
Reglur um kynningar á tækjum, lyfjum, rekstrarvörum og þjónustu 

Kynningar á tækjum, lyfjum, rekstrarvörum og þjónustu innan LSH geta haft áhrif á starfsemi og 
rekstur spítalans og því er nauðsynlegt að um þær gildi ákveðnar reglur. Kynningar sem tengjast 
starfsemi LSH geta einnig farið fram utan spítalans og utan vinnutíma starfsmanna. 
Kynningarstarf er í mörgum tilvikum æskilegt og getur leitt til umbóta í meðferð sjúklinga. 
Eftirfarandi eru reglur LSH um kynningar á tækjum, lyfjum, rekstrarvörum og þjónustu.  

Almennar reglur  

 
1. Allar kynningar skulu vera hlutlægar, nákvæmar og málefnalegar. Í því felst m.a. að þær séu í 
samræmi við lög og almennar reglur.  
 
2. Áður en kynning fer fram, skal aflað heimildar yfirmanns á viðkomandi sviði eða deild hvort 
sem um er að ræða klíníska deild eða stoðdeild. Innkaupa- og vörustjórnunarsviði skal tilkynnt 
um fyrirhugaðar kynningar og um hvernig að þeim verði staðið.  
 
3. Áður en kynning er samþykkt endanlega skal leggja fram dagskrá. Kynning skal haldin í 
samræmi við þá dagskrá og á stað sem yfirmaður sviðs eða deildar og kynnir hafa komið sér 
saman um. Yfirmaður ber ábyrgð á kynningu og veru kynnis á spítalanum á meðan dagskrá varir.  
 
4. Kynning og önnur sölustarfsemi er óheimil í húsnæði sem ætlað er sjúklingum og/eða þar sem 
meðferð þeirra fer fram.  
 
5. Á kynningarfundi má afhenda kynningarefni en ekki skilja slíkt eftir á almennum svæðum 
innan spítalans eða svæðum sem ætluð eru sjúklingum.  
 
6. Heimilt er að afhenda starfsmanni LSH sýnishorn að vöru, sé það í samræmi við eðli og inntak 
kynningarinnar.  
 
7. Óheimilt er að bjóða starfsmönnum LSH gjafir eða ívilnanir í tengslum við kynningar í því 
augnamiði að hvetja starfsmennina til að beita sér fyrir innkaupum viðkomandi vöru. 
Starfsmönnum er óheimilt að þiggja slík boð.  
 
8. Í kynningum skulu koma fram upplýsingar um verð tækis, lyfs, rekstrarvöru og þjónustu, bæði 
heildarverð og einingaverð eftir því sem við á.  
 
9. Óheimilt er að afhenda lista með nöfnum starfsfólks LSH í sambandi við kynningar, nema 
málefnalegar ástæður liggi að baki. Slíka lista má ekki láta af hendi án samþykkis 
framkvæmdastjóra skrifstofu fjárreiðna og upplýsinga og að undangengnu lögfræðilegu mati.  
 
10. Almennar vanhæfisreglur stjórnsýsluréttar gilda um samskipti starfsmanna LSH við birgja og 
í sambandi við innkaup tækja, lyfja, rekstrarvara og þjónustu, sbr. 3. og 4. gr. stjórnsýslulaga, nr. 
37/1993. Hér er m.a. átt við fjárhagsleg tengsl og ættartengsl.  



Sérákvæði um lyf  

11. Kynningar á lyfjum skulu vera í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 328/1995, um 
lyfjaauglýsingar, með áorðnum breytingu skv. reglugerð nr. 95/2001. Hafa skal hliðsjón af 
leiðbeinandi reglum stýrihóps um efnið, sem starfar á vegum heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytisins, og samningi á milli Læknafélags Íslands og Samtaka verslunarinnar 
um samskipti lækna og lyfjafyrirtækja.  
 
12. Þjónustudeild lyfjasviðs LSH skal send tilkynning um allar lyfjakynningar sem fram fara 
innan spítalans.  
 
13. Heimilt er að kynna lyf sem eru á lyfjalista spítalans, svo og ný lyf. Þegar nýtt lyf er kynnt 
skal þess getið með skýrum hætti að um nýja sjúkdómsmeðferð sé að ræða, sem lyfjanefnd LSH 
hafi ekki fjallað um áður eða tekið afstöðu til. Óheimilt er að kynna lyf, sem hafnað hefur verið 
af lyfjanefnd eða sem fjarlægt hefur verið af lyfjalista.  
 
14. Óheimilt er að nota sýnishorn lyfs til meðferðar sjúklings.  

Kynningar utan LSH og kostun  

15. Boð til starfsmanna um ferðir og/eða ráðstefnur utan LSH á vegum fyrirtækja eða 
umboðsaðila til að kynna tæki, lyf, rekstrarvöru eða þjónustu skal senda skriflega til næsta 
yfirmanns viðkomandi starfsmanns, sem tekur ákvörðun um þátttöku. Slíkar kynningar utan LSH 
fela ekki í sér skuldbindingar af hendi LSH um neins konar frekari viðskipti og í tengslum við 
utanlandsferðir er starfsmanni óheimilt að gera ráðstafanir sem skuldbinda spítalann. Yfirmaður 
þess starfsmanns, sem nýtur boðsins, skal senda tilkynningu til innkaupa- og 
vörustjórnunarsviðs, þar sem haldin er skrá yfir kynningar utan LSH og þátttakendur í þeim.  
 
16. Hóflegir styrkir frá birgjum til kostunar á ráðstefnum, utanlandsferðum o.fl. eru heimilir að 
fengnu samþykki framkvæmdastjóra.  
 
 
Reglur þessar voru samþykktar af framkvæmdastjórn LSH 10. ágúst 2004 og skulu 
endurskoðaðar innan þriggja ára.  

 


