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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari 
breytingum (lausasölulyf), 266. mál

Með tölvupósti, dags. 5. nóvember 2019, gaf velferðamefnd Alþingis embætti landlæknis kost á 
að senda irm umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari 
breytingum (lausasölulyf). Embættið þakkar fyrir að fá tækifæri til að gefa álit sitt á 
framangreindu ffumvarpi.

Embætti landlæknis gerir alvarlegar athugasemdir við þær hugmyndir sem fram koma í 1. mgr. 1. 
gr. frumvarpsins, er lúta að því að veita Lyfjastofnun heimild til að veita nánar tilgreinda 
undanþágu til sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennri verslun.

Embætti landlæknis telur að með þessu sé verið að gera lyf að enn almennari verslunarvöru en nú 
er. Öll lyf hafa bæði verkanir og aukverkanir sem nauðsynlegt er að seljandi hafi þekkingu á. Að 
slík þekking sé til staðar er í dag tryggt með þeim skilyrðum sem fram koma 20. gr gildandi laga 
sem lagðar eru til breytingar á í frumvarpinu. Þar segir að þeir einir hafi leyfi til lyfjasölu sem 
hlotið hafi leyfi (Lyfjastofnunar) að þeim skilyrðum uppfylltum sem fram koma í þeirri grein. Að 
mati landlæknis er hér um nausynlegt öryggisatriði að ræða fyrir þá sem þurfa á lyfjum að halda. 
Enn fremur vill embættið vekja athygli á að íslendingar nota meira af ákveðnum lyfjum, 
sérstaklega tauga- og geðlyfjum en nágrannaþjóðirnar og því telur embættið að almennt þurfi að 
auka aga og virðingu fyrir lyfjum og vanda alla umgengni um þau og ráðstöfun.

Embætti landlæknis mælir því gegn því að ofangreint frumvarp verði að lögum. Líta ber á öll lyf, 
þar með talin lausasölulyf sem lækningavöru. Sölu þeirra og dreifmgu er best fyrirkomið þar sem 
til staðar er góð þekking og reynsla af lyfjum, verkunum þeirra og aukaverkunum. Vandséð er 
hvemig slík sértæk þekking og reynsla geti verið til staðar í almennri verslun þar sem frumvarpið 
leggur til að lausasölulyf verði seld.

Virðingarfyllst,

LeifuÖbárðarson 
starfandi landlæknir
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