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Skriflegt svar Svíþjóðar, Noregs og Íslands við fyrirspurn um rafræna fylgiseðla með lyfjum  
(E 4/2019) 

 
Finnland og Danmörk gátu ekki veitt svör vegna þingkosninga og stjórnarskipta.  
 
Heilbrigðisráðherrar Norðurlandanna eru með í undirbúningi bréf til Framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins þar sem þeir óska eftir breytingum á tilskipuninni hvað varðar rafræna fylgiseðla 
með lyfjum. Hér á eftir fer kafli úr drögum að bréfinu. 
 

„The Ministers of Health in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden suggest that the 

Commission investigates if using only electronic leaflets should be an option for Member States. This 

would certainly help states with smaller language areas, which currently can be unattractive to 

marketing authorization holders. It should be up to each Member State to decide on whether to 

introduce electronic leaflets only, or not, depending on the specific circumstances in that state. 

We are aware that this might call for changes to the appropriate Articles of Directive 2001/83/EC of 

the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to 

medicinal products for human use, allowing each Member State of the European Union and 

consequently the EEA Member States, to decide if they may allow the use of electronic package 

leaflets only. In this connection, we would like to refer to the recent Regulation concerning veterinary 

medicinal products that allows the use of electronic packages leaflets only and which Member States 

have agreed on.” 

              ______________________________________________ 
 
1. spurning:  
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.  
 
Svar Svíþjóðar:  

Svíar segjast reiðubúnir að beita sér sameiginlega fyrir því að ESB-tilskipun 2001/83 verði 

endurskoðuð á þá leið að felld verði niður krafa um fylgiseðla í lyfjaumbúðum en hægt verði að láta 

rafræna fylgiseðla nægja (á sama hátt og gert er í ESB-reglugerð um dýralækningar). Hvað varðar 

kröfu um að apótek prenti fylgiseðilinn á tungumáli sem hentar tungumálakunnáttu viðkomandi 

viðskiptavinar þá teljum við það vera innanríkismál sem eigi ekki erindi á vettvang ESB. Smásala 

einkum á lyfjum er ekki samræmt svið. Aðildarlöndunum er frjálst að velja hvort þau gera 

sambærilegar kröfur til lyfsala. 

 

Svar Noregs:  

Norðmenn styðja tillöguna um breytingar á ESB-tilskipuninni í þá veru að hægt verði að innleiða 

rafræna fylgiseðla. Norðmenn styðja hins vegar ekki að bent verði á útprentun í apóteki sem beina 

lausn. Slíka lausn gæti orðið erfitt að framkvæma í stórum stíl, hún yrði ekki nægilega sveigjanleg 

fyrir rafrænar samskiptalausnir og hefði hugsanlegan í för með sér óþarfa kostnað. Það fer eftir 

löndum og tímasetningu hvernig þau geta komið á kerfi til að miðla upplýsingum um lyfin til 

sjúklinga.  Ef upplýsingarnar er að finna í umbúðunum er tryggt að allir fái upplýsingarnar óháð 

eigin frumkvæði. Mikilvægt er að standa vörð um góðan aðgang að upplýsingum um lyfin. Í ljósi þessa 

telja Norðmenn að vinna beri að því að tilskipunin gefi kost á að víkja frá kröfunni um fylgiseðla í 

umbúðunum sjálfum enda geti löndin sjálf tryggt eins vel ef ekki betur aðgang sjúklinga að 

upplýsingum um lyfin. Þetta mætti til dæmis leysa með því að bæta málsgrein við 58. grein: 

 

«Article 58: The inclusion in the packaging of all medicinal products of a package leaflet shall be 

obligatory unless all the information required by Articles 59 and 62 is directly conveyed on the outer 

packaging or on the immediate packaging. “NCAs may omit inclusion of a package leaflet if other 
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information systems are in place that give patients the same or better access to the information 

included in the package leaflet.”  

 

Svar Íslands: Já, Íslendingar óska eftir breytingum á tilskipuninni í þá veru að rafrænir fylgiseðlar 

verði leyfðir í stað fylgiseðla í umbúðunum sjálfum. Íslendingar sjá fram á að mikill meirihluti 

sjúklinga muni nota rafræna fylgiseðla og að prentun seðla í apótekum verði í lágmarki og þá aðeins 

þegar sjúklingur óskar ekki eftir að nota rafrænan fylgiseðil. Framleiðandinn ber þó ávallt ábyrgð á 

innihaldi fylgiseðilsins en ábyrgðin á afhendingu hans flyst til apóteksins. Sams konar aðferð er notuð 

í Noregi þegar skortur er á lyfjum við innflutt lyf í „erlendum“ umbúðum.  

 

---------------------------------------- 

 
2. spurning: 
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.  
 
Svar Svíþjóðar:  

Tillaga um breytt orðalag: Við verðum að íhuga þetta betur. Hætt er við að þetta hafi í för með sér að 

markaðsleyfishafar veigri sér við að þýða á öll norrænu tungumálin og vilji þess vegna ekki setja 

vörur á markað á Norðurlöndum – ef það hefur í för með sér mikinn aukakostnað. 

 
Svar Noregs:  

Norðmenn eru ekki vissir um að hægt sé að gera þess háttar kröfur þar sem enginn grundvöllur er 

fyrir því að krefjast þess að markaðsleyfishafi sæki um leyfi fyrir vöruna á öllum Norðurlöndunum. 

Aftur á móti er gott að stefna að því að Norðurlöndin verði sameiginlegur lyfjamarkaður. Ýmsar 

áskoranir og hindranir standa í vegi þess að koma á slíkum markaði, hvort sem um er að ræða ákvæði 

í reglum eða hagræna hvata. Viðurkenning á vöru á öllum Norðurlöndunum er meira eða minna 

skilyrðislaus forsenda þess að hægt verði að koma á skilvirkum norrænu markaði. Í dag gerist þetta 

eingöngu sjálfkrafa þegar um er að ræða miðlægt skráð lyf. Samhæfð afgreiðsla mála, samræmt 

gjaldtökukerfi fyrir viðurkenningar og samstarf um innkaupakerfi geta stuðlað að því að efla 

Norðurlönd sem aðlaðandi lyfjamarkað. 

 
Svar Íslands:  

Frá Íslandi er svarið skýrt já – þrátt fyrir að við vinnum samtímis að því að færa rök fyrir rafrænum 

fylgiseðlum. Samnorrænir fylgiseðlar myndu auka aðgang, einfalda innkaup og samnorræn útboð í 

miklum mæli. Verið er að vinna að þessu máli í stóru norrænu verkefni – en þá skýtur nýtt vandamál 

upp kollinum, textinn er orðinn svo ítarlegur að ef um þrjú tungumál er að ræða þarf að nota 

sérstakar prentvélar. Vinnan fer fram í Nordic Package Group. Fylgiseðill á norrænu máli tekur ekki 

tillit til þeirra einstaklinga á Norðurlöndum sem skilja ekki norræn tungumál. Það myndi rafrænn 

fylgiseðill gera í auknum mæli. 

---------------------------------------- 

 
3. spurning:  
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?  
 

Svar Svíþjóðar:  
Ríkisstjórnin hefur falið Läkemedelsverket (Lyfjastofnun) að fyrirskipa um þetta. Läkemedelsverket 

hefur í ljósi þessa umboðs fyrirskipað að fylgiseðlar eigi að vera á sænsku.  

 
Svar Noregs:  

Í Noregi er ekki unnið sérstaklega að því að gera upplýsingar um lyfin aðgengilegar á öðrum 

tungumálum en norsku. Við eigum hins vegar samræður við Felleskatalogen (Lyfjaskrá) og eMC 

(Bretlandi) um að Felleskatalogen geti gert fylgiseðla á ensku frá eMC aðgengilega fyrir notendur 
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Felleskatalogen (fyrir miðlægt skráð lyf). Enska er mikilvægt annað tungumál og getur því gert 

upplýsingar aðgengilegri fyrir sjúklinga sem kunna ekki norsku. Ef Lyfjastofnun Evrópu (EMA) mun 

framvegis gera fylgiseðla í lyfjaumbúðum aðgengilega í skipulögðu sniði fyrir öll tungumál ESB-

landanna verða þeir einnig gerðir aðgengilegir fyrir notendur í Noregi gegnum Felleskatalogen 

(Lyfjaskrána), MinHelse (Heilsuveru) eða eftir öðrum leiðum. 

 

Svar Íslands:  

 Það er næstum ógerlegt að tryggja að sjúklingar sem skilja ekki tungumál landsins skilji fylgiseðilinn.  

Þetta eru ein helstu rökin fyrir því að innleiða rafræna fylgiseðla. Við vitum að einstaklingar sem 

hvorki tala né lesa íslensku og oft heldur ekki ensku skilja ekki textann á fylgiseðlunum.  Ef rafrænir 

fylgiseðlar verða innleiddir geta neytendur valið hjá apótekinu það tungumál sem á að vera á 

seðlinum, í undantekningartilvikum er hægt að fá hann prentaðan á tilteknu tungumáli hjá apótekinu.  

 

---------------------------------------- 

  
4. spurning:  
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.   
 

Svar Svíþjóðar:  

Ríkisstjórnin getur ekki gert þetta á landsvísu í Svíþjóð. Landsþingssveitarfélögin annast innkaup á 

lyfjum í Svíþjóð og því er þetta mál á borði sænsku landsþingssveitarfélaganna.  

Svar Noregs:  

Þar eð fyrirspurninni er beint til Svíþjóðar, Íslands og Finnland kemur ekki svar frá Noregi.  

 

Svar Íslands:  

Íslendingar taka nú þegar þátt í samstarfi Danmerkur, Noregs og Íslands um sameiginlega samninga 

(og útboð) um verð á tilteknum lyfjum.  Samstarfinu er stjórnað af Nordisk Lægemiddel Forum 

(Norrænum lyfjavettvangi [NLF]). Svíþjóð er með áheyrnarfulltrúa í NLF en Finnland hefur ekki tekið 

þátt. Íslendingar hafa mikinn áhuga á samstarfi á þessu sviði, í NFL og Norrænu ráðherranefndinni.  

 

---------------------------------------- 

 
5. spurning:  
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?  
 

Svar Svíþjóðar:  

Sjá svar hér að ofan. Auk þess er það staðreynd að flest sem varðar merkingar á lyfjum virðist vera 

samræmt á vettvangi ESB og þá geta Norðurlöndin ekki sett sér sérreglur á þessu sviði. 

 
Svar Noregs:  

Árið 2017 ákváðu Norðmenn að halda áfram að nota viðvörunarþríhyrninginn. Norska kerfið tengist 

viðauka við reglugerðina um ökuskírteini, 36. gr. þar sem tilgreind eru lyf sem vitað er að hafa áhrif á 

ökufærni. Hér er á ferðinni sérnorskt kerfi en viðvörunarþríhyrningurinn er sérkrafa Noregs (blue 

box) sem heimilt er að ákveða landsbundið samkvæmt 62. gr. tilskipunar 2001/83/EB en kemur ekki í 

veg fyrir samnorrænar umbúðir. Í samnorrænum leiðbeiningum um merkingar eru settar fram í 

stórum dráttum lausnir fyrir fyrirtækin. 
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Svar Íslands:  

Fylgiseðlar fyrir lyf, einkum ný lyf, taka stöðugum breytingum þegar ný ákvæði bætast við. Ef kerfið er 

miðlægt, það er rafrænt eða prentað á apóteki myndi það fela í sér neytendavernd þar sem 

sjúklingurinn fengi ávallt nýjustu og bestu upplýsingar um lyfin sín.  

 

 


