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Erindi: Erindi: Um sögn Lyfjafræ ðingafélags íslands um Frum varp til laga um breytingu á lögum um  

ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, m eð síðari breytingum  (neyslurými).

150. löggjafarþing 2019-2020.
Þingskjal 372 -  328. mál.

Lyfjafræ ðingafélag íslands (LFÍ) vill veita eftirfarandi umsögn:

LFÍ lýsir sig fylgjandi frum varpinu og te lu r þá vegferð sem farið yrði í vel þess virð i og réttlæ tanlegt að 

haldið sé inná þessa braut. Líta má á neyslurým i sem skaðam innkunarúrræ ði, bæði fy rir neytendur og 

eins samfélagið, ef neyslurým in yrðu til þess að draga úr því að nálar og sprautur liggi á víðavangi og á 
opinberum  svæðum.

Ljóst er að setja verður ítarlega og vandaða reglugerð sam tím is því að lögin taka gildi. Tryggja verður 

fjármagn til verkefnisins. LFÍ te lu r að fjármögnun neyslurýmanna megi ekki verða á kostnað annarra 

úrræða. í því sambandi má nefna Frú Ragnheiði og aðkomu SÁÁ að umönnun ópíóíð-fíkla.

Nýlega kom fram í v iðta li við starfskonu Frú Ragnheiðar að vandi fíkla verð i alvarlegur ef neyslu- 

skam m tur er gerður upptækur við eða hjá Frú Ragnheiði. Fréttaum fjöllun in var trúverðug og því er því 

fagnað ef heim ild yrði veitt fyrir sveitafélög, sem fengið hafa leyfi til að reka neyslurým i, að „gera 

samkomulag um að lögregla grípi ekki til aðgerða gegn notendum  neyslurým is á tilteknu svæði í 
kringum húsnæði neyslurým is".

LFÍ vill benda á nokkur atriði, sem líklegt verður að telja að þurfi að koma fram  í væntanlegri reRlugerð:

1. Skýrt verði kveðið á um ásæ ttanlegt magn og allar sk ilgreiningar á magni og efnum verði settar 

og að neyslurým in verði ekki á nokkurn hátt staður fyrir „v ið sk ip ti" með fíkniefni.

2. Skyldur, öryggi og ábyrgð heilbrigðisstarfsmanna verði skilgreind og að þeir geti ekki bakað sér 

bótaskyldu eða verið sóttir til saka fyrir stö rf sín.

3. Aðkoma og/eða fjarvera löggæslu komi greinilega fram.

4. Kveðið verði á um almenna kynningu á neyslurýmum, staðsetningu þeirra og eðli, hverjum þau 
eru ætluð og hverjum ekki.

V irðingarfyllst, 

f.h. stjórnar Lyfjafræðingafélags íslands,

Lilý Gunnarsdóttir, 

Form aður LFÍ
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