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Velferðarnefnd Alþingis
Kirkjustræti
101 Reykjavík

Reykjavík, 8. janúar 2020

Frum varpi til lyfjalaga lagt fram á Alþingi 21. nóvem ber 2019 
Athugasemdir Landspítala vegna 390. máls á 150. löggjafarþingi

I þessum athugasemdum verður eftiratvikum  gerðartillögur að þvísem  vantar ítilteknar 
greinar og einnig settar fram óbreyttar greinar með feitletruðum orðum sem 
athugasemdir eru gerðar við í framhaldinu ásamt frekari athugasemdum. LSH gerir 
athugasemdir við eftirtaldar greinar:

3- gr.
Orðskýringar.

[ . . . ]

Landspítali vekur athygli á því að fyrirsögn í II. kafla núverandi lyfjalaga er„skilgreiningar" en er nú 
„orðskýringar" en engin skýring er í frumvarpinu á breyttri orðanotkun. Landspítali leggur til að 
bætt verði við skýringu í upptalningu greinarinnar sem er:

„Samheiti lyfja: Samheiti lyfja er alþjóðlegtsamheiti lyfsins (International Non-proprietary 
Name INN)."

Landspítali telur að nota eigi þetta hugtak í lögunum. Dæmi um þetta er parasetamól sem er 
markaðssett undirýmsum nöfnum á borð við Paratabs, Panodil o.s.fv.

9. gr.
Lyjjaskrár Lyfjastofnunar.

Lyfjastofnun skal halda úti stoðskrá lyfja. ístoðskrá lyfja skal skrá upplýsingar um þau lyfsem  
eru markaðssett á íslandi og lyfsem hlotið hafa greiðsluþátttöku. Stoðskrá lyfja skal grundvallast 
á aimennum lyfjaheitum en einnig innihalda upplýsingar um heiti sérlyfja og pakkningar á 
markaði. Allar upplýsingar um lyf í  stoðskránni, svo sem virk efni, milliverkanir, ábendingar, 
frábendingar og skammtastærðir skulu vera aðgengilegar almenningi, fyrirtækjum og opinberum 
stofnunum.

í samræmi við athugasemdir um 3. gr. telur Landspítali að hér ætti að koma orðið samheiti lyfja í 
stað almenn lyfjaheiti. Einnig telur Landspítali að það gæti verið til bóta að hafa með í upptalningu 
á eftir orðinu „skammtastærðir" orðin „strikamerki pakkninga. Það myndi einfalda framkvæmd 
þannig að lyfjafyrirmælakerfi á heilbrigðisstofnunum fengi grunn til að skanna lyf við lyfjagjöf og 
tengja þau þannig við fyrirmæli læknis. Um gæðamál er að ræða sem minnkar líkur á mistökum 
við lyfjagjöf.

17. gr.
Utgáfa sérstaks leyfis til markaðssetningar mannalyfs.
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Lyfjastofnun er heimilt, á grundvelli markaðsieyfis í öðru aðildarríki Evrópska 
efnahagssvæðisins, að gefa út sérstakt leyfi til markaðssetningar fyrir lyf sem er afskráð eða ekki 
sótt um markaðsleyfi fyrir telji Lyfjastofnun réttlætanlegt á grundvelli sjónarmiða um 
almannaheilbrigði eða almannahagsmuni að hafa viðkomandi lyf á markaði. Hyggist 
Lyfjastofnun beita þessari heimild skal hún tilkynna markaðsleyfishafa í því landi þarsem lyfið er 
skráð um fyrirætlan sína og jafnframt óska eftir afriti af matsskýrslu og gildu markaðsleyfi lyfsins 
frá yfirvöldum í því landi.

Landspítali telur ákvæðið mjög til bóta en þykir rétt að ákvæðið verði gert skýrara og 
framkvæmd einfölduð. Varðandi sérstakt leyfi telur Landspítali að í því ætti að felast 
heimild til að nota rafræna fylgiseðla og að sjúkrahús fái heimild til að nota lyf án 
fylgiseðla. Landspítali telur að þessi skilyrði ættu að koma fram með skýrum hætti í 
lagatextanum sjálfum. Þá telur Landspítali að lyfjaskortur verði einnig tilgreindur sem 
sjónarmið við að hafa lyf á markaði því skilyrðin almannaheilbrigði eða almannahagsmunir 
kunna í einhverjum tilvikum ekki fyllilega eiga við til að réttlæta leyfi vegna lyfjaskorts og 
gæti breytingin komið í veg fyrir vafatilvik. Þá telur Landspítali að sjúkrahús ættu að fá 
heimild til að nota lyf á grundvelli þessarar greinar án íslenskra áletrana og fylgiseðla. 
Tillaga að orðalagi greinarinnar er eftirfarandi (breytingar feitletraðar):

17. gr.
Utgáfa sérstaks leyfis til markaðssetningar mannalyfs.

Lyfjastofnun erheimilt, á grundvelli markaðsleyfis íöðru aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins, 
að gefa út sérstakt leyfi til markaðssetningar fyrir lyfsem alvarlegur skortur er á, er afskráð eða 
ekki sótt um markaðsieyfi fyrir telji Lyfjastofnun réttlætanlegt á grundvelli sjónarmiða um 
almannaheilbrigði eða almannahagsmuni að hafa viðkomandi lyfá markaði. Hyggist Lyfjastofnun 
beita þessari heimild skal hún tilkynna markaðsleyfishafa í því landi þar sem lyfið er skráð um 
fyrirætlan sína og jafnframt óska eftir afriti af matsskýrslu og gildu markaðsleyfi lyfsins frá 
yfirvöldum íþ v í landi.

ístað pappírfylgiseðils er heimilt er að tengja rafrænan fylgiseðil með íslenskum texta við lyf 
sem flutt eru til landsins með þessu sérstaka leyfi til markaðssetningar. Sjúkrahús og aðrar 
heilbrigðisstofnanir hafa auk þess heimild til að nota lyfán íslenskra áletrana og fylgiseðla.

23. gr.
Framleiðsla lyfja.

Einungis er heimilt að framleiða lyf á grundvelli framleiðsluleyfis sem Lyfjastofnun veitir.
Leyfi til framleiðslu lyfjafelur í sér heimild til heildsöludreifingar á þeim lyfjaformum eða lyfjum 

sem tilgreind eru í framleiðsluleyfi viðkomandi leyfishafa og hann framieiðir.
Ákvæði 2. mgr. gildir ekki um framleiðslu sjúkrahúsa eða annarra heilbrigðisstofnana á lyfjum 

sem notuð eru í meðferð á vegum stofnunarinnar sem um ræðir í kjölfar framleiðslu. Við slíka 
framleiðslu skal taka mið af ályktunum Evrópuráðsins um lyfjaframleiðslu sem fram fer á 
sjúkrahúsum eða öðrum heilbrigðisstofnunum.

Landspítali veltir upp hvort takmarki eigi ákvæðið við stofnunina sjálfa. Þörf getur verið 
fyrir viss lyf fyrir sjúklinga hjá öðrum stofnunum sem ekki eru aðgengileg annarsstaðar en 
hjá Landspítala. Landspítali veltir upp þeirri spurningu hvort hann, eða heilbrigðisstofnanir 
almennt, geti miðlað lyfjum milli stofnanna, enda séu þau ekki aðgengileg í lausasölu. Hér 
mætti bæta setningu aftast í 2. mgr. sem segir að sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum 
sé heimilt að eiga samstarf um framleiðsluna.

44. gr.
Lyfjanefnd Landspítala.
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Á Landspítala skal starfa lyfjanefnd sem vinnur að öruggri og skynsamlegri notkun lyfja á 
Landspítala og öðrum opinberum heilbrigðisstofnunum, sbr. þó 45. gr., með það að markmiði að 
tryggja öryggi við umsýslu lyfja og að saman fari fagleg og fjárhagsleg ábyrgð við val á lyfjum og 
notkun þeirra.

Forstjóri Landspítala skipar lyfjanefnd Landspítala tilfimm ára ísenn og þess skal gætt að innan 
nefndarinnar séu aðilar sem búa yfir víðtækri þekkingu á klínískri læknisfræði, klínískri lyfjafræði, 
hjúkrun, siðfræði og fjármálum heilbrigðismála. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Forstjóri 
Landspítala setur nefndinni starfsreglur, þ.m.t. um hvaða viðmiðum nefndin skuli fylgja við 
ákvarðanatöku og veitingu umsagna og hvað teljist verutegur kostnaður, sbr. 7. mgr. Starfsreglur 
skulu birtar á vef Landspítala.

Lyfjanefnd Landspítala skal meðal annars taka ákvörðun um notkun lyfja á opinberum 
heilbrigðisstofnunum, þ.m.t. leyfisskyldum lyfjum, meta hvort og með hvaða hætti lyf gagnast 
sjúklingum, útbúa leiðbeiningar ogforgangslista lyfja með tilliti til fjárheimilda vegna innleiðingar 
lyfja og notkunar þeirra í heilbrigðisþjónustu. Jafnframt er hlutverk nefndarinnar að útbúa og hafa 
umsjón með lyfjalista fyrir opinberar heilbrigðisstofnanir.

Lyfjanefnd Landspítala skal veita Lyfjastofnun umsögn áðuren stofnunin tekur ákvörðun um að 
flokka lyf sem leyfisskylt lyf. Lyfjanefnd Landspítala skal jafnframt veita umsögn um 
greiðsluþátttöku í  leyfisskyldum lyfjum, sbr. 66. gr. Umsagnir skulu vera skriflegar og rökstuddar. 
Með umsögnum til Lyfjastofnunar skulu fylgja öll nauðsynleg gögn.

Lyfjanefnd Landspítala skal taka ákvarðanir um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku vegna 
þeirra lyfja sem spítalinn greiðir, meðal annars vegna lyfja semfalla undir4. tölul. 1. mgr. 66. gr. 
Umsóknir um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku skal senda til lyfjanefndar Landspítala.

Fulltrúar lyfjanefndar mega ekki eiga sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta í þróun, 
framleiðslu, markaðssetningu, innflutningi, miðlun, heildsölu eða smásölu lyfja.

Þær ákvarðanir og umsagnir lyfjanefndar Landspítala sem hafa verulegan kostnað ífö r með sér 
skulu bornar undirforstjóra Landspítala.

Lyfjanefnd Landspítala skal starfa í samvinnu við lyfjanefnd Þróunarmiðstöðvar íslenskrar 
heilsugæslu, sbr. 45. gr., og erlenda samstarfsaðila. Einnig getur nefndin haft samráð við aðrar 
heilbrigðisstéttir og einstök sjúklingasamtök eftir þvísem þurfa þykir.

Ákvarðanir lyfjanefndar Landspítala eru endanlegar á stjórnsýslustigi og sæta ekki kæru til 
ráðherra.

Landspítali vill taka fram að skylda til að fylgjast með „notkun þeirra [lyfja]" er takmörkuð 
af því að Landspítali hefur ekki heimild til að fylgjast með notkun lyfja á öðrum stofnunum. 
Skortur er á eftirlitsheimildum með öðrum heilbrigðisstofnunum sem taki þátt í útboðum 
með Landspítala um að virða þá samninga sem gerðir eru í kjölfar útboða.

Landspítali veltir líka upp hvort skipunartími í lyfjanefnd sé of langur en hann er 
samkvæmt frumvarpinu 5 ár. Landspítali telur eðlilegra að hann sé 2-3 ár.

Landspítali telur varðandi að með umsögnum til Lyfjastofnunar skuli fylgja öll nauðsynleg 
gögn að tilgreina eigi einnig, eða bæta við í upptalningu, orðinu vinnugögn. Sum 
vinnugögn eru þess eðlis að þau hafa að geyma veigamiklar upplýsingar fyrir Lyfjastofnun 
við töku ákvarðana og með sendingu gagnanna verði þau undanþegin upplýsingarétti til 
almennings sbr. 2. tl. 2. mgr. 8. gr. og 5. tl. 1. mgr. 6. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 og 
njóti áfram verndar sem vinnugögn.

Landspítali vill leggja áherslu á að með frumvarpinu er lagt til talsverð aukin vinna á 
lyfjanefnd frá því sem er í dag. í 6. mgr. 66. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að kostnaður 
Lyfjastofnunar vegna ákvörðunar um verðlagningu, leyfisskyldu og greiðsluþátttöku 
greiðist úr ríkissjóði. í frumvarpið vantar samskonar ákvæði varðandi lyfjanefnd 
Landspítala og að kostnaður vegna starfa hennar greiðist úr ríkissjóði.
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Landspítali telur að lögbundið hlutverk spítalans í 1. mgr. 44. gr., um að lyfjanefnd 
spítalans fari með faglega og fjárhagslega ábyrgð á notkun og vali á lyfjum, endurspeglist 
ekki fullkomlega í ákvæðum um Lyfjastofnun hvað varðar ákvörðun um verð og notkun. 
Má hér nefna sérstaklega 3. tl. 2. mgr. 66. gr. um greiðsluþátttöku og 3. mgr. 66. gr. um 
hámarksverð sem tiltekur að ákvörðun skuli taka að undangenginni umsögn Landspítala 
án þess að skírskota til þessa hlutverks spítalans. Á þessu er tekið í athugasemdum með 
frumvarpinu um 66. gr. en Landspítali telur sjálfan lagatextann ekki fyllilega endurspegla 
þessa hlutverkaskiptingu. Landspítali telur að ákvæði greinanna ættu að skírskota 
sérstaklega til vægi Landspítala, sérstaklega í greiðsluþátttöku. Mikilvægt er að sú 
ákvörðun sé tekin í samræmi við þær fjárheimildir sem spítalinn hefur. Fræðilega getur sú 
staða komið upp að Lyfjastofnun samþykki greiðsluþátttöku í lyfi sem myndi setja 
fjárhagsramma spítalans úr skorðum sem kynni að bitna á sumum sjúklingahópum 
umfram aðra. Landspítali telur að hér gæti t.d. verið gert að skilyrði að samningsverð liggi 
fyrir hjá Landspítala áður en greiðsluþátttaka er ákveðin af Lyfjagreiðslunefnd.

67. gr.
Um lyfjainnkaup hins opinbera.

Þráttfyrir verðákvörðun Lyfjastofnunar samkvæmt þessum kafla er þeim sem annast innkaup á 
lyfjumfyrir hið opinbera heimilt að bjóða út og/eða ganga til samninga um innkaupsverð lyfja sem 
hið opinbera greiðir aðfullu eða að hluta.

Landspítali telur rétt að hér sé sérstaklega tilgreint að þrátt fyrir ákvæði þessara laga er 
ekki skylda til að birta þessi verð í lyfjaverðskrá. Hægt væri að bæta við setningunni: „Ekki 
er skyit að birta þau lyfjaverð sem sam ið er um í  kjöifar opinberra innkaupaferia, í  
lyfjaverðskrá Lyfjastofnunar sbr. 66. grein."

79. gr.
Aðgangur lækna, hjúkrunarfræðinga, Ijósmæðra, lyfafrœðinga og tannlækna að

lyfjagagnagrunni.
[ . . . ]

Landspítali vill vekja athygli á því að í þessari grein er fjallað um aðgang tiltekinna 
heilbrigðisstarfsmanna að lyfjagagnagrunni. í framkvæmd er verið að stefna að auknum 
umsvifum lyfjatækna í aðstoð við lyfjafræðinga á töku lyfjasögu. Hér væri til bóta að 
lyfjatæknar væru sérstaklega taldir upp í ákvæðinu og einnig bætt við með lyfjafræðingum 
í 3. mgr. 82. gr.

Landspítali vekur athygli á því að spítalinn sem innkaupaaðili og ákvarðandi aðili 
innleiðingar nýrra lyfja virðist hafa gleymst í upptalningu aðila sem hafa aðgang að 
lyfjagagnagrunni sbr. XVI. kafla laganna. Sjúkratryggingastofnun hefur aðgang skv. 77. gr. 
en ekki er síður mikilvægt að Landspítali hafi sömu heimild þar sem hann fer með faglega 
og fjárhagslega ábyrgð á leyfisskyldum lyfjum sem er um 10 milljarða fjárlagaliður. Því er 
lögð til eftirfarandi feitletruð breyting á 80. gr.:

80. gr.
Eftirlit og sérstakur aðgangur að lyjjagagnagrunni.

Ef við eftirlit embættis landlæknis, sjúkratryggingastofnunarinnar, Lyfjastofnunar eða Matvæia- 
stofnunar vaknar grunur um brot sem heyrir undir aðra af fyrrgreindum stofnunum skal greina 
viðkomandi stofnunfrá því án tafarsvo unntsé að bregðast við með viðeigandi hætti.
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Heimilt er að nota upplýsingar úr lyfjagagnagrunni til vísindarannsókna. Um aðgang að 
persónugreinanlegum upplýsingum úr lyfjagagnagrunni vegna vísindarannsókna fer samkvæmt 
lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og lögum um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga.
Vegna lyfjainnkaupa, innleiðinga nýrra lyfja, lyfjameðferða, lyfjagátar, kostnaðareftirlits, 
áætlanagerðar og eftirfylgni með meðferðum skal Landspítali hafa aðgang að 
ópersónugreinanlegum upplýsingum í  lyfjagagnagrunni.
Þá skal ráðuneytinu heimill aðgangur að ópersónugreinanlegum upplýsingum úr lyfja- 
gagnagrunninum í  tengslum við ákvörðunartöku og stefnumótun í  lyfjamálum.
Embætti landlæknis skal hafa virkt eftirlit með aðgangi að lyfjagagnagrunninum samkvæmt 
þessum kafla. Landlæknir setur verklagsreglur um aðgang að lyfjagagnagrunninum. íþeim  skulu 
meðal annars koma fram reglur um aðgangsstýringu og rekjanleika. Sjúklingur skal hafa aðgang 
að eigin upplýsingum um lyfjasögu í  lyfjagagnagrunni. Óski sjúklingur eftir upplýsingum um það 
hverjir hafi aflað upplýsinga um hann úr lyfjagagnagrunni ber landlækni að veita þær upplýsingar. 
Persónugreinanlegar upplýsingar um einstaka sjúklinga skulu ekki vera aðgengilegar að öðru leyti 
en því sem fram kemur í þessari grein, nema þær séu ótvírætt nauðsynlegar vegna einstakra 
eftirlitsaðgerða eða vegna aðgangs heilbrigðisstarfsmanns skv. 79. gr.

Eftirlitsgjaldið skal ákvarðað á eftirfarandi hátt:
1. Vegna starfsemi lyfsöluleyfishafa 0,3% af heildarfjárhæð greiðslu 

sjúkratryggingastofnunarinnar og/eða annarra opinberra aðila til þessara aðila vegna lyfjasölu 
árið á undan álagningarári en af heildarfjárhæð lyfjainnkaupa (heildsöluverð án virðisaukaskatts) 
þessara aðila efsúfjárhæð er hærri en sem nemur greiðslu sjúkratryggingastofnunarinnar og/eða 
annarra opinberra aðila. Fjárhæð eftirlitsgjaldsins skal þó aldrei vera lægri en 250.850 kr. á ári.

Landspítali telur að í Ijósi aukningar á lyfjakostnaði á síðustu árum sé fullt tilefni til að 
skoða hvort setja eigi hámark/þak á eftirlitsgjaldið.

89. gr.
Eftirlitsgjald.

hf.h. Landspítala

Páll Matthíasson 
Forstjóri Landspítala
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