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Erindi: Umsögn Lyfjafræðingafélags íslands (LFÍ) vegna tillögu til þingsályktunar um 
framleiðslu innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyni.
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Lyfjafræðingafélag íslands (LFÍ) leggst ekki gegn þingsályktunartillögunni eins og hún er lögð 
fram. Könnun á hagkvæmni er sjálfsögð. Aftur á móti vill LFÍ benda á eftirfarandi atriði:

1. LFÍ er ekki kunnugt um að lagaumhverfi hafi verið kannað hér á landi varðandi heimildir til 
lyfjaframleiðslu á vegum LSH, sbr. það sem fram kemur í „Áliti starfshóps til undirbúnings 
framleiðslu innrennslislyfja", frá því í nóvember 2015. Slík könnun á lagaumhverfi er 
nauðsynleg, samhliða könnun á hagkvæmni.

2. Algengt er innan Evrópu að framleiðsla innrennslislyfja fari fram á sjúkrahúsum. Sérstaklega í 
austur-Evrópu en einnig Hollandi, Spáni, Frakklandi og á fleiri stöðum. Þessi framleiðsla þarf að 
uppfylla öll ströngustu skilyrði um framleiðslu, en það þarf ekki að skrá lyfin eða vera með 
dreifingaraðila, því þau eru eingöngu notuð innan stofnunarinnar. Þetta kemur að hluta til fram 
í Evrópuyfirlýsingum um lyfjaþjónustu á sjúkrahúsum 1' 2. Innan samtaka European Association 
of Hospital Pharmacists (EAHP) starfar vinnuhópur, Common Training Framwork, sem ísland 
hefur tekið þátt í. Vinnuhópurinn ræðir um grunnnám sjúkrahúslyfjafræðinga í framtíðinni og 
þar hefur komið fram að þessi framleiðsla ferfram  innan sjúkrahúsa án þess að skrá lyfin, enda 
séu þau eingöngu notuð innan stofnunarinnar, en það má velta því fyrirsér í því samhengi hvað 
muni falla undir hugtakið «innan stofnunarinnar».

3. Bent er á að flytja yrði inn öll tæki og allan búnað, einnig hráefni í lyfin og umbúðir um 
þau. Hér á það við eins og á við um alla lyfjaframleiðslu á íslandi fram til þessa: Allt er 
innflutt nema vatn, vit og vinnuafl.

4. Þegar Delta hf. (sá hluti sem áður var Lyfjaverslun íslands hf.) hætti framleiðslu á 
innrennslislyfjum var það gert vegna þess að reksturinn stóð ekki undir sér. Þó var öll 
aðstaða, þekking og tækjabúnaður til staðar. Enginn afgangur var til þess að annast 
viðhald eða til að endurnýja búnað og tæki. Lengi vel höfðu yfirvöld ákveðið („pólitísk 
ákvörðun") að kaupa innlenda framleiðslu, þó svo að sömu vöru væri hægt að fá við 
lægra verði. Þegar framleiðslunni var hætt var sá vilji ekki lengur til staðar. Verð skyldi 
ráða innkaupum. Hér er ekki verið að gagnrýna þetta atriði, aðeins verið að benda á 
það.
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5. Að lokum vill LFÍ koma á framfæri þeirri ósk að Lyfjafræðingafélag íslands fái að 
tilnefna aðila í starfshópinn. Bent er á að lyfjafræðingar hafa sérþekkingu og reynslu 
af lyfjaframleiðslu, gæðaeftirliti, sölu og dreifingu, sem og á útboðum lyfja og öllu 
regluverki sem óhjákvæmilegt er að skoða í þessu sambandi.

1 https://www.eahp.eu/sites/default/files/icelandic.pdf
2https://statements.eahp.eu/statements/european-statements-hospital-pharmacy
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