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VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS

Reykjavík, 2. desember 2019

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum nr. 93/1994 með síðari breytingum (lausasölulyf) 
(Mál nr. 266)

Viðskiptaráð þakkar fyrir tækifærið til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri um lausasölu lyfja. 
Frumvarpið felur í sér heimild Lyfjastofnunar til að veita undanþágur fyrir sölu tiltekinna lausasölulyfja 
í almennum verslunum. Viðskiptaráð styður frumvarpið þar sem ráðið telur eðlilegt að heimila alfarið 
sölu lausasölulyfja í almennri verslun. Sala lausasölulyfja í almennum verslunum eykur samkeppni og 
er til þess fallin að lækka verð á slíkum lyfjum og bæta þjónustu neytendum til hagsbóta.

Eðli lausasölulyfja kallar ekki á að þau séu eingöngu fáanleg í apótekum

Lausasölulyf er hugtak sem almennt er notað yfir lyf sem heimilt er að selja án lyfseðils. Við mat á því 
hvaða lyf megi selja án lyfseðils taka heilbrigðisyfirvöld mið af þekkingu og reynslu af notkun lyfsins, 
tíðni aukaverkana og áhættu af ofskömmtun.1 Helst er um að ræða væg verkja- og ofnæmislyf, sem 
neytendur geta í dag nálgast án aðkomu heilbrigðisstarfsmanna, og er því eðlilegt að mati Viðskiptaráðs 
að neytendur hafi aðgang að þeim í almennum verslunum en ekki eingöngu í lyfsölu. Það er neytendum 
og læknum til bóta að leyfilegt sé að selja þessi vægu lyf án þess að þurfi samráð við lækni, en það 
stingur í stúf að á sama tíma og ákveðið er að neytendum sé heimilað að kaupa lyf án lyfseðils þá er 
ákveðnum aðilum ekki heimilt að selja lyfin.

Sala lausasölulyfja á Norðurlöndunum

Samanborið við önnur Evrópuríki stendur Ísland aftarlega hvað varðar sölu á lausasölulyfjum í 
almennum verslunum. Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð er slík sala heimil, af Norðurlöndunum banna því 
einungis Ísland og Finnland sölu lausasölulyfja í almennum verslunum.2 Ef miðað er við reynslu 
nágrannalanda okkar er ástæðulaust að óttast að almenn sala lausasölulyfja muni leiða til ofnotkunar 
þeirra.

- Í Svíþjóð var sala lausasölulyfja utan apóteka heimiluð með lögum árið 2009. Í kjölfar
lagabreytingarinnar og til ársins 2013 jókst sala lausasölulyfja ekki heldur stóð í stað.

- Í Noregi voru umbætur gerðar árið 2003. Meðal breytinga var að 6.000 sölustaðir sem ekki
voru apótek hófu að selja lausasölulyf. Þá hefur sjálfval í apótekum, þannig að viðskiptavinur 
geti sjálfur valið vöru úr hillu en ekki þurft að biðja starfsfólk um að afgreiða vöru, einnig verið

1 Sjá umfjöllun um lyf án lyfseðils: https://www.lyfjastofnun.is/media/frettir/Lyf an lyfsedils vefur d.pdf
2 4 Í Finnlandi er þó sala allra gerða nikótínlyfja heimil í almennum verslunum. Heimild: Gylfi Ólafsson, 
„Lausasölulyf, staðan á Íslandi og í nágrannalöndum", bls. 8

https://www.lyfjastofnun.is/media/frettir/Lyf_an_lyfsedils_vefur_d.pdf


heimilað. Til dæmis er sjálfval nikótínlyfja er heimilað í almennum verslunum. Norska 
lyfjastofnunin hefur sagt að breytingin hafi ekki haft nein neikvæð áhrif á lýðheilsu. Engar 
vísbendingar eru um fjölgun eitrana eða aukaverkana.3

- Í Danmörku voru gerðar breytingar árið 2001 og sala lausasölulyfja leyfð í almennum 
verslunum. Þá var sjálfval í almennum verslunum og apótekum heimilað árið 2018. Samkvæmt 
upplýsingum frá samtökum lyfjaiðnaðarins þar í landi hefur tilkynningum um eitranir eða 
aukaverkanir ekki fjölgað síðan.4

- Í Finnlandi er sala lausasölulyfja ekki heimiluð í almennum verslunum en þar er þó sala 
nikótínlyfja leyfð í almennum verslunum án takmarkana og sjálfval lausasölulyfja er einnig 
heimilað í apótekum.

- Á Íslandi er sala á lausasölulyfjum í almennum verslunum bönnuð, að undanskildum minnstu 
pakkningum nikótínlyfja með minnsta styrkleika. Þá er sjálfval á lausasölulyfjum í apótekum 
bannað, ólíkt því sem tíðkast í okkar nágrannalöndum.

Jákvæð áhrif lausasölu fyrir neytendur

Sala lausasölulyfja í almennri verslun og þar með hjá fleiri aðilum eykur eðli málsins samkvæmt 
samkeppni og er til þess fallin að lækka verð á slíkum lyfjum neytendum til hagsbóta. Þá er einnig fólgið 
hagræði í því fyrir almenning að geta nálgast lausasölulyf á sem auðveldastan hátt, svo ekki sé minnst 
á að sala lausasölulyfja í almennum verslunum er í samræmi við það sem kemur fram í 1. gr. lyfjalaga, 
„að tryggja landsmönnum nægilegt framboð a f nauðsynlegum lyfjum með sem hagkvæmastri 
dreifingu þeirra á grundvelli eðlilegrar samkeppni".

Eins og staðan er í dag er ekki hægt að halda því fram að allir landsmenn hafi nægilegt aðgengi að 
lausasölulyfjum þar sem ekkert apótek á landinu er opið allan sólarhringinn ólíkt fjölmörgum 
almennum verslunum. Auk þess er það víða svo að aðilar þurfa að ferðast um langan veg til að verða 
sér úti um lyf (t.d. hitalækkandi lyf, verkjalyf, magalyf og ofnæmislyf) eða fá þau send með töf og 
tilkostnaði, þar sem ekkert apótek er að finna í smærri bæjarfélögum á landsbyggðinni. Veruleg bót 
væri ef þessir neytendur gætu nálgast slík lyf í nálægri almennri verslun.

Stór hluti landsmanna á landsbyggðinni býr því við skert aðgengi að þessum ákveðna flokki lyfja. Þannig 
má álykta að með breytingunni muni tíma- og ferðakostnaður í apótek einnig dragast saman, bæði á 
landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu.

Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái fram að ganga.

Virðingarfyllst, f.h. Viðskiptaráðs

3 Heimild: Gylfi Ólafsson, „Lausasölulyf, staðan á Íslandi og í nágrannalöndum".
4 Heimild: Gylfi Ólafsson, „Lausasölulyf, staðan á Íslandi og í nágrannalöndum", bls. 8


