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Umsögn bæjarráðs Akureyrarbæjar við þingskjal 294, 266. mál 

Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingum (lausasölulyf)

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að við 20. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 bætist málsgrein sem heimilar að 
Lyfjastofnun sé heimilt að veita undanþágu vegna sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennri verslun, en 
með lausasölulyfjum er átt við lyf sem seld eru án lyfseðils, s.s. væg verkjalyf. Í greinargerð með 
frumvarpinu segir að eðlilegt væri að flokka lausasölulyf í tvo flokka, annars vegar lyf sem aðeins 
verða seld í apótekum og hins vegar almenn lausasölulyf sem heimilt væri að selja bæði í apótekum 
og almennum verslunum, eins og tíðkast víða á Norðurlöndunum.

Umsögn bæjarráðs Akureyrarbæjar
Bæjarráð Akureyrarbæjar tekur undir frumvarpið og telur að með því sé verið að koma til móts við 
íbúa sem búa í dreifðum byggðum landsins, þar sem langt er að sækja í apótek. Má þar m.a. nefna 
Grímsey og Hrísey, þar sem ekki er aðeins langt að fara í apótek heldur eru samgöngur á sjó bæði 
strjálar og falla oft niður vegna veðurs yfir veturinn.

Þá getur aðgangur að almennum lausasölulyfjum skipt miklu máli fyrir áframhaldandi byggð í 
eyjunum og almennt í dreifbýli, enda má ljóst vera að aðgangur að lausasölulyfjum, sem íbúar í 
þéttbýli eiga greiðari aðgang að, verði að teljast til sjálfsagðra nútímaþæginda.

E f þess er gætt að annars vegar styrkleiki og hins vegar töflufjöldi í pakkningum sé með þeim hætti 
að ekki geti hlotist skaði af neyslu, ásamt því að vera með takmarkanir á sölu á fjölda pakkninga og 
aldurstakmark á sölu almennra lausasölulyfja í almennum verslunum, verður að telja að með sölu 
lausasölulyfja í almennum verslunum sé gætt jafnræðis með íbúum landsins, og tillit tekið til búsetu 
og þar sem eru erfiðar samgöngur.
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