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Umsögn og athugasemdir við eina grein frumvarps til lyfjalaga, þingskjal 523, 390. mál.

Ég hef engar almennar athugasemdir við þetta frumvarp í heild en ég vil vekja athygli á fáeinum 
hlutum er varða eina grein þess, 44. grein, og setja fram fjórar breytingatillögur við hana. Sumir 
umsagnaraðilar um fyrri gerð þessa frumvarps hafa gert athugasemdir við þessa grein. 

Breytingatillögur mínar eru eftirfarandi:

1. Sjö einstaklingar sitji í nefndinni.
2. Einn þeirra verði fulltrúi almennings, hugsanlega tilnefndur af sjúklingasamtökum.
3. Fulltrúi annarra opinberra sjúkrahúsa en Landspítalans sitji í henni.
4. Samtök lækna, hjúkrunarfræðinga og Siðfræðistofnunar tilnefni sína fulltrúa í nefndina.

Rökstuðningur
Í 44. grein er lagt til að stofnuð verði lyfjanefnd Landspítalans og hún fái nokkuð víðtækt 

umboð en um leið flókið. Almennt séð virðist hlutverk nefndarinnar eigi að vera að ná utan um 
ákvarðanir um hvaða lyf eru í boði á opinberum heilbrigðisstofnunum og veita Lyfjastofnun ráðgjöf. 
Vald hennar felst í:

1. Hún tekur ákvörðun „um notkun lyfja á opinberum heilbrigðisstofnunum." Það þýðir að hún 
tekur ákvörðun um hvaða lyf eru í boði fyrir sjúklinga. Hún á í þessu skyni að „útbúa og hafa 
umsjón með lyfjalista fyrir opinberar heilbrigðisstofnanir," hún á að „útbúa leiðbeiningar og 
forgangslista lyfja með tilliti til fjárheimilda vegna innleiðingar lyfja og notkunar þeirra í 
heilbrigðisþjónustu."

2. Í 3. gr. 7. tölul. frumvarpsins segir að leyfisskyld lyf séu lyf sem „eingöngu er heimilt að nota 
að undangengnu samþykki lyfjanefndar Landspítala, eru jafnan kostnaðarsöm eða 
vandmeðfarin og krefjast sérfræðiþekkingar og aðkomu heilbrigðisstarfsfólks hvort heldur er 
vegna gjafar, eftirlits með sjúklingi eða eftirlits með notkun lyfsins." Ljóst er af þessu að 
lyfjanefnd Landspítalans hefur vald til að ákveða hvort leyfisskyld lyf eru notuð á opinberum 
heilbrigðisstofnunum eða ekki.

3. Lyfjanefnd Landspítala tekur ákvörðun um „einstaklingsbundna greiðsluþátttöku vegna þeirra 
lyfja sem spítalinn greiðir" og það á að senda allar umsóknir um það til hennar.

4. Hún veitir Lyfjastofnun umsögn um það hvort tiltekið lyf skuli teljast leyfisskylt, sbr. 44. gr. 4.
mgr. og 66. gr. 3. tölul. en Lyfjastofnun tekur ákvörðun um hvort svo verður.

5. Lyfjanefnd Landspítala á einnig að veita Lyfjastofnun umsögn um greiðsluþátttöku í
leyfisskyldum lyfjum.

6. Ákvarðanir nefndarinnar eru endanlegar og ekki er hægt að kæra þær til ráðherra.

Nefndin getur haft samráð við aðrar heilbrigðisstéttir en þær sem eiga eiga fulltrúa í nefndinni og við 
samtök sjúklinga eftir því sem hún telur ástæðu til.

Forstjóri Landspítalans skipar nefndina til fimm ára en ekki er kveðið á um hve margir skuli 
sitja í nefndinni. Ákvarðanir sem reynst geta verulega kostnaðarsamar skal bera undir forstjóra 
Landspítalans.

Markmiðið með störfum þessarar nefndar er að vinna að öruggri og skynsamlegri notkun lyfja
á opinberum heilbrigðisstofnunum, tryggja öryggi við umsýslu lyfja og að „saman fari fagleg og
fjárhagsleg ábyrgð við val á lyfjum og notkun þeirra" eins og segir í 1. mgr. 44. gr.
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Í greinargerð er að finna frekari útlistun á hlutverki nefndarinnar. Þar er gerð grein fyrir þeirri 
nýjung sem felst í stofnun þessarar nefndar en hún tekur við hlutverki lyfjanefnda hvers spítala og 
sömuleiðis tekur hún við hlutverki lyfjagreiðslunefndar Lyfjastofnunar. Bæði í lagatextanum og 
greinargerðinni er tekið fram að sérfræðingar af ýmsum sviðum svo sem klínískri læknisfræði, klínískri 
lyfjafræði, hjúkrun, siðfræði og fjármálum heilbrigðismála skuli sitja í nefndinni. Nefndin á að tryggja 
að saman fari fjárhagsleg og fagleg ábyrgð við ákvarðanir um hvaða lyf heimilt sé að nota á 
opinberum heilbrigðisstofnunum. Við ákvarðanir sínar „á nefndin að hafa að leiðarljósi að allir menn 
eru jafnir og eiga sama rétt til verndar lífs og viðhalds heilbrigðis." Sömuleiðis á nefndin að gæta þess 
að þeir sem eru í brýnustu þörf fyrir heilbrigðisþjónustu skulu ganga fyrir öðrum og hún á að virða 
mannhelgi og mannlega reisn sjúklinga.

Ef ég skil þetta mál rétt þá fær þessi nefndi gríðarlega mikilvægt vald. Bakgrunnur þess að 
þörf er á að setja nefnd sem þessa í íslenskt heilbrigðiskerfi er sú staðreynd í öllum heilbrigðiskerfum 
að það þarf að hafa stjórn á útgjöldum og lyfjakostnaður er stór hluti útgjalda í slíku kerfi. Í 
heilbrigðiskerfi sem er fullkomlega einkavætt gerist það með því að hver og einn fær þá þjónustu sem 
hann getur greitt fyrir. Í félagslegu kerfi eins og því íslenska og öðrum sambærilegum á 
Norðurlöndum þá er óhjákvæmilegt að leita réttlætis í útdeilingu gæða í heilbrigðiskerfinu. Þessi 
viðleitni hefur orðið erfiðari á síðustu árum vegna þess að lyfjaframleiðendur í Evrópu hafa einkarétt 
á nýjum lyfjum í tíu ár sem byggist á þeirri skiljanlegu forsendu að uppgötvun og þróun lyfja er 
gríðarlega dýr. Þessi einkaréttur hefur þýtt að ný lyf streyma á markað sem eru of dýr fyrir 
einstaklinga og kerfi eins og okkar. Það eru þekkt dæmi um að lyf í meðferð eins sjúklings geti hlaupið 
á tugum milljóna á ári. Þessar aðstæður búa til siðaklemmur þar sem velja þarf á milli hagsmuna 
örfárra einstaklinga og miklu stærri hópa af því að fjármagn er takmarkað. Við þær aðstæður verður 
að spyrja hvað merkir það að virða mannhelgi, að þeir sem eru í brýnastri þörf hafi forgang? Við því er 
ekkert einfalt svar en það eru til svör þar sem beitt er gæðaárakvaraða (QUALY), heildarlífskvarða eða 
að meta heildarheilsuhagsmuni margra á móti heildarheilsuhagsmunum fárra.

Nefndin mun líka þurfa að bera saman ný lyf við þau sem eldri eru og reyna að meta hvort 
réttlætanlegt er að taka upp nýja lyfið í samanburði við það eldra. Á hverju ætti slíkur samanburður 
að byggjast? Þessi nefnd mun standa frammi fyrir vanda af þessu tagi og til að geta svarað af 
sanngirni og skynsamlegu viti mun þurfa rannsóknir á íslenskum aðstæðum og ítarlegar umræður um 
hverjar hinar siðferðilegu viðmiðanir eiga að vera og hvernig á að túlka þær.

Ástæða er til að nefna tvennt annað til viðbótar sem ekki er vikið að í lagatextanum. 1.Lyf eru 
einn þáttur meðferðar. Kostnaður við meðferð er ekki einvörðungu kostnaður við lyf. Það væri 
eðlilegt að skoðaður væri kostnaður við meðferð fremur en lyf þegar meta á hvort grípa á til nýrra 
lyfja. 2. Ákvarðanir þessarar nefndar gilda ekki nema í undantekningartilvikum fyrir einstaklinga. Að 
Algengara verður að nefndin meti áhrif ákvarðana fyrir tiltekna sjúklingahópa. Slíkar ákvarðanir gera 
kröfu um umtalsverða rannsóknarvinnu af hálfu nefndarinnar.

Málin sem tekin verða fyrir í nefndinni snerta ekki bara sérfræðinga heldur allan almenning í 
landinu. Þess vegna ætti að vera amk. einn fulltrúi almennings í nefndinni.

Það er ekki sjálfsagt að forstjóri Landspítala, með fullri virðingu fyrir honum eða henni hver 
sem hann er eða verður, fái svo mikið vald að hann geti skipað sjálfur alla nefndina þótt í lagtextanum 
sé kveðið á um sérfræðisviðin sem þurfa að vera fyrir hendi. Hæfilegt virðist að hann ráði formanni 
og einum öðrum í sjö manna nefnd.

Þessi nefnd tekur við hlutverki lyfjanefnda á opinberum sjúkrahúsum. Það virðist eðlilegt að 
sjónarmið þeirra sjúkrahúsa eigi sér talsmann í þessari nýju nefnd.


