformlegum og formlegum samskiptum við bæði Alþingi og 
heilbrigðisráðuneytið (og forvera þess), hvatt til að lyfjalög, nr. 93/1994, verði tekinn til 
heildarendurskoðunar og frumvarp til nýrra lyfjalaga verði lagt fram á Alþingi. Í ljósi þess fagnar 
Lyfjastofnun því að frumvarp þetta líti nú dagsins ljós. Sömu skilaboð hefur Lyfjastofnun sent frá sér við 
fyrri umfjöllun Alþingis og velferðarnefndar um þetta mál. Eðli máls samkvæmt hefur Lyfjastofnun haft 
umtalsverða aðkomu að gerð þessa frumvarps og er þeirri aðkomu að miklu leyti gerð skil í almennum 
athugasemdum sem fylgja frumvarpinu. Þrátt fyrir þessa aðkomu að málinu á hinum ýmsu fyrri stigum eru 
nokkur atriði í frumvarpinu sem Lyfjastofnun telur rétt að gera athugasemdir við. Er markmiðið eitt með 
umsögn þessari að stuðla að því að þau lög sem verða að veruleika við samþykkt frumvarpsins verði eins 
vönduð og hugsanlega getur.

Í grundvallaratriðum styður Lyfjastofnunar heilshugar að frumvarp þetta nái fram að ganga og verði að 
lögum. Eins og Lyfjastofnun hefur áður komið á framfæri við velferðarnefnd Alþingis er það afar brýnt mál 
að gildandi lyfjalög séu endurskoðuð og uppfærð líkt og markmiðið er með frumvarpi þessu. Brátt verða 
liðin 25 ár frá því að lyfjalög, nr. 93/1994, tóku gildi og eins og gefur að skilja hefur afar margt breyst á þeim 
tíma. Vissulega hafa lögin verið breytt og uppfærð margsinnis, en margt af því sem gildandi lyfjalög kveða á 
um á rætur að rekja rúmlega 20 ár aftur í tímann eins og áður segir.

Vakin er athygli á að margt nýtt kemur fram í frumvarpinu líkt og segir í almennum athugasemdum. Ákvæði 
um leyfisskyld lyf, lyfjasölu dýralækna, tilkynningaskyldu vegna aukaverkana lyfja og kaflar frumvarpsins um 
eftirlit og þvingunarúrræði Lyfjastofnunar við framkvæmd laganna eru allt dæmi um miklar endurbætur. Þá 
eru ákvæði um viðurlög við brotum gegn laganna færð til nútímalegs horfs og ber því að fagna.

Um vinnsla persónuupplýsinga hjá Lyfjastofnun.

Á síðustu tveimur árum hefur Lyfjastofnun unnið ötullega að því að fækka þeim persónuupplýsingum sem 
unnar eru hjá stofnuninni til samræmis við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga. Þannig hefur stofnunin breytt verkferlum í því skyni að fækka þeim 
persónuupplýsingum sem safnað er og takmarka eins og unnt er þær persónuupplýsingar sem berast 
stofnuninni. Til að uppfylla hlutverk sín samkvæmt lögum sem tengjast veitingu heilbrigðisþjónustu og
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vernd lýðheilsu, eftirlit með gæðum og öryggi lyfja, lyfjaframboði og lyfjaþjónustu er Lyfjastofnun þó í 
ákveðnum tilvikum nauðsyn að afla, skrá, flokka, nota og greina persónuupplýsingar.

Í einstökum greinum frumvarpsins er vísað til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 
90/2018 s.s. í þeim ákvæðum sem fjalla um lyfjaávísanagátt, lyfjagagnagrunn, klínískar lyfjarannsóknir á 
mönnum og miðlægan gagnagrunn lyfjakorta. Lyfjastofnun leggur áherslu á að heimildir stofnunarinnar til 
vinnslu persónuupplýsinga séu skýrar s.s. vegna fyrirspurna einstaklinga til stofnunarinnar vegna lyfjaskorts 
eða aukaverkana, skráningu tilkynntra aukaverkana lyfja, upplýsingagjöf til almennings um lyf s.s. vegna 
lyfjaskorts, umsóknum um leyfi til að flytja inn og selja gegn lyfseðli lyf sem ekki hafa markaðsleyfi hér á 
landi og til að geta sinnt eftirliti sem stofnuninni er ætlað lögum samkvæmt með starfsemi lyfjabúða, 
handhöfum markaðsleyfa lyfja og annarra fyrirtækja, stofnana og einstaklinga er selja, framleiða, flytja inn 
eða búa um lyf og skyldar vöru.

Í ljósi þessa leggur Lyfjastofnun til að breytingar verði gerðar á frumvarpinu í þessa veru. Leggur 
Lyfjastofnun til að velferðarnefnd Alþingis skoði það vel að eftirfarandi ákvæði verði fundinn staður í 
frumvarpinu:

Lyfjastofnun er heimil vinnsla persónuupplýsinga, þar á meðal viðkvæmra persónuupplýsinga um 
lyfjanotkun einstaklinga íþeim  tilgangi að tryggja nægilegt framboð, gæði og öryggi lyfja og lyfjaþjónustu 
sem og til að sinna eftirliti með eftirlitsskyldum aðilum og öðrum lögbundnum skyldum samkvæmt lögum 
þessum að uppfylltum skilyrðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.
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Athugasemdir við einstaka greinar 

27. gr.
Eitt mikilvægasta hlutverk hjá lyfjaframleiðendum er hlutverk sk. ábyrgðarhafa. Ábyrgðarhafi er þýðing á 
orðinu qualifiedperson sem á rætur að rekja til EES gerða á sviði lyfjamála og lyfjalögum er ætlað að 
innleiða í íslenskan rétt. Ábyrgðarhafi ber m.a. persónulega ábyrgð á því að lyf sem framleiðandi framleiðir 
og losar á markað uppfylli þær gæðakröfur sem gerðar eru. Ríkar kröfur eru gerðar til hæfni ábyrgðarhafa 
og því telur Lyfjastofnun rétt að fjallað sé um þetta hlutverk með sama hætti og hlutverk faglegs 
forstöðumanns í greininni.

Lyfjastofnun leggur því til á eftir orðunum „faglegs forstöðumanns" í 1. mgr. komi: og ábyrgðarhafa.

34. gr.
Lyfjastofnun vekur athygli velferðarnefndar á því að séu lyfjalög, nr. 93/1994, með síðari breytingum, og 
frumvarp þetta borin saman kemur m.a. annars í ljós að frumvarpið hefur ekki að geyma ákvæði sem snúa 
að sviptingu lyfsöluleyfis. Þetta úrræði og útfærsla þess í gildandi lyfjalögum er afar þýðingarmikið fyrir 
Lyfjastofnun til að sinna störfum sínum samkvæmt lögunum. Það er jafnframt afar þýðingarmikið fyrir 
öryggi sjúklinga og almennings, m.a. þegar litið er til þess að apótek eru í mörgum tilvikum eini reglulegi 
viðkomustaður þessa hóps við innan heilbrigðiskerfisins. Lyfjastofnun leggur til breytingatillögu við XX. 
kafla frumvarpsins, sjá hér á eftir um XX. kafla.

Lyfjastofnun bendir jafnframt á að frumvarpið hefur ekki að geyma efnisreglur um hvenær lyfsöluleyfi fellur 
niður, séu gildandi lyfjalög höfð til hliðsjónar. Leggur Lyfjastofnun því til eftirfarandi breytingatillögu á 34. 
gr.

Við 34. gr. bætist ný málsgrein sem hljóðar svo:

Lyfsöluleyfi fellur niður:

- ef leyfishafi er sviptur lyfjafræðingsleyfi sínu,

- ef leyfishafi hættir störfum,

- við andlát leyfishafa. Þó er dánarbúi heimilt að reka lyfjabúð í  hálft ár, undir faglegri stjórn lyfjafræðings, 
að fengnu samþykki Lyfjastofnunar.

39. gr.
Af fenginni reynslu leggur Lyfjastofnun til að nánar verði kveðið á um hvaða upplýsingar skulu fram koma í 
umsókn um rekstrarleyfi, en hvorki er í gildandi lögum né frumvarpinu að finna slíka skyldu. Lyfjastofnun 
hefur þurft að fást við mál þar sem rekstrarleyfishafi apóteks kemur við sögu og ekki er ljóst hver er 
fyrirsvarsmaður rekstrarleyfishafa.

Leggur Lyfjastofnun til nýja málsgrein, sem verður 2. mgr., svohljóðandi:

Póstfang/Address: Vínlandsleið 14 | 113 Reykjavík | Iceland | Sími /Tel. +354 520 2100 | Fax +354 561 2170
lyfjastofnun@lyfjastofnun.is | www.lyfjastofnun.is

mailto:lyfjastofnun@lyfjastofnun.is
http://www.lyfjastofnun.is


Lyfjastofnun
lcelandic Medicines Agency

Í umsókn um rekstrarleyfi skulu koma skal tilgreina nafn umsækjanda, kennitölu, heimilisfang og 
fyrirsvarsmann umsækjanda ef um félag er að ræða.

40. gr.
Lagt er til að einhverjar lágmarkskröfur verði gerðar er varða upplýsingaskyldu lyfsöluleyfishafa til sjúklinga 
þegar stunduð er netverslun með lyf. Vísast hér m.a. til umfjöllun um skynsamlega og hagkvæma notkun 
lyfja í lyfjastefnu til 2022 og aðrar almennar skyldur lyfsöluleyfishafa gagnvart sjúklingum.

Er lagt til að eftirfarandi málsgrein bætist við 40. gr.

Lyfsöluleyfishafi sem stundar netverslun með lyf sbr. 41. gr. ber sérstök skylda til að uppfylla ákvæði d- og 
e- liða 1. mgr. í  netverslun.

42. gr.
Lyfjastofnun leggur til að 6. mgr. verði samsvarandi 5 mgr. þannig að það sé ljóst að ábyrgð lyfjafræðings 
sem semur um lyfjafræðilega þjónustu sé samsvarandi/jafngild og lyfjafræðinga sem eru ráðnir eru til 
stofnunarinnar.

Er lagt til að 6. mgr. verði svohljóðandi (viðbót er feitletruð): Hafi heilbrigðisstofnunin ekki lyfjafræðing í  
þjónustu sinni skv. 2 mgr. skal stofnunin semja við utanaðkomandi lyfsöluleyfishafa, lyfjafræðing eða 
sjúkrahússapótek um þjónustu sem felur ísé r  ábyrgð á að afla lyfja, geymslu þeirra, færslu tilskilinna skráa 
og eftirlit með notkun lyfjanna.

44. gr.
Lyfjastofnun telur rétt að nefna að það er fagnaðarefni að með frumvarpinu sé lagt til að hugtakið S-merkt 
lyf falli brott. Með upptöku leyfisskyldu á árinu 2012 varð í raun óþarfi að tilgreina S-merkt lyf í lögum og 
reglugerðum og hefur tilvist leyfisskyldra lyfja annars vegar og s-merktra lyfja hins vegar skapað óþarfa 
flækjustig innan stjórnsýslu lyfjamála alla tíð síðan.

Þá bendir Lyfjastofnun á að frumvarpið gerir tillögu að gjörbreyttu verklagi við ákvörðun leyfisskyldu lyfja 
og þ.m.t. greiðsluþátttöku. Afar mikilvægt er að þær stofnanir sem aðkomu eiga að þessari vinnu, þá helst 
Landspítali, Sjúkratryggingar Íslands og Lyfjastofnun komist að samkomulagi um verklag við vinnslu þessa 
verkefnis. Nauðsynlegt er að góð sátt náist um þessa breytingu sem frumvarpið leggur til og er Lyfjastofnun 
tilbúin til allrar þeirrar samvinnu sem nauðsynleg er svo markmið náist.

Lyfjastofnun vekur athygli á því að ákvörðun um leyfisskyldu, og þ.a.l. ákvörðun um hvernig greitt er fyrir 
þau af hálfu hins opinbera, felur í sér stjórnvaldsákvörðun um greiðsluþátttöku líkt og um önnur almenn 
lyfseðilsskyld lyf. Málsmeðferð slíkrar ákvörðunar þarf að vera í samræmi við sömu sjónarmið og fram 
koma í 70. gr. frumvarpsins sem byggja á tilskipun 89/105/EBE. Skiptir þar miklu að viðhafðir séu þeir 
tímafrestir við afgreiðslu umsókna um verð lyfja og greiðsluþátttöku sem nánar er lýst í nefndri 70. gr. 
frumvarpsins. Af þessum ástæðum leggur Lyfjastofnun til að við 5. gr. 44. gr. bætist ákvæði, svohljóðandi:

Lyfjanefnd Landspítala skal skila umsögnum sínum til Lyfjastofnunar innan þess frests sem tilgreindur er 
umsagnarbeiðni sbr. 66. og 70. gr.

54. gr.
Lagt er til að takmarka heimild til lyfjaauglýsinga samkvæmt kaflanum við markaðsleyfishafa eða
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umboðsmenn þeirra. Þó mætti tilgreina eins og í lyfjalögum nr. 93/1994 um undanþágur fyrir lyfjabúðir að 
auglýsa verð lausasölulyfja og þjónustu sýna.

54. gr. orðast svo:

Markaðsleyfishöfum eða umboðsmönnum þeirra er heimilt að auglýsa lyf hér á landi með þeim 
takmörkunum sem um getur íþessum  kafla.

Lyfjabúðum er þrátt fyrir takmarkanir tilgreindar í  1. mgr. heimilt að auglýsa og kynna þjónustu sína, svo 
sem heimsendingarþjónustu, verð lausasölulyfja og almenn afsláttarkjör.

63. gr. og 65. gr.
Hér er um að ræð ný ákvæði að mestu, samanborið við gildandi lyfjalög. Eru þau afar mikilvæg þegar öryggi 
sjúklinga er haft í huga og um bráðnauðsynlegar tillögur að ræða. Í ljósi þess að mikilvægt er halda opnum 
möguleika á stafrænum lausnum þegar kemur að skyldum heilbrigðisstarfsmanna skv. 63. gr. leggur 
Lyfjastofnun til að við reglugerðarheimildir skv. 65. gr. verði víkkaður út sbr. eftirfarandi:

Við 65. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Ráðherra er heimilt íreglugerð að kveða nánar á um samskipti heilbrigðisstarfsmanna, Lyfjastofnunar, 
embætti landlæknis og markaðsleyfishafa skv. 3. mgr. 63. gr.

66.- 68. gr.
Lyfjastofnun gerir mikilvæga athugsemd við það hvernig frumvarpið leggur til að ákvarðanir um verð 
dýralyfja séu teknar. Samkvæmt frumvarpinu er Lyfjastofnun ætlað „að taka mið af verðlagningu lyfja og 
greiðsluþátttöku annars staðar á Norðurlöndum sem og í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins við 
ákvarðanir sínar" líkt og segir í 68. gr. frumvarpsins. Rétt er að benda á að þegar um er að ræða lyf fyrir 
menn er þetta auðsótt, enda liggja lyfjaverð í tilgreindum löndum víða fyrir opinberlega. Það sama gildir 
hins vegar ekki um dýralyf en slík verð eru ekki birt með sambærilegum hætti í þeim löndum sem ákvæði 
68. gr. gerir ráð fyrir. Það er því vandkvæðum bundið að ákveða verð dýralyfja með sama hætti og verð 
lyfja fyrir menn eru ákveðin. Sé vilji til þess að stýra áfram heildsöluverðlagningu dýralyfja hér á landi, en 
slíkt tíðkast víðast hvar ekki lengur, verður að útfæra þetta ákvæði með nákvæmari hætti svo Lyfjastofnun 
sé kleift að sinna því verkefni sem XV. kafli frumvarpsins gerir ráð fyrir.

Til viðbótar framansögðu vísast hér til athugsemdar við 44. gr. frumvarpsins. Leggur Lyfjastofnun af þeim 
sökum til að eftirfarandi bætist við 3. mgr. 66. gr.:

Lyfjastofnun skal tilgreina í  umsagnarbeiðnum sínum samkvæmt þessari grein tímafresti til handa 
Landspítala til að skila umsögn í  samræmi við ákvæði 70. gr.

89. gr.
Enga heimild er að finna í ákvæðinu til að leggja eftirlitsgjald sk. umboðsmenn. Rík hefði er fyrir því hér á 
landi að markaðsleyfishafar lyfja eigi íslenska umboðsmenn sem sinna störfum þeim hér á landi, t.d. 
markaðs- og kynningarstarfi. Lyfjastofnun ber að hafa eftirlit með þessu starfi, t.d. þegar kemur að 
lyfjaauglýsingum, og því rétt að umboðsmenn greiði eftirlitsgjöld líkt og aðrir þeir sem Lyfjastofnun ber að 
hafa eftirlit með. Lyfjastofnun leggur því að orðið „umboðsmenn" verði bætti við upptalningu 1. mgr. 89. 
gr.
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Þá bendir Lyfjastofnun á að rétt er að upphæðir í greininni og orðin „desemberverðlagi 2018" verða að vera 
í samræmi við samþykktardagsetningu frumvarpsins og gildistöku laganna, þ.e. verði frumvarpið samþykkt 
með gildistökudagsetningu fram í tímann líkt og 107. gr. þess gerir tillögu að.

90. gr.
Lyfjastofnun telur nauðsynlegt að heimild stofnunarinnar til að veita áminningu nái einnig til þeirra tilvika 
þar sem brot gegn ákvæðum laganna hafa átt sér stað líkt og sjá má í 1. mgr. 48. gr. gildandi lyfjalaga. 
Lyfjastofnun leggur til að 90. gr. hljóði svo:

Til að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar samkvæmt lögum þessum eða vegna brota á lögum þessum er 
Lyfjastofnun heimilt að veita viðkomandi aðila áminningu. Jafnframt skal veita hæfilegan frest til úrbóta ef 
þeirra er þörf.

frumvarpið ekki með neinum efnislegum hætti um heimild Lyfjastofnunar til að svipta leyfishafa þeim 
leyfum sem veitt hafa verið á grundvelli laganna. Leggur Lyfjastofnun til að við XX. kafla frumvarpsins 
bætist eftirfarandi grein, sem verður 96. gr., svohljóðandi:

96. gr.

Svipting leyfis

Hafi handhafi leyfis sem veitt hefur verið samkvæmt lögum þessum brotið gegn þeim eða reglugerðum sem 
settar hafa verið á grundvelli laganna með ítrekuðum eða stórfelldum hætti er Lyfjastofnun heimilt að 
svipta leyfishafa leyfi sínu. Um ákvörðun um sviptingu leyfis fer samkvæmt stjórnsýslulögum.

F.h. Lyfjastofnunar,

96. gr.
Líkt að framan greinir geymir frumvarp þetta engin ákvæði um sviptingu lyfsöluleyfis. Í reynd fjallar

Sindri Kristjánsson
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