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Erindi: Umsögn Lyfjafræðingafélags íslands (LFÍ) um Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, 
nr. 93/1994, með síðari breytingum (lausasölulyf).

150. löggjafarþing 2019-2020.
Þingskjal 294 -  266. mál.

Lyfjafræ ðingafélag íslands (LFÍ) veitir eftirfarandi umsögn um ofangreint frum varp til laga:

1. LFÍ leggst eindregið gegn því að frumvapið verði samþykkt.
Það er öryggi sjúklinga/viðskiptavina sem fyrst og fremst mótar þá afstöðu. Lyf eru ekki 
venjuleg verslunarvara, heldur viðkvæm og vandmeðfarin sérvara. Öll lyfjalöggjöf snýst um 
öryggi, rétt lyf til rétta einstaklingsins, rétta notkun og sannreyndar upplýsingar um verkun.

2. Það vekur athygli að inn í frumvarpið hefur verið skotið eftirfarandi setningu: „Ákvæði 
2.-4. mgr. 24. gr. eiga einnig við um þá sem veitt er undanþága samkvæmt ákvæði þessu."

Ef þetta tiltekna ákvæði verður látið standa, mun það veita starfsmönnum almennra verslana 
leyfi/skyldu til að stunda störf sem í lögunum eru talin upp sem þau störf sem lyfsölum er 
skylt að framfylgja. Lyfjafræðingar geta ekki fallist á að með þessu hætti verði gengið gróflega 
í sérfræðingastörf lyfjafræðinga.

Til fróðleiks má nefna eftirfarandi atriði úr lyfjalögum, 24. Grein: „ Lyfsölum er skylt að veita 
neytendum og heilbrigðisstéttum upplvsinaar um lyf, notkun þeirra og geymslu. Þá er þeim 
jafnframt skylt að kynna lyfianotkun og lyfiafræðilega umsjá ísamvinnu við aðrar 
heilbrigðisstéttir með það að markmiði að draga úr líkum á sjúkdómum og auka almennt 
heilbrigði." (skáletrun og undirstrikun frá LFÍ). Dregið er í efa að starfsmaður í almennri 
verslun hafi þekkingu til að uppfylla slíkar skyldur.

Ef ákvæði t.d. frá Norðurlöndum, sem kynnt eru í greinargerð eru skoðuð kemur í Ijós, að 
einmitt það sem verið er að leyfa hér (sjá t.d. undirstrikun) það sem er bannað með öllu á 
Norðurlöndum. Þá er vísað í þarlendar reglugerðir og verklagsreglur.

3. í væntanlegri reglugerð sem setja skal er ekkert vikið að skyldum þess sem fær undanþágu. 
Ljóst er að mjög ítarlegar reglur verða að ná yfir starfsemi eins og hér er verið að fjalla um, 
þ.e. meðal annars um réttindi, skyldur, ábyrgð og eftirlit.

Á Norðurlöndum er talað um leyfi og gjald fyrir leyfið, talað um námskeið, að persóna fái 
réttindi til að afgreiða lyf, ekki verslunin sem slík og aðeins eftir beina beiðni viðskiptavinar 
þar um. Engin sjúkdómgreining og ráðgjöf er leyfð og spurningum eins o g ; „áttu eitthvað við 
höfuðverk?" er ekki leyft að svara. Aftur á móti má afgreiða parasetamóltöflur ef beðið er um 
þær, nema í Svíþjóð þar sem það er bannað. Lyf eru ekki í almennum verslunum í Finnlandi.
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4. Lítið hefur borið á umræðu um að erfitt sé að nálgast lyf fyrir alla landsmenn þó að slíkt geti 
sums staðar átt við rök að styðjast. Að undanförnu hefur þónokkuð verið fjallað um málið í 
fjöl- og samfélagsmiðlum. Það væri fróðlegt að kanna hverjir séu hvatamenn að því að þetta 
frumvarp er lagt fram. Því er hér varpað fram að sá aðili sem mest hefur verið áberandi í 
fjölmiðlum er forstöðumaður lyfjaheildsölu. Þá vaknar sú spurning hvort framgangan sé fyrir 
áeggjan erlendra lyfjaframleiðenda um að fá íslenskri löggjöf breytt. Stundum þarf að hafa 
augu og eyru opin.

5. Ný lyfjalög hafa verið boðuð. Fram kemur að þessi breyting eigi að taka gildi 2. september 
2020. Væntanlega er ætlunin að nota tímann fram að því til að undirbúa reglugerð og 
verklagsreglur. Það verður þó að segjast að undarlegt er að leggja fram þetta frumvarp núna, 
við lög sem væntanlega verða felld úr gildi mjög fljótlega.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Lyfjafræðingafélags íslands,

Formaður LFÍ
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