
Ed. 314. Nefndarállt

um frv. til laga um einkasölu á lyfjum. .

F rá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið samm ála um afgreiðslu frum varps þessa. 
Vill meiri hlutinn (I. P. og J. Bald.) mæla með frv., en einú nefndarm anna 
(Jóh. Jóh .) er á móti málinu.

Leitað var álits landlæknis og stjórnar læknafjelags íslands um málið, og 
fylgja brjef frá þeim báðum með nefudaráliti meiri hlutans sem fylgiskjal I. og II.

Landlæknir er fylgjandi einkasöln á lyfjum, enda hefir áður á Alþingi 
verið borið fram frv. um einkasölu á lyfjum, er landlæknir hafði undirbúið, og



þetta frnmv. að mestu samhljóða því. Af brjefi læknafjelagsins má og sjá, að 
talsverð vandkvæði ern nú á lyfjaversluninni, og verð á lyfjum, að áliti lækna- 
fjelagsins, afarhátt.

Út af athugasemd landlæknis nm forstöðu lyfjaverslunarinnar, sbr. 4.
gr. frv., skal það tekið fram til frekari skýringar, sem þó raunar felst i grein-
inni, að það er ætlast til, að sá m aður, sem stýrir einkasöiu á lyfjum, skuli hafa 
lyfsalapróf; og hafi forstjóri áfengisverslunarinnar eigi slikt próf, þá fellur yfir- 
sljórn lyfjaeinkasölunnar undir aðstoðarm ann hans, sem samkv. 4. gr. laga nr. 
69, 7. maí 1928, skal hafa lyfsalapróf.

í 7. og 8. gr. hafa um búðir fallið úr upptalningunni, og vill meiri hlut- 
inn bæta þeim inn.

Samkvæmt þessu leggur meiri h lutinn til, að frv. verði sam þykt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 6. gr. Fyrir slandsstjórninc i 1. linu kom i: rikisstjórnin.
2. Við 7. gr. í  stað »lyfja- og hjúkrunargagnac kom i: lyfja, um búða og hjúkr-

unargagna.
3. Við 8. gr. í  stað »lyfjum ogc í fyrstu línu kom i: lyfjum, um búðum  og.

Alþingi, 10. april 1929. '

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. og frsm. meiri bl. fundaskrifari.

Fyiglgkjal I. '

LANDLÆKNIRINN.
Reykjavik, 27. m ars 1929.

Háttvirt allsherjarnefnd efri deildar Alþingis hefir með brjefi, dagsettu 26. 
þ. m ., beiðst um sagnar m innar um frum vaip til laga um einkasölu á Iyfjum 
(þingskjal 86 — 1929).

Frum varpið er að m estu samhljóða þvi frum varpi, sem jeg samdi og 
stjórnin lagði fyrir Alþingi 1921, en náði ekki fram að ganga.

Athugasemdir m fnar við frum varpið 1921 (þingskjal 24 — 1921) eru 
svo ýtarlegar, að jeg hef engu þar við að bæta. '

Skoðun m in á m álinu er hin sam a nú og þá.
Jeg verð t. d. að halda fast við það fyrírkomulag, sem um ræðir í 4. 

gr. frum varpsins frá 1921, tel augljóst óráð að gera forstöðumann áfengisversl- 
unar að formanni lyfjaverslnnar, sökum þess að forstöðum aður áfengisverslunar- 
innar þarf nú ekki að hafa lyfsalapróf.



Jeg legg því til að 4. gr. verði orðnð eins og i frnm varpinu 1921. 
Hinsvegar get jeg felt mig við þá breytingu, sem gerð er á 7. gr. frá þvi 

sem var i frum varpinu 1921. .
Að öðru leyti leyfi jeg mjer að vænta þess, að nefndin kynni sjer vand- 

lega atbugasem dir m ínar við frum varpið 1921.

G. Björnson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgtgkjal If.

LÆKNAFJELAG ÍSLANDS
Reykjavík, 27. m ars 1929.

AUsherjarnefnd efri deildar hefir í brjefi, dags. 26. m ars, óskað um sagnar 
Læknafjelags íslands um frv. til laga um einkasölu á lyfjnm.

Fjelagið vill þá fyrst benda á, að hæpið er að Iandið geti tekið einkasölu 
á um búðum  o. þvil. Uodir þetta heyrir margt, sem allar alm ennar verslanir mega 
versla með og nóta má til annars en lækninga eða hjúkrunar, t. d. grisja (gaze).

1 vorum angum er það megin málsins, að ant sje að fœra hið afarháa 
lyfjaverð niðar og gefa út sanngjarnan lyfjataxtn. Einkasalan hefir þann kost, að 
stjórnin fengi fulla vissu um innkaupsverðið og gæti samið taxtann eftir þvi, en 
nú m un hann saminn að mestu leyti í blindni eftir danska lyfjataxtanum. Oss 
virðist þó, að heilbrigðisstjórninni ætti ekki að vera það ofvaxið, að vita um 
sannvirði lyfja með þvi skipulagi sem nú er, annaðbvort með þvi að fá að 
rannsaka innkaupsreikninga lyfjabúðanna eða með þvi að leita upplýsinga frá 
útlöndum , að svo miklu leyti sem reikningar lyfjaverslunar rikisins hrökkva ekki 
til þess að vita verð á öllum lyfjategundum / Ef þessi leið hefði verið notuð, 
hefði að líkindum m átt færa lyfjaverðið niður til m una í stað þess að fjölga 
lyfjabúðum. Þess fleiri sem þær eru, þess dýrari verða lyfin að vera að öllum 
jafnaði.

Mikil likindi virðast oss ekki til þess, að einkasalan standi betur að vfgi 
með að gera lyfin ódýrari. Vjer viljum þannig benda á:

1.) Að ólíklegt er að betri innkaup fáist á flestum lyfjum, þó þau væru 
keypt i heild fyrir alt landið. Lyfjaverslunin er nú að mestu i höndum  »hringa«r, 
sem eru svo stórvaxnir að þeir ráða verði á flestu. Þó kann að vera að eitt- 
hvað ynnist.

2.) Mikill aukakostnaður hlyti að fylgja einkasölunni. Forstöðum aður 
hennar þyrfti að sjálfsögðu að vera sjálfstœðar Igjjafrœðingar, sem ekki rœki neina 
Igfjabáð, og hann þyrfti að launa. Gott og mikið húsnæði þarf fyrir allan lyfja- 
forðann. Mikið fje yrði bundið f versluninni og vexti þarf að greiða af þvf. 
Talsvert af lyfjum yrði ónýtt við geymslu (of gömul).



H agnaðar væri það hinsvegar, að lyfjafræðingnrinn hefði á hendi eftirlit 
með öllum lyfjabúðnm, en það heBr verið mjög ófallkomið lengst af.

Oss virðist að loknm reynslan með þau einu lyf, sem nú er á einkasala 
— vin og bóluefni —, ekki álitleg. Rikisverslunin með áfengi er hið versta oknr 
og þingið læ tur sjer sæma að leggja háan toll á vinanda, sem brúkaður er til 
lyfja, jafnvel eftir að skam tur er gerður svo lítill, að engin hætta er á m isbrúkun. 
Bóluefni vantaði nú er til átti að taka.

Að öllu athuguðu teljum vjer hæpið að einkasalan bæti lyfjaverðið frá 
þvi sem vera mætti með núverandi skipulagi, og getum þvi ekki mælt með frv., 
þ rátt fyrir nokkra kosti.

Virðingarfyllst

Guðm. Hannesson, 
form. Læknafjel. íslands.

Til
Allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.


