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A 1936/UVN Þingmannatillaga um sameiginleg lyfjainnkaup 

á Norðurlöndum 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu 
ráðherranefndarinnar um að 

 

• auka samstarfið í tengslum við innkaup á bóluefni og lyfjum 

• kanna möguleika á að norrænu löndin kaupi ákveðin lyf og bóluefni saman 

• kanna möguleika á sameiginlegum neyðarbirgðum af lyfjum og lækningavörum 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Í faraldrinum skipti norrænt samstarf höfuðmáli þegar kom að því að tryggja aðgengi að 

lyfjum og bóluefni. Sem dæmi má nefna að  

 

o vorið 2020 kom upp skortur á svæfingarlyfinu propofol á sænskum 

sjúkrahúsum. Svíar gátu í samstarfi við norsku ríkisstjórnina keypt sendingar frá 

Noregi.  

o Noregur og Ísland voru hvort um sig of lítil til að kaupa bóluefni gegn COVID-19 

auk þess að standa utan við sameiginleg innkaup í gegnum ESB. Það var leyst 

með því að Svíþjóð keypti einnig skammta Noregs og Íslands í gegnum ESB.  

o neyðarbirgðir Finna af lyfjum og hlífðarbúnaði vakti mikla athygli í faraldrinum. 

Nú hafa Finnar leiðbeint Svíum um hvernig koma megi upp svipuðum birgðum í 

Svíþjóð.  

  

Reynslan af faraldrinum sýndi okkur að ein okkar liðs erum við ekki sterk og að við 

leysum mál best í sameiningu á Norðurlöndum. Í vikunni kom út skýrsla hjá 

utanríkismálastofnun Finnlands þar sem fram kemur að vankantar séu á norrænum 

viðbúnaðarmálum og að aukin samræming væri til bóta, ekki síst á milli hinna ýmsu 

einkafyrirtækja sem eru mikilvægur hluti af viðbúnaðarsamstarfi okkar. Það á ekki síst 

við um lyfjafyrirtækin. Í skýrslunni eru settar fram ýmsar hugmyndir um aukið norrænt 

samstarf um framleiðslu á bóluefni og aðgengi að lyfjum, svo sem sameiginleg 

apótek/innkaup á sjaldgæfum lyfjum. 
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Í stefnumótandi úttekt Jan-Eriks Enestam á norrænum viðbúnaðarmálum sem gerð var 

haustið 2021 komu fram margar tillögur af sama meiði. Til dæmis var lagt til að 

„Norðurlöndin hefji tilraunaverkefni um sameiginlegt útboð á bóluefni gegn árlegri 

inflúensu í þeim tilgangi að skapa forsendur fyrir sameiginlegu útboði á ýmiss konar 

lækningatækjum og búnaði.“  Einnig leggur hann til að kannaðir verði möguleikar á 

sameiginlegum viðbúnaðarbirgðum.  

 

Flokkahópur jafnaðarmanna í Norðurlandaráði telur að bæði efnahagslegur og 

öryggislegur ávinningur felist í því fyrir aðildarlöndin að auka samstarfið sín á milli þegar 

kemur að því að tryggja innkaup á bóluefni og lyfjum og tryggja aðgengi að þeim, jafnt 

á krísutímum sem alla jafna.  

 

Í maí 2022 kynnti Vinnova, nýsköpunarstofnun Svíþjóðar, skýrslu sem unnin var fyrir 

ríkisstjórnina um möguleika á sameiginlegri framleiðslu á bóluefnum á Norðurlöndum. Í 

skýrslunni, sem er í anda annarrar tillögu nefndarinnar, er bent á ýmsa möguleika og 

erfiðleika í tengslum við samnorræna bóluefnaframleiðslu og jafnframt segir þar: 

 

„ESB beitir sér af miklum krafti til að efla viðnámsþrótt og viðbúnað Evrópu í heild sinni í 

gegnum verkefni á borð við EU FAB, VACCELERATE og HERA. Mörg norrænu landanna 

koma nú þegar að þessum aðgerðum sem án nokkurs vafa munu gagnast vel við bættar 

aðgerðir til að bregðast við heilbrigðisvá í framtíðinni. Aðildarríki Evrópusambandsins 

koma að miklu leyti að þessum verkefnum. Sameiginlegar aðgerðir til að efla norræn 

áhrif og uppskera sameiginlega norræna kosti af þessum aðgerðum er annað svið þar 

sem hugsa má sér samstarf.“ 

 

Ef Norðurlönd koma sér í sameiningu upp getu til að kaupa inn bóluefni og lyf mun það 

styrkja stöðu okkar innan ESB og leggja grunninn að auknu samstarfi á sviði framleiðslu 

á bóluefni og lyfjum. 

 

Heimildir:  

• Nordic resilience: Strengthening cooperation on security of supply and crisis 

preparedness 20220912 

https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/09/report70_nordic-

resilience_strengthening-cooperation-on-security-of-supply-and-crisis-

preparedness.pdf 

 

• Stefnumótandi úttekt: Almannavarnir á Norðurlöndum 20211115: 

https://www.norden.org/sites/default/files/2021-11/Enestam%20IS.pdf 

 

• En nordisk gemensam genomförbarhetsstudie – potential för samarbete kring 

innovation, utveckling och produktion och vacciner 20220715, 
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https://www.vinnova.se/globalassets/bilder/publikationer/rapp-nordisk-

vaccinkartlaggning_svenska.pdf?cb=20220715100810 

 

 

Helsinki, 31. október 2022 
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