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Lyfjafræðingafélag íslands (LFÍ) vill veita eftirfarandi umsögn:

1. LFÍ leggur til að tillagan verði ekki samþykkt. Félagið fær ekki séð brýna nauðsyn beri til að 
samþykkja þingsályktunartillöguna, enda vandséð hvaða ávinninguryrði af setja CBD í almenna 
sölu, eins og tillagan leggur til. Sjá meginrökstuðning í töluliði 5 hér fyrir neðan.

2. Ljóst er að ef leggja á fram lagafrumvarp og setja reglugerðir, eins og tillagan leggur til, þá er 
óhjákvæmilegt að fram fari umfangsmikil vinna við að kanna reglur sem þau lönd, sem vitnað 
ertil í greinargerð, hafa sett og einnig reynslu þeirra. Því er væntanlega óraunhæft að miða við 
haustþing 2020 til að leggja fram frumvarp, sem hefur til stuðnings reglugerðir og vinnureglur 
sem lúta að eftirliti, öryggi, ábyrgð, markaðssetningu og sölu.

3. Lyf sem inniheldur CBD er þegar á Sérlyfjaskrá hjá Lyfjastofnun, en krefst lyfjaávísunar. íhuga 
mætti að slaka aðeins á kröfum, upp að einhverju marki, sem Lyfjastofnun getur sætt sig við. 
Þannig gætu vörur sem innihalda CBD frá náttúrunnar hendi verið löglegar, svo fremi sem það 
fylgi vottorð um að magn THC sé undir viðmiðunarmörkum ESB.

4. í greinagerð er minnst á lausasölulyf sem innihalda CBD. Það er skýr afstaða LFÍ að, eins og 
íslensk og evrópsk löggjöf gera ráð fyrir, þá gilda ákvæði lyfjaframleiðslu um öll lyf sem falla 
undir skilgreiningu um að innihalda lyfjaefni. Lausasölulyf verða því að fá markaðsleyfi og vera 
skráð í viðkomandi landi, ef ætlunin er að selja þau. Ljóst er að slík sala myndi eingöngu fara 
fram í lyfjabúðum. Vera kann að lyf sem innihalda CBD verði leyfð í lausasölu, en þá í 
lyfjabúðum, ekki í almennum verslunum.

5. LFÍ vill einnig koma eftirfarandi á framfæri varðandi CBD og þingsályktunartillöguna:

Nauðsynlegt er að hafa eftirlit með vöru með virku innihaldsefni, eins og CBD olíu, þar sem 
ekki er hægt að vera viss um að upplýsingar á vörunni um innihald af THC og CBD séu réttar. 
Styrkurinn getur verið of hár sem eykur hættu á eitrun og/eða alvarlegum aukaverkunum. 
Einnig getur olían verið menguð af öðrum efnum. Þó að skammturinn sé réttur getur notkunin 
engu að síður haft í för með sér alvarlegar aukaverkanir. Af þeim sökum er nauðsynlegt að 
notkunin fari fram undir eftirliti læknis.

Greint hefur verið frá alvarlegum eitrunartilvikum frá Utah 20171 þar sem einstaklingar leituðu 
á bráðamóttökur vegna breytingar á andlegu ástandi, krampa, rugls, meðvitundarleysis og 
ofskynjanir eftir inntöku á olíu sem þeir töldu innihalda CBD en innihélt einnig 4-CCB. Því er 
nauðsynlegt að eftirlit sé með því að innihaldið sé rétt.
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Á öllum Norðurlöndunum nema Danmörku (þar er 4 ára reynslutímabil þar sem CBD olía er 
skilgreind mitt á milli lyfseðilsskylds lyfs og fæðubótarefnis) er nauðsynlegt að hafa lyfseðil fyrir 
CBD. CBD olían getur valdið þreytu og syfju og nauðsynlegt er að þeir sem fá hana afgreidda 
fái upplýsingar um það.

Eitrunarmiðstöðin tekur milli 15-20 símtöl á ári vegna hugsanlegra eitrana að völdum ilmolía 
(sérstaklega hjá börnum) og telur að með því að auka aðgengi af CBD olíu með því að gefa sölu 
hana frjálsa munu slíkum eitrunum fjölga svo og símtölum til miðstöðvarinnar.

Það er ekkert eftirlit með ólöglegum/óskráðum lyfjum og það eru mörg dæmi þess að ólögleg 
lyf séu útbúin við allskostar ófullnægjandi aðstæður og innihaldi allt annað en stendur á 
umbúðunum. Það getur verið hættulegt, ekki síst fyrir veika einstaklinga, að taka inn óþekkt 
efni sem gætu með ófyrirsjáanlegum hætti haft áhrif á sjúkdóm einstaklingsins og verkun 
annarra lyfja sem einstaklingurinn kann að nota. Einnig gætu einstaklingar veikst enn meira af 
ólöglegum lyfjum.

Þó að örfáar rannsóknir á börnum hafi sýnt væg, jákvæð áhrif á fjölda floga í Dravet heilkenni, 
hafa þær einnig sýnt mjög alvarlegar aukaverkanir í formi aukinnar syfju, niðurgangs og 
hækkuð gildi í lifrarprófum. Hækkuð gildi í lifrarprófum geta verið vísbending um eitrunaráhrif 
á lifrina en slík hækkun kom fram hjá einu af hverjum fimm börnum sem tóku þátt í 
rannsókninni ogfengu CBD olíuna. LFÍ ráðleggur því að CBD olía sé ekki notuð hjá börnum nema 
það sé gert á ábyrgð og undir eftirliti læknis2.
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