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Efni: Athugasemdir Pharmarctica við frumvarp að Lyfjalögum

Mestar áhyggjur höfum við að ekki sé verið að skrifa þessi lög svo að þau henti 
íslensku umhverfi og þar af leiðandi þjóni ekki þegnum landsins sem skyldi.
Það er morgunljóst að þörf fyrir forskriftarlyfjafyrirtæki er mikil og verður bara meiri í 
tímans rás, þar sem að aldrei verður möguleiki að hafa öll lyf með markaðsleyfi á jafn 
litlum markaði og ísland er.

Skoðun okkar er sú að það margborgar sig að byggja undir þá þekkingu og þá 
framleiðslugetu sem til staðar er, svo að fyrirtæki eins og okkar sé í stakk búið til að 
taka þann mikilvæga þátt í innviðauppbyggingu og eflast sem mikilvæg 
samfélagsstoð.

Til þess að þetta geti átt sér stað er nauðsynlegt að búa fyrirtækinu þær aðstæður 
sem þarf og er undanþága ekki traustur grunnur til að byggja á, hvort sem er til að 
nálgast traust starfsskilyrði og/eða fjármagn til að auka þá getu okkar til að þjónusta 
fleiri lyfjaflokka og óvæntar aðstæður sem geta komið upp, samanber Covid-19.

1. í 38. grein í lögunum eins og þau eru skrifuð núna er Lyfjastofnun er heimilt að 
veita undanþágu frá ákvæði 1. mgr. og veita leyfi fyrir framleiðslu forskriftarlyfja 
á öðrum stað en í lyfjabúð.

Við veltum þ v ífy rir  okkur:
• Á hvaða forsendum  þarffram leiðslufyrirtæ ki að vera rekið á undanþágu en 

fram leiðslueiningar í  apótekum ekki, sem hingað til hafa ekki verði reknar 
undir eins ströngum gæðakröfum og Pharm arctica?

• Undanþága er ekki nógu sterkt fyrir fyrirtæ kið til að fara  ífreka ri 
uppbyggingu til að bregðast við lyfjaskorti og e fa ð  landið fe r  í  sóttkví.

• A fh verju  er íslensk lyfjalöggjöf að hygla lyfjabúðum á kostnað  
Pharmarctica. M eð öllu óásættanlegt.

Pharmarctica
Lundsbraut 2 
610 Grenivík 

461 3550 
pharma@ pharma.is

mailto:pharma@pharma.is


P H A R M  A R C T I  C A

2. Við teljum ekki æskilegt að lyfjabúðir hafi leyfi til að framleiða forskriftarlyf og 
alls ekki leyfi til heildsöludreifingar.
Því til rökstuðnings má nefna.

• Aðbúnaður lyfjabúða hér á landi er misjafn og verður erfitt að tryggja 
sömu gæði og öryggiskröfur þegarfram leiðslan dreifist á marga staði. í  
sérhæfðum fram leiðslufyrirtækjum  koma fle iri að lyfjafram leiðslunni 
heldur en almennt gengur og gerist í  lyfjabúðum. Ís lík u fe ls t  öryggi.

• E f að lyfjabúð fram leiðir ly f í  sinni iyfjabúð, þá geta:
o  læknar beint viðskiptum sínum til ákveðinna lyfjabúða m eð ávísun 

lyfsins. Þetta stangast á við sam keppnissjónarm ið bæði 
fram leiðanda og lyfjabúða sem síðan hefur áhrif á sjúklinga. 

o  Lyfjabúðir stjórna frá  hvaða fram leiðanda forskriftarlyf eru keypt.
• Dæmi frá  Svíþjóð: Svíar breyttu sínu regluverki árið 2009 þar sem að þeir 

slitu í  sundur fram leiðslu á forskriftarlyfjum  í  apótekum og sölu.
• Þar afle iðandi engan veginn eðlilegt að lyfjabúðir fá i að dreifa á 

heildsölumarkaði.

3. Varðandi 11. grein.
• Innlend fram leiðsla verður að ganga fyrir  og ætti því að vera heim ilt að

veita undanþágu til innflutnings forskriftarlyfs e f íslenskfram leiðsla er 
ekki fáanleg.
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