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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga Sameiginleg lyfjainnkaup 

Tillaga 

Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að undirbúa norrænt samkomulag um sameiginleg innkaup á 

lyfjum og lækningatækjum  

Aðdragandi 

Eitt áherslusviða Norrænu velferðarnefndarinnar á árinu 2016 hefur verið 

norrænt samstarf á heilbrigðissviði. Sérstök forgangsmál nefndarinnar 

hafa verið sjaldgæfir sjúkdómar, sýklalyfjaónæmi og sameiginleg 

lyfjainnkaup.  

 

Nefndinni er kunnugt um að sambærileg forgangsröðun er til umræðu hjá 

ráðherranefndinni og að Íslendingar og Norðmenn hafa átt frumkvæði að 

tvíhliða samstarfi um að kanna möguleika á samstarfi um lyfjainnkaup, 

verðlagningu og styrkjakerfi. 

 

Með Eystrasaltsríkin að fyrirmynd, leggur Norræna velferðarnefndin til að 

Norðurlöndin öll undirbúi fyrir milligöngu Norrænu ráðherranefndarinnar 

norrænt samkomulag. Árið 2010 sömdu Eystrasaltsríkin þrjú um 

sameiginleg lyfjainnkaup og sameiginleg innkaup lækningatækja. Í 

samningnum felast einnig miðlæg útlán lyfja og lækningatækja ásamt 

yfirlýsingu um samstarf um miðlun líffæra til ígræðslu. 

  

Eystrasaltsríkin hafa gert ýmsar lagabreytingar í framhaldi af samningnum 

en Lettland, sem hefur borið ábyrgð á framkvæmd innkaupanna, bendir á 

að frekari aðlögunar sé þörf til að auðvelda samræmingu allra þátta 

sameiginlegra innkaupa. Markmiðið er að hvert Eystrasaltsríkjanna fyrir 

sig geti átt viðskipti fyrir hönd ríkjanna þriggja. Komi það til framkvæmda 

mun það spara tíma, einfalda ferli og auka gæði innkaupanna. Núverandi 

ferli krefst aðkomu nefndar með fulltrúum allra landanna þriggja. 
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Með hliðsjón af samstarfssamningi Eystrasaltsríkjanna leggur nefndin því 

til að Norðurlönd komi á sambærilegu samkomulagi. 

 

Nánari upplýsingar: Sjá nánar upphaflegan samstarfssamning 

Eystrasaltsríkjanna um sameiginleg lyfjainnkaup og kaup á 

lækningatækjum á eftirfarandi vefslóð  

http://likumi.lv/doc.php?id=248008 

 

Enn fremur beindi Bo Könberg sjónum að lyfjasamstarfi í skýrslu sinni um 

framtíðarsamstarf Norðurlanda á heilbrigðissviði frá árinu 2014 en þar 

hljóðar tillaga 12 svo: 

 

Tillaga 12 

Aukið norrænt samstarf um lyfjamál til að auka hagkvæmni og öryggi. 

Stofna sameiginlegt apótek fyrir óvenjuleg lyf og auka samstarf um 

sjaldgæf lyf. Auka miðlun upplýsinga um innkaupasamninga og notkun 

nýrra lyfja. 

 

Ráðherranefndin hefur ekki fjallað formlega um þessa tilteknu tillögu um 

sameiginlegt apótek en er að kortleggja sviðið almennt. Gert er ráð fyrir 

að þetta mál verði á dagskrá á vormánuðum 2017, tilmæli frá 

Norðurlandaráði gætu því þrýst á framgang málsins. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Að mati Norrænu velferðarnefndarinnar ber norrænu löndunum að starfa 

saman að lyfjakaupum með sameiginlegu útboði og innkaupum. Í dag er 

mjög mismunandi hvað norrænu löndin greiða fyrir lyf. Gert er ráð fyrir að 

slíkt samkomulag gæti þrýst lyfjaverði niður og því sparað 

heilbrigðiskerfunum í löndunum fjármagn.  

 

Með nýjum lyfjum og meðferðarúrræðum er hægt að meðhöndla fleiri 

sjúkdóma og lækna fleiri sjúklinga. Tækniþróun er þó kostnaðarsöm og 

fjármagnið er takmarkað. Því þarf að efla hvert það frumkvæði sem getur 

leitt til hagræðingar á þessu sviði. 

 

Sameiginleg innkaup eru einnig til umræðu hjá ESB og á öðrum 

alþjóðlegum vettvangi. Því gæti verið gagnlegt að Norðurlönd, í samstarfi 

við Eystrasaltsríkin, gætu verið í fararbroddi á þessu sviði. 
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