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Fyrirspyrjandi Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 

Til ríkisstjórna Norðurlanda 
 

Til ríkisstjórna Norðurlanda  

Skrifleg fyrirspurn um rafræna fylgiseðla með lyfjum 
Í 58. gr. tilskipunar Evrópusambandsins 2001/83/EB er kveðið á um að fylgiseðill skuli 

vera í umbúðum lyfja í hverju landi á tungumáli þess lands og sé það skilyrði fyrir sölu 

lyfjanna í viðkomandi landi. Þessi kvöð veldur litlum löndum/málsvæðum eins og 

Íslandi vanda en þau verða að opna umbúðirnar handvirkt og setja fylgiseðil ofan í 

þær. Leiðir þessi kvöð til verðhækkunar auk þess sem hún torveldar Íslandi að taka 

upp samstarf við önnur lönd um sameiginleg innkaup á (dýrum) lyfjum. 

 

Félags- og heilbrigðismálaráðuneyti Finnlands hefur áður lagt til í bréflegu svari að til 

viðbótar við skyldubundinn fylgiseðil ofan í lyfjaumbúðum séu þær strikamerktar að 

utanverðu með QR-kóða sem geymir lýsinguna og gerir kleift að prenta út fylgiseðil á 

tungumáli að eigin vali í því skyni að treysta öryggi sjúklinga. 

 

Með hliðsjón af framansögðu eru eftirfarandi fyrirspurnir lagðar fyrir: 

1. Hagvaxtar- og þróunarnefnd Norðurlandaráðs spyr heilbrigðisráðherra 

norrænu landanna hvort þeir séu fúsir til að beita sér í sameiningu fyrir 

endurskoðun á tilskipun Evrópusambandsins 2001/83/EB á þá lund að 

kröfunni um fylgiseðil í lyfjaumbúðum verði breytt í kröfu um að lyfjaverslanir 

prenti út fylgiseðil sem hæfir tungumálaþekkingu viðkomandi viðskiptavinar.  

 

2. Og séu þeir það ekki, hvort ríkisstjórnirnar séu fúsar til að beita sér fyrir kröfu 

um að allir fylgiseðlar lyfja á markaði á Norðurlöndum hafi að geyma 

upplýsingar á öllum norrænu tungumálunum. 

 

3. Hvernig sjá löndin að óbreyttu til þess að sjúklingar skilji það sem stendur á 

fylgiseðlum lyfjaumbúða þegar engin trygging er fyrir því að sjúklingurinn 

skilji þá tungu sem töluð er í landinu? 

 

4. Nefndinni hefur skilist að samstarf sé hafið milli Dana og Norðmanna um 

sameiginleg innkaup á dýrum lyfjum. Nefndin spyr því hvort Finnar, 

Íslendingar og Svíar hafi áhuga á að taka þátt í því samstarfi og sé svarið 

jákvætt, hvenær og með hvaða hætti það samstarf verði, en sé svarið 

neikvætt, hvaða ástæður eða rök liggi til grundvallar þeirri afstöðu. 
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5. Sé vilji fyrir hendi hjá ríkisstjórnum Norðurlanda fyrir auknum sameiginlegum 

lyfjainnkaupum, eru ríkisstjórnirnar þá jafnframt fúsar til að krefjast þess að 

lyfjaframleiðendur samræmi útlit umbúða, þar með talið merkingar sem 

viðskiptavinir í mörgum löndum þekkja, til að mynda rauða 

varúðarþríhyrninginn? 

 

 

Kaupmannahöfn, 8. apríl 2019 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefnd Norðurlandaráðs 

  

 

 


