
Ed. 343. Kefndar&lit

am  frv. til laga um  e iakasö la  á lyfjam.

Fr& minni h la ta  allsherjarnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið hðttv. sam nefndarm önnum  mfnum s a m m ila  
u m  það, að ráða  háttv. deild til þess að sam þykkja  frv. það, sem bjer  er a m  
að ræða, og er aða lástæðan sú, að jeg er algerlega mótfallinn einokun og ríkis- 
rekstri, nem a svo sjerstaklega standi á, að rekstr inum  sje svo háttað  eða h a n n  svo



nmfangsmikill, að einstaklingnm verði ekki trúað  fyrir bonnm , en svo er ekki 
nm  lyfjasöln, b ú n  enda frá nppbafl vega sinna bjer verið á einstaklings böndnm , 
og veit jeg ekki be tu r en að b ú n  hafi gefist sæmilega vel.

Að visn var svipað frv. og það, sem bjer liggnr fyrir, lagt af rfkisstjórn- 
ar inna r  hálfu fyrir Alþingi 1921, en Alþingi vildi þá alls ekki s inna m álinu og 
voru þó þá fyrir hendi ástæðnr, sem m æltn  með m álinu, en nú ern n iður  falln- 
ar. Vorn þær óttinn fyrir þvf, að ekki m yndu  ætið reynast næ gar birgðir af 
m eðnlum  í landinn  og lyf reynast skemd, en með fjölgun lyfjabúða í land inu  ern 
þessar ástæðnr fallnar ú r  sð^nnni. Pá var. og tilgangnrinn með þvi frv. sá, að 
afla ríkissjóði ank inna  tekna, en frá honum  er borfið í þessn frv.

Það, sem að m inu  áliti þarf  að gera í lyfjasölumálinu, er það, að reyna 
til þess að kom a lyfjaverðinu niður, en jeg hefi enga trú  á þvi, að fyrirliggjandi 
frv. m yndi ná þeim tilgangi, þólt það yrði að lögum, 'sbr. álit Læknafjelags ís- 
lands, sem prentað  er á þingskjali nr. 314. Hinsvegar virðist heilbrigðissljórnin 
hafa það  i bendi sjer eftir þvi áliti, að færa lyfjaverðið n iður að m un  með því 
að kynna sjer betur en hingað til hefir verið gert innkaupsverð  lyfja og fara 
ekki að mestu leyti i b lindoi eftir d anska  lyfjataxtanum við setningu hins is- 
lenska.

Þ á  virðist og augljóst, að fella ætti n iður  eða læ kka að m iklum  m u n  toll af 
lyfjaáfengi og á spiritus, sem æ tlaður er opinberum  söfnum til varðveislu náttúrugripa 
eða s tofnunum  eins og rannsóknarstofu  háskólans. Æ tli það  að vera óhætt d ú , 
eftir að búið er að setja ja fn ram m ar skorður og gert hefir verið gegn því, að 
áfengið verði no tað  til nau tna ,  og skerpa eftirlitið með þeim.

Jeg iæt p ren ta  hjer á eítir erindi, sem m jer hefir borist  nm mál þetta 
frá stjórn Lyfsalafjelags ísland, og með sk irskotun  til þess og álits s t jórnar Læ kna- 
ijelags ís lands leyfi jeg m jer að ráða háttv . deild til þess að fella frv.

Alþingi, 14. april 1929.

Jóh .  Jóhannesson .

LYFSALAFJELAG ÍSLANDS.

Háttvirtri allsherjarnefnd efri deildar hefir ekki þótt ás tæ ða til að Ieita 
um sagnar Lyfsalafjelags ís lands  um  frum varp  það  til e inkasölu á lyfjum, sem 
lagt hefir verið fyrir háttv. deild, á þingskj. nr. 86.

Nefndarálit meiri hlu ta  nefndarinnar  á þingskjali 314 ber með sjer að á- 
lits landlæknis og Læknafjelags ís lands hefir verið leitað. Leyfir Lyfsalafjelag ís- 
lands sjer því að snúa  sjer til m inni h lu ta  nefndarinnar ,  sem eins og segrr í 
□efndaráliti meiri h lu tans »er á móti m álinuc, með eftirfarandi a thugasem dir.

Á Alþingi 1921 b a r  rikisstjórnin fram  frnm varp  til laga, þ a r  sem veita 
átti henni einkarjett til innflutnings á lyfjum, nm b ú ð u m  og þeim hjúkrunargögnum , 
sem talin verða á  lyfjaskrá. Höfnðákvæði frnm varpsins á  þingskjali 86 er sam-



hljóða þessum fyrirmælum. Um frum varp ið  1921 sendi Lyfsalafjelagið Alþingi ; 
allrækilegar athugasem dir i ritlingi, er nefndist: Lyfsalar og einknsala á ly jum , j 
og fylgir ritlingurinn þessum athugasem dum  við nýja frum varpið  á þskj. 86.

1. E f  frv. á þingskj. 86 verður að lögum, þá er lyfsölum fyrirmunað að ; 
kaupa  sjálfir vörur s inar frá ú llöndum , eins og þeir hafa hingað til gert. Þeir j 
verða þá  neyddir  til að k aupa  þau af eiukasölu rikisins. E ins  og vikið verður , 
s iðar að, þá  hljóta lyfin að verða dýrari i einkasölunni en þau  eru, ef lyfsalarn- ; 
ir ffj sjálfir að gera innkaup  sin beint frá ú t löndum , og er þvi gengið á rjett : 
lyfsala, þann ,  er þeir hafa hingað tij haft til að k aupa  sjer vórur s inar þar, sem \
kanpin  eru hagfeldust. E f fyrirmæli frum varpsins hefðu einhverja aðra  slórkosti, j
þá mætti ef til vill verja þnð, að sam þykkja  það. E n  þeir kostir eru alls engir, j
eða að m insta  kosti svo litlir, að þeir vega hvorki upp á m óti þessum ókosti :
nje öðrum  ókostum  á þessari fyrirhuguðu einkasólu.

2. Lyfjaverslun ríkisins sú bin  fy iiibugaða á að selja tœ knun1 lyf, um - ; 
b ú ð ir  og hjúkrunargögn. Að fornn höfðu lyfsalar einkarjett á að selja læ knum  j

lyf. (Sjá meðf. bækling, bls. 11—12). Með lögum nr. 62 frá 27. jú n i  1921, nm  ;
einkasólu á áfengi, v a r  gengið á þennan  gamla rjett lyfsala, en læ knum  var þó :
ekki bannað  að k au p a  lyf sin af lyfjabúðum. Væntanlega eiga lyfsalar rjelt til i
bóta fyrir þennan  rjettarmissi.

Nú er að þarflausu farið enn lengra, læ knum  er fyrirskipað að kaupa  
lyf sin, nm b ú ð ir  og bjúkrunargögn frá eiukasölu rikisins.

3. Lyfln o. s. frv. hljóta að verða dgrari i ú tsölu h já  lyfjasölu ríkisins
en þ an  eru nú i innkaupi. Að visu á rikið nú  ekki að græða á lyfjaverslun sinni, 
eins og til var  ætlast, að það gerði 1921, nem a 2°/o af veltu sinni til Varasjóðs.
E n  alt  um  það  hlýtur lyfjaverðið að hæ kka að m un. Ástæðan til þess er að rikis-
einkasalan þarf  fje til verslunarrekstrarins, sem vexti þa rf  að greiða af. H ún þarf
mikið og dýrt búsnæði, sem h ú n  verður að greiða leigu af. H ún  þarf  marga 
starfsmenn, sem h ú n  verður að launa. Þ a r  af verða sum ir að vera sjerfræðingar,
— þó að ekki sje vel sjeð fyrir þvf f f rum varp inu  —, sem vel verður að launa, 
vafalaust með 10—12 þus. kr. árs launum  forstöðum anninn  og aðra með því kaupi, 
sem viðgengst h an d a  lyfjasveinum og vers lunarm önnum  þeim, sem allsæmilega 
eru launaðir. Verslun þessi verður að liggja með allm iklar vörubirgðir. E n  þvi fylgir 
aftur, að búast  má við talsverðum vörurý rnunum  og skem dum , þvi að mörg Jyí 
þola illa geymslu.

Á b inn  bóginn verður það alveg hverfandi, sem lyfsölum sparas t  við
kanp  sin af rikiseinkasölunni. Þeir geta hvorki m inkað  við sig m annaha ld  fyrir 
h an a  nje húsakost. E m s og sam göngum  er nú  hátlað  við útlónd, þurfa þeir ekki 
að liggja með eins m ik la r vörubirgðir og áðu r  og vörupan tan ir  þeirra til lyfja- 
sala erlendis ern  ekki meira verk en það, að þ æ r annas t þeir algerlega sjálfir. 
Ríkiseinkasalan verður algerlega óþarfur millilíður, sem aðeins gerir vöruna dýr- 
ari. Meðan tilætlunin var að láta n k ið  hagnast  eitthvað á  lytjainnflutningnum, 
eins og ráðgert var 1921, þá  mátti  þó segja, að eitthvert vit væri í einkasölu- 
ráðagerðunum , þó að ekki væri þá vel til fallið, frem ur en nú, að hæ kka lyfja- 
verðið. En  nú, þegar ekki er ætlast til að neinn hagnist, nem a þeir fáu menn,



sem fá a tv inna  við han a  eða leigja henni húsnæði, þá  er ómögnlegt að sjá, að
h ú n  eigi n o kknrn  tilverurjett. Lyfin bljóta að verða dýrari. Þ að  er alt og snmt.

Því k ann  að verða svarað, að lyfin þurfi ekki að h æ kka  í smásölu, þvi 
að lyfjataxtinn geti lækkað. H agnaður lyfsalanna verði nógur fyrir þvi. Þvi er 
tii að svara, að hagnaður lyfsala virðist ekki alm ent hafa verið svo mikill á 
siðari árnm , að þeir megi við mikilli lækknn, þvi að h jer  hafa lyfsalar farið á 
höfuðið ekki fyrir löngn, og sum staðar  m unu  þeir berjast i bökkum . E n  þó að 
það væri rjett, að hagnaður lyfsala mætti m inka, þá er það engin róksem d fyrir 
einkasölu þeirri, sem hjer er á ferðinni, þvi að rikisstjórnin ákveður taxtann, og 
getur breytt honnm  algerlega án tilíits til þess, hvernig fer nm  innflutning lyfj- 
anna. E n  læ kknn á tax tanum  er auðvitað þvi torveldari, sem lyfsalar þurfa  að 
gefa meira fyrir vöruna i innkaupi.

4. Það m nn  bafa skift nokkru  máli n m  afstöðu einhverra til e inokunar- 
frnmvarpsins 1921, að erfltt halði reynst að ná snm um  lyfjum hingað, mefian
styrjöldin m ikla stóð yfir. Og var þá talið, að rikið stæði betur að vigi en ein-
s takir menn i þvi efni. Þetta er að visu rjett. En framtiðarlöggjöf m á ekki m iða 
við algerlega óvanalegt ástand. E f slík stórtíðindi bera a l tu r  að höndum , þá er 
einsætt, að rikið verður að veita aðstoð sina til þess að afla lyfja alveg eins og 
anna ra  nauðsynja. Á s ty rja ldartim unum  veitti rikið m önnum  t. d. aðstoð sina 
til þess að afla veiðarfæra frá ú tlöndum . Og þó hafa ekki enn þ á  komið fram 
frnmvörp nm  það, að l ík ið  tæki einkasölu á veiðarfærum.

5. Það hefir lengi þó tt við brenna, að einokaðar vörnr væri lakari en
vörur seldar i frjálsri verslun. Keppinautnr er þá enginn, og þvi ekki i annað  hús 
að venda. Svo er hæ tt  við að bjer yrði, sjerstaklega hvað snertir  um búð ir  og 
hjúkrnnargögn. Lyf eru vfðast hvar  seld u nd ir  rikiseftirliti, eða svo er i skandi- 
naviskn löndunnm  og Þýskalandi, en þaðan ern Jyf keypt að mestu. Þ ar  við 
bætist að hæ tt  er við, að sum ar v ö ru r  e inkasö lunnar verði legnar, er þær y rðu  
seldar og þvi lakari orfinar af þeirri ástæðu. Sömu gallar m u n d u  vitanlega loða
við ríkiseinkasölu á lyfjum sem allar ríkiseinkasölur. E n  ú t i það  m ál skal ekki
frekar farið hjer.

6. E íns og að er vikið, þá er ekbi sjeð fyrir því f f rnm varp inu  á þskj. 
86, að forstöðnm aður þessarar rikiseinkasölu sje sjerfræðingnr nm  lyf. Og þó að 
þessn yrði k ip t i lag, er sá galli á, að einni verslun er ætlað að liggja með nægar 
vörnbirgðir fyrir allar lyfjabúðir landsins. E r  einsætt, að þ a r  sem bagar  til eins 
og bjer á landi um  samgöngnr, kem nr slíkt ekki afi gagni nem a þeim lyfjabúð- 
um , sem ern i Reykjavik efia nágrenninu. Lyfjabúð á Seyðisfiiði er engu bættari, 
þó næ gur lyfjaforöi sje til i Reykjavik, heldur en þó lyfin þyrfti að fá frá út- 
lóndnm, nem a siðnr sje. Auk þess er mikil trygging i, að t. d. bjer i bæ num  
hafa 4 lyfjabúfiir birgðir, svo þó eitthvert lyf þrjóti i einni, er hægt afi fá það i 
annari.  Væri einkasala sett á stofn, m un d u  lyfjabúðir að sjálfsögðu Ireysta á 
þann  næga foiða, sem ávalt á að vera til i einkasölu rikisins. Mundi ekki geta 
farið svo, að einhverntim a vantafii áríðandi lyf, þegar til þeirra ætti að taka?

7. 1 6. gr. frv. á þskj. 86 eru sam skonar  fyrirmæli sem i frv. frá 1921 
nm  meðferfi á þeim lyfjum, um búðum  og b júkrunargögnum , sem vera kunna  
fyrir hendi h jer á landi, þegar rík iseinkasalan væri kom in á. Ríkisstjórninni er



sett sjálfdæmi nm það, hvort  h ú n  læ tnr taka vörnr þessar lögnámi eða leggja 
gjald á þær. Síðari leiðin er algerlega fráleit. Stjórnin gæti þá lagt svo há t t  gjald j 
á þessar vörur, að þær yrði eigendum algerlega einkisvirði. E f þ æ r verða teknar 
eignarnámi, þá m á þó ætla, að andvirði þeirra yrði ákveðið af óvilhöllnm, dóm - : 
kvöddum  m önnum . E n  hvers vegna m á ekki leyfa lyfsölum að selja áfram  þær j 
vörur, sem þeir eiga fyrirliggjandi, þegar einkasalan  kemst á? Á að meina þeim I 
það af þvi, að flutningsmenn m álsins eru  h ræ ddir  um , að lyfsalar m uni birgja ' 
sig svo upp  með vörur áðu r  en e inkasalan kem ur til fram kvæ m dar,  að h ú n  m un i | 
ekki geta selt þeim neitt fyrst um  sinn? E f svo er, þá er það voltnr þess, að j 
þeir hafa ekki t rú  á því, að einkasalan  m uni geta selt lyfsölunum vörnna við 
jafngóðu verði og þeir geta fengið han a  n ú  i frjálsri verslun. Ef flutningsmenn : 
m álsins t ryðu  því, að vörur e inkasölunnar y rðu  hvórki verri nje dýrari en fyrir- 
liggjandi vörur hjá lyfsölunum, þegar e inkasa lan  byrjar ,  þá þyrftu þeir ekkert 
að óttast, þvi að þá gætu vórur e inkasölunnar kept við b in a r  vörurnar.  E f vörur 
einkasölunnar yrðu  ódýrari, þá  m un d u  lyfsalarnir verða að setja s inar  vörur 
n iður — eða rjettara sagt: taxtinn m undi læ kkaður — og lyfsalarnir y rðu  að taka 
það tap, sem verða kynni.

E n  þótt þess megi vænta, að lyfin hæ kki i innkaup i  h já  lyfsölum eftir 
að ríkiseinkasalan væri kom in  á, þá m u n  ekki þurfa  að óltast, að lyfsalar m uni 
birgja sig npp að ráði áðu r  en h ún  kemst á. Til þess þarf  rekstrarfje, sem 
fæstir þeirra eða jafnvel engir hafa. Og þó að þeir gæti fengið birgðir að láni, 
þá  þarf  að greiða vexti af þvi fje, en það, sem m estu máli skiftir, er það, að 
jafnan  er no k k u r  áhælta  að liggja lengi með m ik la r  lyfjabirgðir, vegna verð- 
breytinga.

Að endingu m á m inna á það, að Læknafjelag íslands, sem bæði er al- 
gerlega óhlu tdræ gur aðili þessa m áls og hefir best tök  á  að dæ m a um það, hefir 
lagt á móti frum varp inu  á þskj. 86. Sjá fylgiskjal II. á þskj. 314. Landlæ knir  
hefir að vísu lagt með þessu  frv., en i áliti bans  eru alls engin rök, heldur ein- 
ungis skírskotað til álits hans  á m álinu 1921. Var ekki við þvi að búast, að 
b an n  færi nú  að leggja á móti frv., sem sjálfur h an n  hafði verið h v a tam að u r  
að 1921. E n  eins og bent v ar  á bjer að fram an, eru ás tæ ður n ú  alt að ra r  en 
þæ r voru 1921.

Með skírskotun til þess, sem hjer hefir sagt verið, og með sk irskotun til 
a thugasem danna í meðfylgjandi ritlingi, Jeyfum vjer oss að fara þess á leit, að 
hið  háttv irta  Alþingi afgreiði ekki frum varpið  á þskj. 86 sem lög frá sjer.

Reykjavík, 13. april 1929.

Virðingarfylst 

Stjórn Lyfsalafjelags íslands.

Til
Alþingis 1929.


