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Efni: Frumvarp til lyfjalaga, 390. mál, stjómarfrumvarp.

Vísað er til töl vubréfs Alþingis frá 4. desember 2019 þar sem óskað er álits Læknafélags Islands 
(LÍ) á frumvarpi til lyfjalaga, 390. málá 150. löggjafarþingi. Lfmsagnarfrestur var til 13. janúar 
sl. Beðið er velvirðingar á síðbúinni umsögn.

í fmmvarpinu felst heildarendurskoðun á gildandi lyfjalögum nr. 93/1994, með síðari 
breytingum. Hér á eftir fara nokkrar athugasemdir frá LI vegna frumvarpsins:

1. Lagt er til að 1. gr. verði svohljóðandi:

Markmið laga þessara er að tryggja landsmönnum nægilegt framboð af nauðsynlegum 
lyfjum með öryggi sjúklinga að leiðarljósi og koma í veg fyrir skort á nauðsynlegum 
lyfjum á hveijum tíma.

Það er jafnffamt markmið með lögum þessum að tryggja eftir föngum gæði og öryggi 
lyfja og lyfjaþjónustu, auka fræðslu um lyfjanotkun, stuðla að réttri notkun lyfja í 
samræmi við gagnreynda þekkingu. og halda lyfjakostnaði í lágmarki.

Þá er lögunum ætlað að stuðla að því að halda lyfjakostnaði i lágmarki með sem 
hagkvæmastri dreifingu lyfja á grundvelli eðlilegrar samkeppni og í samræmi við þær 
reglur sem gílda á Evrópska efhahagssvæðinu eða samkvæmt stofnsamningi 
Friverslunarsamtaka Evrópu.

Við verslun með lyf skal ætíð haft til hliðsjónar að Iyfjadreifing er hluti 
heilbrigðisþjónustu og aðilar við dreifinguna skulu vinna með öðrum aðilum í 
heilbrigðisþjónustu að opinberum heilbrigðismarkmiðum hverju sinni.

LÍ leyfir sér að benda á að ekki er ljóst hveijum er ætlað það markmiðshlutverk að efla 
fræðslu um lyfjanotkun né hveijum það er falið, sérstaklega þar frumvarpið gerir ráð fyrir 
að lyfjanefndir heilbrigðisstofnanna verða almennt lagðar niður. Þá leggur LÍ til að gerð 
verði kostnaðargreining vegna eflingar á fræðslu um lyfjanotkun. Þá vill LÍ benda á að 
Læknablaðið, sem gefið er út af félaginu, er eini fræðsluvettvangurinn um lyfjanotkun fyrir 
lækna. Blaðið birtir reglulega efni frá Embætti landlæknis og Lyfjanefnd Landspítala og 
hefúr þannig tekið að sér hlutverk sem t.d. i Danmörku er sinnt af Sundhedsstyrelsen með 
útgáfu fréttablöðungsins Rationell farmakoterapi sem dreift er sem fylgiriti með danska 
læknablaðinu. í Ijósi markmiðsins um eflingu á fræðslu um lyfjanotkun leggur LÍ til að í 
nefndaráliti Velferðamefndar verði því beint til heilbrigðisráðherra að ljóst verði hver beri 
þessa ábyrgð. Lí lýsir sig reiðubúið til þess að taka að sér með formlegum hætti 
áframhaldandi miðlun sliks fræðsluefnis.

HLiðasmára S - 200 Kópavogur. tsland . Sr'mi: (+3S4) 564 4100 ■ Fax: (+3S4I 564 4106 ■ Kt. 450269-2639 • w w w .lis .Is  ■ lis@ lis.is

mailto:nefiidasvid@althingi.is
http://www.lis.Is
mailto:lis@lis.is


2

2. í orðskýringar 3. gr. telur LÍ að bæta þurfi við skilgreiningu á H-merktum lyQum annað 
hvort sem sérstökum tölulið eða sem viðbótarmálslið við 7. töluL um leyfisskyld lyf. Sé það 
ætlunin að fella einnig niður notkun á H-merkingum Lyfjastofnunar sem hófst frá árinu 
2019 eins og fyrirhugað er með S-merkingar lyfja þá þarf það að koma skýrar fram. í 
greinargerð er ekkert sem bendir til þessa.

í orðskýringum á 12. tölul. um lyfjagagnagrunn kemur fram að eftirlitinu sé ætlað að auka 
öryggi í lyQaávísunum lækna og vegna eftirlits með lyfjakostnaði. Fyrir liggur að fleiri hafa 
að lögum heimild til að ávísa lyfjum, s.s. læknanemar, tannlæknar og lyfjafræðingar 
(neyðarávísanir). Þá var lögum nýverið breytt til að gera hjúkrunarfræðingum og 
Ijósmæðrum mögulegt að ávísa tilteknum tegundum lyfja. LÍ telur eðlilegt að 
lyfjagagnagrunnurinn sé til að auka öryggi í lyfjaávísunum allra þeirra sem að lögum hafa 
til þess heimild.

Lí leggur til að felldur verði á brott 19. tölul. sem skilgreinir smáskammtalyf sem lyf. Engin 
gagnreynd þekking liggur að bakí notkun slíkra efha eða efnasambanda í meðferð sjúkdóma 
eða annarra heilbrigðisvandamála. LÍ leggur til að öll ákvæði um smáskammtalyfverði felld 
út úr frumvarpinu. Um er að ræða úrelta nálgun og tiltrú sem ekki byggir á vísindalegri 
þekkingu eða rannsóknum sem gilda lun og gerðar eru kröfur um í skilgreiningum lyQa og 
grundvöllur markaðssetningar þeirra. Sé það markmið löggjafans að setja lagaramma um 
smáskammtalyf og önnur hindurvitni þá telur LÍ eðilegra að um það sé fjallað í sérstökum 
lögum líkt og gert er um fæðubótarefhi.

LÍ bendir á að mögulega þurfi að bæta við í 3. gr. orðskýringum varðandi hugtökin: 
heildsöluhafa, markaðsleyfishafa, lyfjamiðlara, dreifingarkeðju, stoðskrá lyfja, 
aukaverkanir lyfja, Iyfjafræðileg umsjá, netverslun lyíja, notkun lyfja í mannúðarskyni, 
klínískan lyfjaþekkingargrunn, sem fjallað er um í Lyfjastefhu til 2022 og skorts- og 
biðlistaskrá.

3. LÍ leggur til eftirfarandi breytingar á 6. gr. frumvarpsins:
a. Skráning smáskammtalyfja verði felld úr hlutverki LyQastofnunar (2. tölul.), sbr. 

athugasemd við 3. gr.
b. Lyfjastofnun verði falið að gera aðgengilega skrá yfir lyf sem hlotið hafa markaðsleyfi 

EMA, en eru ekki markaðssett á íslandi (3. töluL).
c. Lyfjastofhun verði falið að annast rekstur og umsjón með skorts- og biðlistaskrá lyfja 

og miðla þeim upplysingum til lækna og heilbrigðisstofhanna með aðgengilegum hætti 
(5. tölul.).

d. Lyfjastofhun verði falið að annast rekstur og umsjón með dýralyftaskrá um notkun 
sýkla- og vaxtaörvandi lyfja í dýrum, lyfjablönduðu fóðri og matvælaframleiðslu (8. 
tölul.).

e. Notkun frumna og vefja og hluta þeirra eða afleiða fer vaxandi og því er að mati LÍ 
mikilvægt að tryggja nauðsynlega sérþekkingu á málaflokknum (13. töluL). LÍ telur 
ófullnægjandi það mat á áhrifum á fjárhag sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu og til þurfi 
að koma viðbótarfj árveitingar frá því sem nú er gert ráð fyrir (hálft stöðugildi, sbr. 
greinargerð með frumvarpinu). Bent skal á að nauðsynlegt er að tryggja fullnægjandi
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þekkingu á þessu sviði og samræmi við starfsemi Lyfjastofnunar Evrópu í 
málaflokknum t.d. hlutverk og verkefni Committee for Advanced Therapeutics. Því er 
lagt til að Lyfjastofnun verði falið að stofna og starfrækja samsvarandi sérfræðinganefnd 
á sínum vegum sem sé ráðgefandi fyrir Lyfjastofnun og LyQanefnd og 
heilbrigðisyfirvöld almennt. LÍ telur almennt ákvæði 7. gr. frumvarpsins ekki vera 
fullnægjandi að þessu leyti í Ijósi mikilvægis og þróunar í framleiðslu og notkun þessara 
meðferðarúrræða.

f. í þessu sambandi vill LÍ benda á að það telur óviðunandi orðalag 16. tölul. 6. gr. um að 
það sé hlutverk Lyfjastofhunar að hafa eftirlit með framboði lyfja þannig að lyfjaskortur 
hafi sem minnst áhrifá öryggi sjúklinga og vísar í athugasemd við 7. gr. í því sambandi

4. Vegna 7. gr. (og a-tölul. 40. gr.) vill LÍ benda á að það telur viðvarandi og endurtekin 
lyfjaskort óviðunandi ástand og að sú staðreynd að þetta gerist aftur og aftur kalli á að 
endurskoðaðir séu verkferlar um mat á hvað séu hæfilegar birgðir af lyfjum í landinu. Þetta 
mat getur breyst frá tíma til tíma og er við núverandi aðstæður fyrst og fremst háð mati 
lyfjaheildsala og að einhveiju marki Lyfjastofnunar. LI telur að þessu þurfi að breyta og 
leggur til að Lyfjastofhun þurfi að setja á fót lyfjabirgðanefnd með aðkomu Embættis 
landlæknis, fulltrúa Iyfjaheildsala og LÍ, sem hafi það hlutverk að meta hvað séu hæfileglar 
lyfjabirgðir í hveiju tilviki fyrir sig.

5. Vegna 9. gr. LI telur að hér þurfi að bæta við öðrum skrám Lyfjastofnunar og þeim sem LÍ 
leggur til að haldnar verði í athugsemdum við 6. gr. Við greinina þarf því að bæta: 
Lyfjastofnun annast rekstur og umsjón með skorts- og biðlistaskrá lyfja og miðla þeim 
upplýsingum til lækna og heilbrigðisstofnanna með aðgengilegum hætti. Annast rekstur og 
umsjón með dýralyfjaskrá um notkun sýkla- og vaxtaörvandi lyfja í dýrum, lyfjablönduðu 
fóðri og matvælaframleiðslu.

6. Athugasemd við 11. gr. I samræmi við athugasemdir við 3. og 6. gr. er lagt til að 2. tölul. 5. 
málsgr. sem fjallar um smáskammtalyf verði felldur út.

7. Athugasemd við 12. fr. LI fagnar þeirri breytingu sem fellst í því að læknir getur í nafiii 
heilbrígðisstofhunar sótt um undanþágu fiá ákvæði 1. mgr. 11. gr. Jafnframt telur LI til 
verulegra bóta að loksins sé skilgreint í hveiju ábyrgð læknisins felst, en félagið hefur lengi 
gert athugasemd við þessa sértæku ábyrgð lækna gagnvart þessum lyfjum. LÍ teldi hins 
vegar eðlilegast að ábyrgð á notkun slíks undanþágulyfs fiá ríki utan EES fari einnig úr 
höndum læknisins og veiði skilgreind á ábyrgð stofnunarinnar sem hann starfar hjá.

8. Athugasemd við 13. gr. LÍ fagnar þessu ákvæði varðandi lyf til notkunar af 
mannúðarástæðum, til að meðhöndla sjúkdóma sem valda langvarandi eða alvarlegri fotlun 
eða lífshættulega sjúkdóma en hafa ekki lokið málsmeðferð fyrir veitingu 
markaðssetningar. LÍ lýsir sig reiðubúið til að taka þátt í undirbúningi reglugerðarsetningar 
enda um flókið efni er að ræða út frá siðfiæðilegu, faglegu og lögfiæðilegu sjónarhomi.

9. Athugasemd við 14. gr.: í staflið b er í raun verið að vísa til H-merkingar lyfja. LÍ telur 
mikilvægt að engin þurfi að ganga að því gruflandi að hér er verið að vísa til þessarar 
merkingar. LÍ telur því, líkt og tekið hefur verið fram hér að fiaman, mikilvægt að fýrir liggi 
í lyfjalögum skilgreining og heimild til notkunar þessarar merkingar. LI gerir því kröfú um 
að í þessum tölulið komi skýrt fram að hér sé átt við H-merkt lyf (áður S-merkt) og að slík 
merking sé jafnframt skilgreind í oiðaskýringum laganna. Lí telur rétt að koma því á 
framfæri að heimildarákvæði skv. c. tölulið (ávísun Z-merktra lyfja) hefur í kjölfar
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fækkunar sjálfstætt starfandi sérfræðilækna skapað óvissuástand um aðgengi sjúklinga að 
lyQum sem slíkar takmarkanir ná til. Óvissuástand þetta má rekja til bréfs ráðherra til SÍ 
fyrir nokkrum árum sem stöðvaði um hríð nýliðun sérffæðilækna á samningi LR og SÍ. Þau 
fyrirmæli voru með dómi í september 2018 talin ólögmæt. Einnig þess að ekki er lengur í 
gitdí samníngur um starfsemi sjálstætt starfandi sérfræðilækna við ríkið. Það ástand tefur 
nýliðun. Loks verður að velta fýrir sér mögulegri ofhotkun Lyfjastofnunar á þessu ákvæði 
sem hindrar lækna með almennt lækningaleyfi eða sérfræðileyfi í öðrum sérgreinum en 
tiltekið er í leyfí Lyfjastofnunar að þessu leyti miðað við núverandi aðgengi að viðkomandi 
læknum og biðlistum eftir þjónustu þeirra. LÍ telur að tímabært sé að verklagsreglur og 
vinnubrögð Lyfjastofnunar að þessu leyti þurfi mögulega endurskoðunar við í samstarfi við
LÍ.

10. LI telur ákvæði í lyfjalögum um smáskammtalyf stangast á við ákvæði 16. gr. frumvarpsins, 
þar sem gerð er krafa um að lyf skuli hafa lækningaverkun. Smáskammtalyf hafa ekki 
lækningaverkun og eiga því ekki heima í lyfjalögum. Að öðrum kosti ber LyQastofnun að 
afturkalla öll markaðsleyfí smáskammtalyfja eins og þau eru skilgreind í lögunum.

11. Athugasemd við 17. gr. Tekið er undir ábendingar í umsögn Landspítala um útgáfu sérstaks 
leyfís til markaðssetningar mannalyfs, hvað varðar notkun rafrænna fylgiseðla fyrir Iyf sem 
flutt eru til landsins skv. þessu heimildarákvæði og að sjúkrahús hafi heimild til að nota slík 
lyf án íslenskra áletrana og fylgiseðla. Þá er LÍ sammála Landspítala að lyfjaskortur verði 
einnig tilgreindur sem sjónarmið við að hafa lyf á markaði enda séu almannahagsmunir 
hafðir að leiðarljósi við slíkar ákvarðanir. LÍ tekur undir tillögu Landspítala um breytingu 
á orðalagi 17. gr.

12. Athugasemd við 21. gr. í samræmi við fyrri athugasemdir er lagt til að fellt sé úr ákvæðinu 
heimild til að setja reglugerð um smáskammtalyf.

13. Athugasemd við 29. gr. LÍ telur ekki nægjanlegt að heildsöluleyfíshöfúm sé skylt að halda 
úti og birta biðlista lyfja. Þetta er framkvæmdin nú um stundir og í gangi amk. fjórir listar 
með mismunandi upplýsingum sem læknar sem ávísa lyfjum þurfa að styðjast við 
(Lyfjastofhunarlisti, SÍ listi og listar þriggja heildsala). LÍ leggur til eins og áður hefur 
komið fíam í athugasemdum hér að framan að eðlilegra sé að Lyfjastofnun annist og beri 
ábyrgð á að halda einn slíkan lista, samhæfðum með upplýsingum fíá þessum aðilum. Með 
þessu ákvæði er verið að festa í sessi fyrirkomulag sem LÍ telur að reynslan hafi sýnt að er 
ófullnægjandi og hefur verið gagnrýnt. Þá leggur LI til að samráð verði hafl við LÍ um gerð 
þessa lista.

14. Athugasemdir við 30. gr. LÍ fagnar því að heildsöluleyfíshöfum verði heimilt að selja 
læknum lyf til nota í eigin starfí og á stofu.

15. Athugsemd við a-staflið 40. gr. Eins og vikið er hér að framan í öðrum athugasemdum þá 
telur LÍ viðvarandi og endurtekin lyfjaskort kalla á að endurskoðaðir verði verkferlar um 
mat á hvað séu hæfilegar birgðir a f lyfjum í landinu. LÍ telur því að setja þurfi á laggimar 
lyfjabirgðanefnd með aðkomu Embættis landlæknis, fulltrúa lyfjaheildsala og LI auk 
Lyfjastofnunar sem meti hvað séu hæfilegar lyfjabirgðir í hveiju tilviki fyrir sig.

16. Athugasemd við 44. gr.: LÍ telur mikilvægt að áfram verði ákvæði í lyfjalögum um það að 
á hverri heilbrigðisstofnun (þ.m.t sjúkrahúsum utan Reykjavíkur) skuli starfa lyfjanefnd 
sem hafi það hlutverk að vinna að ömggri og skynsamlegri notkun lyfja. í frumvarpinu er 
gert ráð fyrir að ábyrgð á lyfjaávísunum undanþágulyfja færist úr höndum lækna til
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heilbrigðisstoftiananna eins og LÍ hefur áður gert kröfu um. Það kallar á að innan stofnanna 
séu skilgreindur ábyrgðaraðili og eðlilegast að það hlutverk sé í höndum lyfjanefndar 
hverrar stofnunar. Jafnframt eru málefhi eins og stefnumótun í notkun sýklalyfja, 
ávanbindandi lyfja ofl. Kallað hefur verið eftir, eins og segir í markmiðssetningu 
frumvarpsíns að auka fræðslu um lyfjanotkun, sporna við óhóflegri notkun og halda 
lyfjakostnaði í lágmarki. Slíkt gerist ekki af sjálfu sér og eðlilegast að mati LÍ að það sé 
hlutverk lyfjanefndanna hverri á sinni heilbrigðisstofnun.

LÍ telur takmörkuð rök fyrir því að Landspítala verði ætlað hlutverk sem stjómsýslustofnun 
á sviði lyfjamála og telur eðlilegra að efla Sjúkratryggingar íslands og Lyfjastofnun til að 
taka við þessum verkefnum. Þá skal bent á að Landspítali hefur ekki stjómvaldsheimildir 
til að hafa eftirlit með ákvörðunum sínum hjá öðrum heilbrigðisstofhunum. LI telur það 
misráðið að sá sem fer með fjárveitingavaldið hafí yfírhöndina þegar kemur að ákvörðun 
um leyfísskyld lyf og telur óásættanlegt að forstjóri Landspítala fái úrskurðarvald um 
leyfisveitingu lífsbjargandi lyfja á fjárhagsforsendum, eftir að faglegt mat lyfíanefndarinnar 
hefur farið fram þar sem haft hefur verið að leiðarljósi að virða mannhelgi og mannlega 
reisn sjúklinga. Þannig á neftidin einnig að hafa að leiðarijósi að allir menn eru jafnir og 
eiga sama rétt til vemdar lífs og viðhalds heilbrigðis. Nefhdin verður jafnframt að líta til 
forgangsröðunar í heiibrigðisþjónustu og gæta þess að þeir sem eru í biýnustu þörfinni fyrir 
heilbrigðisþjónustu á hveijum tíma skulu ganga fyrir. Þá skaf gæta að rétti þeirra sem em í 
viðkvæmri stöðu vegna æsku, sjúkdóms eða fotlunar.

LÍ efast stórlega um að forstjóri Landspítala á hveijum tíma geti skákað þekkingu og 
ákvörðunarferli lyfí anefndarinnar. Þau einu sjónarmið sem forstjóri hefur fram að færa í 
þessu ákvarðanaferli em rekstrarþekking og fíámál. I raun segir 44. gr. frumvarpsins eins 
og hún stendur nú að þegar kemur að ákvörðunum um leyfisveitingar fyrir lífsbjargandi lyf 
er valdið í höndum eins manns, sem ekki þarf að fara eftir faglegum sjónarmiðum og þeim 
má víkja til hliðar sýnist forstjóra svo. í greinargerð með frumvarpinu heitir það að slá 
vamagla við ákvöiðunum lyfíanefndarinnar. Forstjóri bæði skipar nefndina og hefur síðan 
það vald að hnekkja faglegum ákvörðunum hennar sem byggjast skulu m.a. á mannhelgi og 
virðingu fyrir mannlegri reisn. LÍ telur þetta verklag óásættanlegt og að þetta kunni að 
stangast á við siðareglur lækna, t.d. 1. gr. þeirra þar sem segin Lœkni ber að virða mannstíf 
og mannheigi. Læknir skai ieitast við að hjálpa heilbrigðum til að varðveita heilsu sína og 
sjúkam til að öðlast heilbrigði að nýjit.

Varðandi 3. málsgr. 44. gr. Bent skal á að það er hlutverk Lyfjastofnunar að meta hvort og 
hvemig lyf gagnast sjúklingum og í allflestum tilvikum hefur það mat farið fram miðlægt 
hjá Lyfjastofhun Evrópu, sem Lyfíastofhun íslands á aðild að. Að taka slíkt fram sem 
hlutverk lyfjanefndar Landspítala er óþarft og órökrétt. Lagt er til að þetta verði fellt út.

í ljósi mikilvægis gegnsæis stjómsýslu leggur LÍ til að bundið skuli í lög að allar ákvarðanir 
Lyfjanefndar Landspítala um markaðsheimildir skuli birta opinberlega ásamt rökstuðningi 
og ný málsgrein þar að lútandi bætist við núverandi 44. gr. LI telur að um öll gögn sem lúta 
að ákvörðunum Lyfjanefndar eða forstjóra Landspítala varðandi störf lyfjanefndarinnar 
skuli gilda réttur almennings til upplýsinga sbr. ákvæði upplýsingalaga.
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17. Athugasemd við 3. mgr. 45. gr.. Bent skal á að það er hlutverk Lyfjastofnunar að meta hvort 
og hvemig lyf gagnast sjúklingum og í allflestum tilvikum hefiir það mat farið fram miðlægt 
hjá Lyfjastofnun Bvrópu, sem Lyfjastofiiun íslands á aðild að. Að taka slíkt fram sem 
hlutverk lyljanefndar Þróunarmiðstöðvar og í raun Landspítala líka, sbr. 44. gr. 
frumvarpsins, er óþarft og órökrétt. Lagt er til að þetta verði fellt út og málgreinin verði:

Hlutverk nefndarinnar skal meðal annars vera að útbúa leiðbeiningar um notkun lyfja 
innan heilsugæslunnar og hjúkmnar- og dvalarheimila.

Að öðm leyti vísast í athugsemdir við 44. gr. sérstaklega því að LÍ leggst gegn því að 
lyfjanefndir heilbrigðisstofnanna og sjúkrahúsa utan Reykjavíkur séu lagðar niður.

18. Athugasemd við 46. gr. Lagt er til að tekið skuli fram að í reglugerð um ly fjan efn d ir  
Landspítala og Þróunarmiðstöð skuli starfsreglur þeirra tilgreindar. LÍ telur eðlilegra að 
ráðherra setji starfsreglumar fremur en forstjóri Landspítala, sem síðan er ætlað að starfa 
eftir eftir þeim.

19. Athugasemd við 48. gr. LÍ hefur áður lagst gegn því að aðrir en læknar og tannlæknar hafí 
heimild til að ávisa lyfjum. LÍ ítrekar þá skoðun sína og leggur til að 2. mgr. um heimildir 
hjúkmnarfræðinga og ljósmæðra til lyfjaávísana skuli felld út og að greinin verði 
svohljóðandi:

Þeim einum sem hafa gild starfsleyfi sem læknar eða tannlæknar á Evrópska 
efnahagssvæðinu, sbr. lög um heilbrigðisstarfsmenn, eða gild starfsleyfi sem 
dýralæknar, sbr. lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, er heimilt að ávísa 
lyfjum.

Lyfjaávisanir þeirra sem heimild hafa til að ávisa lyfjum skal skrá í lyfjagagnagrunn.

Þeim sem heimilt er að ávísa lyfjum ber að stuðla að ábyrgri notkun lyfja við ávísun 
þeirra tíl sjúklinga með öryggí sjúklinga og lýðheilsusjónarmíð að leiðarljósi.

20. Athugasemd við 51. gr. LÍ telur að hér þurfi að huga að heimildum lækna í dreifbýli þar 
sem lyfjabúðir em ýmist ekki starfræktar eða ákvörðun um lyfjameðferð er tekin utan 
afgreiðslutíma lyfjabúðarinnar t.d. á neyðar-, kvöld og helgarvöktum.Ekki er síður ástæða 
til að þeir hafi heimild til að afhenda ávísanskyld lyf eins og dýralæknar.

21. Athugasemd við 53. gr. Gerð er athugasemd við að gert sé ráð fyrir að ráðherra geti með 
reglugerð sett reglur um hvaða lyfjum hjúkmnarfræðingar geti ávísað. Lögin kveða skýrt á 
að um að heimild þeirra nær eingöngu til ávísana á hormónalyfjum til getnaðarvama og 
ekki eðlilegt að ráðherra geti með stjómvaldsfyrirmælum útvíkkað þá heimild. Lagt er til 
að ákvæðinu verði breytt til samræmis við það og það verði:

Ráðherra skal í reglugerð kveða nánar á um skilyrði fyrir leyfi hjúkmnarfræðinga og 
Ijósmæðra til að ávisa hormónalyfjum til getnaðarvama, meðal annars um viðbótamám 
og starfsreynslu. Fyrir útgáfu Ieyfa til handa hjúkmnarfræðingum og ljósmæðmm er 
embætti landlæknis heimilt að taka gjald. Kveðið skal á um gjaldtökuna í reglugerð.

LÍ tekur undir ábendningarFélags öldmnarlækna að útvíkka leyfi til lyfjaávísana geturverið 
mjög varasamt með tilliti til stjómunar lyfjamála en ekki síður með öryggi sjúklinga og 
óviðeigandi lyfjameðferð í huga.

Hliðasmára 8 ■ 200 Kópavogur ■ ísland ■ Sfmi (+354) 564 4100 ■ Fax: (+3541 564 4106 ■ K t  450269-2639 •w w w .U s.ia  . Us@lis.ia

http://www.Us.ia
mailto:Us@lis.ia


7

22. Athugasemd við 1. mgr. 56. gr.: Lí leggst gegn því að Lyfjastofnun sé veítt heimild til að 
veita undanþágu fiá ákvæði e-liðar ákvæðisins. Með því ákvæði er vikið ftá þeirri 
grundvallarreglu að vara fái ekki markaðsleyfi eða viðurkenningu sem lyf nema að 
undagengnu mati á hvort og hvemig lyf gagnast sjúklingum í viðurkenndum klíniskum 
lyfjarannsóknum.

23. Athugasemd við 61. gr. Lagt er til að auk þeirra aðila sem tilgreindir eru bætist Læknafélag 
íslands í þann hóp sem Lyfjastofnun er heimilt að afhenda upplýsingar um tilkynntar 
aukaverkanir. Innan LÍ eru allir starfandi læknar á íslandi og eðlilegt að samtök þeirra eins 
og sjúklingasamtök hafi heimild til að fá slíkar upplýsingar.

24. Athugasemd við 63. gr. LÍ leggst alfarið gegn ákvæðum þessarar greinar og telur að hér sé 
verið að snúa málum á haus. LÍ leggur til að greinin verði endurskoðuð og umrituð með 
þeim hætti að Lyfjastofnun og Embætti landlæknis skuli gert skylt að birta opinberlega 
upplýsingar um öryggi lyfja, váboð og aðrar upplýsingar sem byggjast á lyQagátargrunni 
enda varða þær ekki eingöngu lækna heldur neytendur líka. Sérstaídega telur LÍ 
óásættanlegt að læknum sé skylt skv. lögum að veita markaðsleyfishöfum slíkar 
upplýsingar, sem jafnframt hafa hag að því að senda læknum auglýsingar um lyf. Skyldur 
lækna snúa að sjúldingunum fyrst og fternst en einnig gagnvart þeirri heilbrigðisstofnun 
sem þeir vinna hjá, opinberum eflirlitsaðilum s.s. Embætti landlæknis, en ekki gagnvart 
markaðsleyfishöfiim. Því telur LÍ rétt að slíkum upplýsingum sé miðlað í gegnum 
heilbrigðisstofnanir sem hlut eiga að máli eins og gildir um önnur samskipti 
markaðsleyfishafa og starfsmanna þeirra sbr. t.d. reglur Landspítala um samskipti 
lyfjafyrirtækja og lækna. Aukaverkanir lyfja eru margar og margvíslegar. í nýlegri rannsókn 
á Landspítala fengu um fjórðungur inniliggjnadi sjúklinga á bráðalyflæknisdeildum 
einkenni sem tengja mátti við aukaverkanir lyfja. Ofi 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 slfkra tilfella gæti verið óvinnandi vegur að fara eftir 
ákvæði l.mgr. LI leggst því allfarið gegn núverandi orðalagi 63. gr og leggur til að hún 
verði umorðuð:

Ef heilbrigðisstarfsmaður hefur grun um alvarlega, nýja eða óvænta aukaverkun af 
notkun lyfs í störfiim sínum skal hann að öllu jöfnu tilkynna það tif Lyfjastofnunar á 
sérstöku eyðublaði.

Ef dýralæknir hefur grun um aukaverkun af notkun lyfs í störfum stnum skal hann að 
öllu jöfnu að tilkynna það til Lyfjastofnunar.

Heilbrigðisstarfsmenn skulu að öllu jöfnu gera Lyijastofnun og embætti landlæknis 
kleift að senda þeim upplýsingar um öryggi lyfja, váboð og aðrar uppiýsingar sem 
byggjast á lyQagátarupplýstngum. Slíkum lyfjagátarupplýsingum skulu 
Lyfjastofnun og cmbætti landlæknis jafnfram t bcina til heilbrigðisstofnanna og 
starfstöðva heilbrigðisstarfsmanna sem í hlut eiga.

25. Athugasemd við 79. gr. í ljósi þess að lyfjaupplýsingar eru viðkvæmar persónuupplýsingar 
er lagt til að almenn heimíld til aðgangs að lyfjasögu sé ekki umfangsmeiri en brýnasta 
nauðsyn krefúr og nái aðeins til síðustu 12 mánaða og aðeins læknar geti sótt um aukin 
aðgang til þriggja ára sem komi í stað núverandi ákvæðis um aðgang að lyfjasögu sl. funm
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ára. Fyrirkomulag þetta er þekkt í sjúkraskrám þar sem um viðkvæmar upplýsingar er að 
ræða og hefur verið beitt um aðgengi að sjúkraskrám ákveðinna er bundið við ákveðnar 
deildir t.d. á Landspítala, ákveðna heilbrigðisstarfsmenn svo og á viðkvæmum 
rannsóknamiðurstöðum svo dæmi séu tekin. Minnt er á að aðrir heilbrigðisstarfsmenn hafa 
aðgang að lyfjasögu sjúklings í gegnum sjúkraskrá hans sem í flestum tilfellum er það 
nægjanlegt vegna meðferðar hans. Þá er lagt til að nýrri málsgrein skulí bætt við 79. gr 
þannig að heilbrigðisstarfsmenn skuli við opnum gagna um gera grein fyrir aðgangi sinum 
að lyfjagagnagrunni líkt og gildir um aðgang að sjúkraskrárkerfinu Sögu og Heilsugátt, t.d. 
vegna meðferðar sjúklings, vegna rannsóknar, með heimild sjúklings, vegna skýrslugerðar 
osfrv. LI styður óskir sem fram koma i umsögn Félags læknanema og Embættis landlæknis 
um að læknanemar á 4., 5. og 6. námsári fái almennan aðgang að lyfjagagnagrunni.

26. Athugasemd við 82. gr. Hér um að ræða viðkvæmar persónupplýsingar og telur LI rétt að 
persónuvemdarákvæði og aðgangsstýringar sem gilda um lyfjagagnagrunn gildi jafnframt 
um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta og vísar þar til breytingartillagna félagsins hvað það 
síðamefnda varðar við 79. gr.

27. Athugasemd við 104. gr. Rétt er að benda á að hagsmunir annarra en upptalinna 
heilbrigðsstarfsmanna geta ekki síður haft áhrif á hæfi þeirra. Má þar nefha forstjóra 
Landspítala og starfsmenn Lyfjastofnunarog framkvæmdastjóra heilbrigðisstofananna sem 
fara með lyfsöluleyfi og lyfjanefndarmenn.

Fulltrúar LÍ hafa verið boðaðir á fúnd velferðamefndar Alþingis síðar í vikunni og munu þar
fúslega gera nánari grein fyrir þessum athugasemdum.

Virðmgarfyllst,
f.h. stjóm ar'

Reynir Amgrímsson

' * £ y -  -
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