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Afmælisár
Lyfjastofnun verður 15 ára á árinu 2015 og jafnframt verður 
Lyfjastofnun Evrópu tvítug. Frá því að Lyfjastofnun hóf störf 
með sameiningu lyfjanefndar ríkisins og Lyfjaeftirlits ríkisins 
hefur margt breyst og Lyfjastofnun varð formlega hluti af 
neti lyfjastofnana á Evrópska efnahagssvæðinu árið 2000. 
Starfsmenn Lyfjastofnunar voru í upphafi um 20 en eru 
núna 60. Stofnunin hefur verið í sífelldri þróun frá upphafi, 
verkefnin hafa vaxið og ný verkefni bæst við. 

Öryggi sjúklinga
Megináhersla Evrópulöggjafar í lyfjamálum frá upphafi 
hefur verið öryggi sjúklinga, ekki síst undanfarin ár. 
Samkvæmt löggjöf um lyfjagát (e. Regulation 1235/2010/
EU) var sett á laggirnar ný nefnd (e. Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee, PRAC) sem hefur m.a. það verkefni 
að meta áhættu við notkun lyfs. Önnur Evrópulöggjöf 
um fölsuð lyf (e. Directive 2011/62/EU) leggur áherslu á 
öryggi í framleiðslu og dreifingu lyfja. Þessi löggjöf er 
eitt af verkfærum yfirvalda til að bregðast við því vaxandi 
vandamáli að fölsuð lyf komist í löglega dreifingu á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Lyfjayfirvöld í Evrópu standa frammi fyrir 
ýmsum áskorunum ekki síst vegna væntanlegrar fjölgunar 
íbúa í eldri aldurshópum, sem hefur í för með sér aukna 
lyfjanotkun og skapar væntingar um nýjar meðferðarlausnir. 
Sérfræðingar Lyfjastofnunar hafa verið öflugir í samstarfi 
lyfjastofnana og í verkefnavinnu fyrir Lyfjastofnun Evrópu 
bæði í verkefnum sem greitt er fyrir og einnig verkefnum 
sem ekki er greitt fyrir.

Fjármögnun Lyfjastofnunar
Oft hefur verið rætt um fjármögnun Lyfjastofnunar síðustu 
árin. Sá hluti stofnunarinnar sem er fjármagnaður með 
mörkuðum tekjum sbr. 3. gr. lyfjalaga, m.a. eftirlitssviðið, 
gæti verið rekstrarlega aðskilinn og fengið fjárheimild 
í fjárlögum hvers árs. Annar rekstur stofnunarinnar er 
rekinn með umsóknargjöldum sem eiga að standa straum 
af kostnaði við þjónustu sem innt er af hendi. Það hentar 
lyfjafyrirtækjum illa að binda þessa þjónustu við heimildir í 
fjárlögum. Þessu þarf að breyta.

Fjárheimildir sem ekki eru í takt við lögbundin verkefni 
og rauntekjur, ásamt hagræðingarkröfu í fjárlögum hafa 
bitnað á rekstri stofnunarinnar ekki síst á eftirlitssviði 

Á tímamótum 
Executive Summary

In the year 2015 there will be 15 years since the Icelandic 
Medicines Agency (IMA) and 20 years since the European 
Medicines Agency were established respectively. 
In 2000 IMA had 20 staff members and now there are around 60 
staff members. 

There have been many and a diverse change during these years 
and the European healthcare and regulatory environment 
looks vastly different from the situation in 2000. More 
emphasis has been on safety for the patient as well as with a 
new pharmacovigilance regulation by creating EMA´s PRAC 
committee and with the directive of falsified medicines. With an 
aging population we face even more challenges with increased 
consumption of medicinal products and scourge of chronic 
diseases. There will be a need for new and novel solutions. 

The Financial Act for 2014 did not increase funding for the 
Agency. Despite additional tasks due to new European 
legislation e.g. falsified medicines and pharmacovigilance. IMA 
has had difficulties coping in a satisfactory way. Additional new 
tasks are around the corner in the new clinical trials legislation, 
veterinary legislation and medical devices legislation. 
Approximately 80% of the budget is spent on salaries. Human 
resources are the most valuable asset of IMA. The focus has 
been on saving in other areas e.g. IT. This has meant delays in 
IT development of the agency and also in IT developments for 
European databases.

The scientific staff at IMA has been active and contributed to 
the European network both for tasks which are reimbursed as 
Scientific Advice/ CHMP and other tasks which are not.
A great challenge for IMA is the funding of the administration 
of Medical Devices. When the Parliament, Alþingi, passed 
the legislation transferring medical devices to IMA in 2011, it 
was stated that the area of concern would be funded. Since 
then Alþingi has not followed their intention with funding the 
necessary tasks related to medical devices when passing the 
Financial Act. 

In following up their audit of IMA in 2009 and 2012, the Icelandic 
National Audit Office has inquired about two outstanding issues 
for IMA to fulfil. One is that the business should stay within the 
budget in line with the financial Act; the other is whether IMA 
has managed to strengthen the inspection unit which was one 

Rannveig Gunnarsdóttir
Forstjóri / Executive Director
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og þróun í upplýsingatækni. Með samstilltu átaki hefur 
þó náðst sá áfangi á árinu, í markmiði stofnunarinnar að 
verða pappírslaus stofnun, að umsóknargögn eru nú vistuð 
rafrænt undir lyfjaverkefnum og um 70% umsókna berast 
Lyfjastofnun á rafrænu formi. Málaskrá stofnunarinnar og 
útgáfa reikninga er einnig orðin rafræn.

Í ríkisreikningi fyrir árið 2013 sem birtur var í júlí 2014 
átti stofnunin um 400 milljónir í ríkissjóði. Fjárheimild 
Lyfjastofnunar í fjárlögum 2014 var ekki hækkuð, þrátt fyrir 
fjölgun verkefna m.a. vegna fyrrnefndrar Evrópulöggjafar. 
Lyfjastofnun hefur hagrætt í rekstri eins og kostur er. Laun 
og launatengd gjöld voru um 80% af rekstrarkostnaði á 
árinu 2014 svo lítið svigrúm er til meiri hagræðingar nema 
starfsfólki og verkefnum verði fækkað sem kallar meðal 
annars á breytingu á lyfjalögum.

Athugasemdir Ríkisendurskoðunar 
Ríkisendurskoðun hefur ítrekað tvær athugasemdir sínar í 
eftirfylgni á úttekt árið 2012. Þessar athugasemdir lúta að 
því að stofnunin hagi rekstri sínum í samræmi við fjárlög 
og efli eftirlitssviðið. Það er ekki hægt að efla eftirlitssvið 
þegar fjárlög gera enn ráð fyrir því að hluta þeirra tekna sem 
varið skal til reksturs eftirlitssviðs sé haldið eftir í ríkissjóði. 
Á síðustu árum, í kjölfar nýrrar Evrópulöggjafar, hefur 
verkefnum stofnunarinnar fjölgað  bæði á skráningar- og 
eftirlitssviði. Á árinu 2015 eykst álagið enn frekar vegna 
nýrrar skilgreiningar á hugtakinu „lyfjaheildsala“ í kjölfar 
Evrópulöggjafar um fölsuð lyf sem tók gildi árið 2013. 
Lyfjaheildsölum sem þurfa reglulega úttekt mun fjölga úr 
þremur í 15-20 á Íslandi Sameiginlegur gagnagrunnur verður 
fyrir leyfilegar lyfjaheildsölur á Evrópska efnahagssvæðinu 
og skilyrðið er regluleg GDP-úttekt (e. Good Distribution 
Practice, GDP) lögbærra yfirvalda í hverju landi. Heildsölur, 
sem ekki er að finna í umræddum gagnagrunni, hafa ekki 
heimild til að kaupa, selja eða dreifa lyfjum í heildsölu á 
Evrópska efnahagssvæðinu.

Heildarendurskoðun lyfjalaga 
Heildarendurskoðun lyfjalaga er brýnt verkefni. Núgildandi 
lyfjalög eru að stofni til frá árinu 1994. Umhverfið hefur 
tekið miklum breytingum á þessum tuttugu árum og þrátt 
fyrir ýmsar breytingar á lögunum vantar sárlega heildstæða 
endurskoðun. Það er krefjandi verkefni að framfylgja lögum 
sem að mörgu leyti eru úr takt við veruleikann nú.

Lækningatæki 
Í maí árið 2011 var lögum um lækningatæki breytt 
og málaflokkurinn fluttur frá embætti landlæknis til 
Lyfjastofnunar. Stofnunin fékk 2,4 millj. kr. til umsýslunnar 
það ár. Liðin eru nærri fjögur ár án þess að fundin hafi verið 
lausn á því hvernig þessi málaflokkur verði fjármagnaður 
og hvorki hefur fengist fjárveiting né fjárheimild til umsýslu 

of the important issues in the audit 2009. These two issues are 
on the opposite ends. Fulfilling one means the other suffers. IMA 
has managed to stay within the budget these last three years, 
with a cost to the agency, but has not been able to strengthen 
the inspection unit despite the unit taking on new tasks. From 
2009 IMA has had cuts in the budget funding inspections. This 
has meant that in spite of more tasks, the inspection unit has 
had to prioritize inspections and has not been able to train 
inspectors as needed. Next year the inspection unit will have 
to take on even more duties e.g. GDP inspections. In the new 
legislation on falsified medicines stricter rules apply to the 
distribution of medicines. Definition of wholesalers is broader 
which means that more firms will be defined as wholesalers 
which need a GDP inspection every 5th year. All wholesalers in 
EEA need a GDP license and are in the European database on 
wholesalers; otherwise they will not be allowed to buy, sell or 
distribute medicinal products.

IMA was for the third consecutive year among the top ten 
agencies of larger agencies; in the Staff survey “Agency of the 
year” for all public agencies in Iceland. IMA´s strengths are well 
qualified staff and good staff morale.

I have been the Executive Director of the agency since it 
was established in the year 2000, merging the Icelandic 
Pharmaceutical Committee and the Icelandic Pharmaceutical 
Inspectorate. I have decided to leave the agency in February 
2015. These years at the agency have been active and fulfilling. 
When the agency was established we had staff of 20 and now 
in 2014 staff of 60. The characteristics of these years have been 
“development”. Taking on new tasks; starting full assessment of 
marketing authorisations, participating in assessing marketing 
authorisation applications and acting as co-Rapporteur, 
participating in various scientific working parties, developing 
and training staff for various tasks, developing inspections and 
many more. The greatest challenge by far has been the funding 
of the agency especially after the financial crisis. Politicians 
need to understand that an agency which is funded by service- 
fees from the industry has to deliver. Budget according to the 
Financial Act is restricting the agency to deliver its services.
I am happy to deliver a well-functioning agency into the good 
hands of the new Executice Director, Ms Rúna Hauksdóttir 
Hvannberg. There are numerous challenges ahead which I am 
certain the Agency will master. I am grateful for having had the 
opportunity to work with so many good people. I wish my staff 
and the new director all the best in the future.
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verkefnisins. Framlag úr sjóðum velferðarráðuneytisins 
fjármagnaði stöðu sérfræðings á árinu og gert er ráð fyrir 
sama fyrirkomulagi árið 2015. Þessi staða er óásættanleg 
fyrir hagsmunaaðila sem þurfa á þjónustu eða eftirliti að 
halda og einnig fyrir Lyfjastofnun sem á að bera ábyrgð 
á málaflokknum en er ekki gert það kleift. Leggja verður 
áherslu á að fundin verði lausn á fjármögnun málaflokksins 
á árinu 2015.

Þekkingarstofnun 
Lyfjastofnun er þekkingarstofnun og mannauðurinn er 
mikilvægasta verðmæti stofnunarinnar. Lyfjastofnun er 
góður vinnustaður og hefur síðustu þrjú árin mælst ein af 
10 efstu stofnunum í viðhorfskönnun starfsmanna ríkisins 
„Stofnun ársins“ í flokki stærstu stofnana. Það er mikilvægt 
að viðhalda góðum starfsanda og efla mannauð til að 
sinna sem best lögbundnum skyldum og undirbúa vel þau 
krefjandi verkefni sem framundan eru. Erfitt verður að 
sinna þeim lögbundnu verkefnum og væntanlegum nýjum 
verkefnum án þeirrar þekkingar sem til staðar er í dag.

Tímamót 
Rúna Hauksdóttir Hvannberg tekur við sem forstjóri 
Lyfjastofnunar 1. febrúar 2015 en undirrituð hefur stýrt 
stofnuninni frá upphafi. Rúna er boðin velkomin og henni 
óskað velfarnaðar. Á þessum árum hefur stofnunin sífellt 
tekið að sér meira faglega krefjandi verkefni. Við stungum 
okkur í djúpu laugina þegar stofnunin tók að sér að fullmeta 

umsóknir um markaðsleyfi sem gildir í fleiri löndum en á 
Íslandi bæði í gagnkvæmu ferli og fyrir miðlæg markaðsleyfi 
undir hatti Lyfjastofnunar Evrópu. Þá hefur stofnunin einnig 
tekið að sér að meta önnur verkefni á vegum Lyfjastofnunar 
Evrópu eins og vísindaráðgjöf og fleira. Lyfjastofnun hefur 
unnið sér gott orð í þessum verkefnum á alþjóðavettvangi. 
Árið 2015 tekur gildi ný Evrópulöggjöf um klínískar 
lyfjarannsóknir og væntanleg er ný löggjöf um lækningatæki 
og dýralyf sem munu auka enn frekar verkefnaálagið.

Það verkefni sem hefur verið mest lýjandi fyrir forstjórann 
hin síðari ár hefur stafað af aðgerðaleysi ráðamanna við að 
breyta fjármálalegum grundvelli rekstrarins. Stofnun sem 
hefur verið rekin frá árinu 2004 nær alfarið af sjálfsaflafé, 
þ.e. gjöldum sem lyfjafyrirtækin greiða stofnuninni beint til 
að sinna ákveðnum verkefnum, þarf að nota þær tekjur til að 
fjármagna afgreiðslu viðkomandi verkefna. Föst fjárheimild í 
fjárlögum hentar ekki slíkri starfsemi. Innan þeirrar heimildar 
er ekki unnt að þjónusta fyrirtækin eins og þau þurfa og 
greiða fyrir.

Við starfslok kveð ég Lyfjastofnun með stolti. Hér hefur 
verið gott að vinna með góðu fólki, byggja upp og þróa 
nýja starfsemi með frábærum samstarfsmönnum. Eftir 
stendur stofnun sem hefur vaxið bæði í verkefnum og 
veltu og skilar góðu starfi í samræmi við gildin okkar 
„Gæði - Traust - Þjónusta“. Ég þakka starfsmönnum fyrir 
samstarfið öll þessi ár.

Starfsmenn Lyfjastofnunar í starfi

Sigríður Ólafsdóttir, Bjarni Þórisson, Ásdís Björk Friðgeirsdóttir.     Magnús Jóhannsson, Jóhann M. Lenharðsson, Inga Pálsdóttir, 
Guðlaug Björnsdóttir, Emiliano Gemma
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Víðir
Börkurinn inniheldur 
salicylsýri sem er verkjarstillandi 
umbrotsefni aspirins.

Willow tree
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Rekstur Lyfjastofnunar árið 2014

Heildarrekstrarkostnaður Lyfjastofnunar á árinu var 
um 569 milljónir króna en var 535,5 milljónir árið 2013. 
Þetta er hækkun um 6% sem er í samræmi við fjárlög og 
rekstraráætlun stofnunarinnar m.t.t. 8,1 milljónar króna 
framlags til lækningatækja. Tekjur stofnunarinnar voru 625,5 
milljónir og hækkuðu um 11,6% milli ára. Rekstrarafgangur 
var um 56,4 milljónir og skýrist að megninu til af miklum 
sértekjum sem eru í evrum og skila umtalsverðum 
tekjuafgangi.

Launakostnaður hækkar mikið milli ára eða úr 421,9 
milljónum árið 2013 í 461,1 milljón árið 2014 sem er 
hækkun um 9%. Þessa hækkun má að mestu leyti rekja til 
launahækkana vegna kjarasamninga.

Tölvu- og kerfisfræðiþjónusta ásamt annarri aðkeyptri 
þjónustu stendur nánast í stað milli ára en markmið 
stofnunarinnar er að reyna að auka fjárfestingar í 
upplýsingatækni ef mögulegt er í ljósi mikilvægis hennar í 
rekstri og framþróun stofnunarinnar.

Ferðakostnaður lækkar á milli ára og kemur það til vegna 
aukins aðhalds í ferðalögum og rýni yfirstjórnar á því hvaða 
ferðalög eru nauðsynlegust til að reka stofnunina. Vegna 

hins alþjóðlega umhverfis sem lyfjaiðnaðurinn er í og 
þess samstarfs sem er á milli evrópskra lyfjastofnana eru 
utanlandsferðir óhjákvæmilegar og því er þessi niðurskurður 
ferðakostnaðar ekki viðunandi fyrir stofnunina og verkefni 
hennar til lengdar.

Húsnæðiskostnaður og annar tengdur kostnaður er stöðugur 
og helst nokkurn veginn í samræmi við verðlagsþróun ásamt 
tilfallandi viðhaldsverkefnum á húsnæðinu sem falla á 
leigutaka.

Rekstrarkostnaður ársins er í samræmi við þær rekstrar-
áætlanir sem gerðar voru og fjárlög 2014 að teknu tilliti til 
kostnaðar og framlags fyrir lækningatæki og hækkunar 
sértekna umfram áætlanir.

Rekstrartekjur eru ívið hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir og 
kemur það til m.a. vegna þess að það náðist að afgreiða 
fleiri verkefni en árið áður og því var meira tekjufært fyrir 
árið 2014 en árið 2013. Er stofnunin því með 254 milljónir kr. 
viðskiptafærðar um áramótin 2014/2015, en 261 milljónar 
áramótin 2013/2014, sértekjur eru hærri en gert var ráð fyrir, 
og framlag úr ríkissjóði um 8,1 milljón fyrir lækningatæki.

Lykiltölur úr rekstri 2012-2014 í milljónum kr / Budget summaries 2012-2014 in M. ISK 

Tekjur / Income 2012 2013 2014

Skatttekjur / Tax income 211,1 218,2 215
Umsóknargjöld / Fees 238 246,4 297,2
Aðrar tekjur / Other income 100,7 95,8 105,2
Framlag úr ríkissjóði / Contribution from the state treasury 0 0 8,1
Tekjur alls / Total Revenue 549,8 560,4 625,5

Gjöld / Expenses 2012 2013 2014

Laun / Staff 379,7 421,9 461,1
Ferðir og fundir / Travel and meetings 18,3 21,9 15,4
Aðkeypt þjónusta / IT services and outsourced services 40,7 48,0 47,8
Húsnæði / Accommodation 38,3 39,3 41
Önnur rekstrargjöld / Other expenditure 4,5 4,3 3,8
Rekstrarkostnaður alls / Total Expenditure 481,5 535,4 569,1

Tekjuafgangur / Balance 68,2 25 56,4
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Rekstur
Rekstur Lyfjastofnunar hefur undanfarin ár verið stöðugur 
og er fjárhagur stofnunarinnar sterkur. Stofnunin 
þjónustar lyfjaiðnaðinn og er alltaf með lyfjaumsóknir í 
vinnslu. Í lok árs 2014 er Lyfjastofnun með 254 milljónir kr. 
viðskiptafærðar vegna verkefna sem eru í vinnslu. 
Við stjórnun stofnunarinnar hefur þess ávallt verið gætt 
að tryggja fjárhagslegt heilbrigði stofnunarinnar með því 
að sjá til þess að tekjur séu hærri en gjöldin. Nú er svo 
komið að þrátt fyrir að stofnunin sé með skilgreindan 
halla í bókhaldinu þá kemur á móti því bundið eigið fé 
(sem afgangur af rekstri er færður á) þannig að eigið fé 
stofnunarinnar er um 200 milljónir.

Framlög úr ríkissjóði hafa í gegnum árin verið takmörkuð. 
Í upphafi fékk stofnunin um 12 milljónir kr. fyrir vinnslu texta 
lyfja með miðlæg markaðsleyfi til ársins 2004. Lyfjastofnun 
fékk árið 2014 tímabundið 8,1 milljón kr. framlag úr 
sjóði ráðuneytisins til að fjármagna eitt stöðugildi vegna 
lækningatækja. Það framlag var um 1% af heildarveltu 
stofnunarinnar en á móti kom hagræðingarkrafa upp á 16,6 
milljónir. Þrátt fyrir að Lyfjastofnun sé rekin nánast alfarið 
með sjálfsaflafé þá tók ríkissjóður nettó 8,5 milljónir af 
fjárheimildum stofnunarinnar árið 2014.
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*Tölur 2014 með fyrirvara þar sem ekki er endanlega búið að loka árinu 
og því ekki búið að gera það upp.

Framkvæmdaráð; 
Helga Þórisdóttir, Rannveig Gunnarsdóttir, Sigríður Ólafsdóttir, Kolbeinn Guðmundsson, Þórhallur Hákonarson, Jóhann M. Lenharðsson
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*Tölur 2014 með fyrirvara þar sem ekki er endanlega búið að loka árinu 
og því ekki búið að gera það upp.

Mannauður
Vel menntaður og þjálfaður mannauður Lyfjastofnunar 
er forsenda þess að sinna megi lögbundnu hlutverki 
stofnunarinnar.

Hjá Lyfjastofnun starfa 60 starfsmenn í 52 stöðugildum. 
Meðalaldur starfsfólks er um 50 ár og meðalstarfsaldur tæp 
sjö ár.

Fjölmennasta sviðið er skráningarsvið en þar starfa 26 
starfsmenn. Á eftirlitssviði starfa tíu starfsmenn, tveir 
eru á lögfræðisviði, 22 eru á stjórnsýslu-, fjármála- og 
þjónustusviðum. 

Framkvæmdaráð
Framkvæmdaráð Lyfjastofnunar er skipað forstjóra og 
sviðsstjórum þeirra fjögurra kjarnasviða sem stofnunin hefur 
á að skipa. Að auki situr Kolbeinn Guðmundsson yfirlæknir í 
framkvæmdaráði.

Rannveig Gunnarsdóttir forstjóri Lyfjastofnunar er 
fædd 1949. Rannveig hefur verið forstjóri Lyfjastofnunar 
frá stofnun árið 2000 og þar áður starfaði hún sem 
framkvæmdastjóri lyfjanefndar ríkisins á árunum 1996-
2000 en áður hafði hún verið settur skrifstofustjóri í 
heilbrigðisráðuneytinu. Á árunum 1976-1995 vann Rannveig 
sem sjúkrahúslyfjafræðingur og síðar sem stjórnandi 

apóteks Landspítala. Rannveig er lyfjafræðingur að mennt, 
lauk prófi frá Háskóla Íslands árið 1972 og meistaragráðu 
frá Kings College í London árið 1976 með sérhæfingu 
í sjúkrahúslyfjafræði. Rannveig starfaði á Middlesex 
sjúkrahúsinu í London með námi en hafði áður unnið 
í lyfjabúðum á Íslandi. Þá lauk Rannveig diplómanámi 
í stjórnun og rekstri heilbrigðisstofnana árið 2000 og 
diplómanámi í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands árið 
2013. Rannveig ákvað að láta af störfum sem forstjóri 1. 
febrúar 2015 og hyggst sinna öðrum verkefnum.

Helga Þórisdóttir staðgengill forstjóra og sviðsstjóri 
lögfræðisviðs er fædd árið 1968. Helga hefur sinnt 
starfi sviðsstjóra lögfræðisviðs frá árinu 2008 og verið 
staðgengill forstjóra frá árinu 2010. Helga var settur 
forstjóri Lyfjastofnunar á árunum 2012-2013. Helga lauk 
Cand.Jur. gráðu frá Háskóla Íslands árið 1995 og hlaut 
héraðsdómslögmannsréttindi árið 1998. Helga stundar 
nú nám í stjórnun (e. Advanced Management Program) 
við IESE Business School í Barcelona. Á árunum 2005-
2008 starfaði Helga sem lögfræðingur á lögfræðisviði 
menntamálaráðuneytis og hjá EFTA á árunum 2003-2005 
þar sem hún starfaði sem ráðgjafi fjögurra nefnda á sviði 
frjáls vöruflæðis. Þá starfaði Helga á nefndarsviði Alþingis á 
árunum 1997-2003 og hjá ríkissakskóknara frá 1995-1997.

Jóhann M. Lenharðsson er sviðsstjóri skráningarsviðs er 
fæddur árið 1962. Jóhann hóf störf hjá Lyfjastofnun árið 2007 
og hefur verið sviðsstjóri skráningarsviðs frá 2009. Á árunum 
1999-2007 vann Jóhann í skráningardeild Vistor og hjá 
Lyfjaeftirliti ríkisins 1995-1999. Frá 1988-1995 vann Jóhann í 
apótekum. Jóhann brautskráðist sem lyfjafræðingur (Cand. 
pharm.) frá Háskóla Íslands árið 1988.

Sigriður Ólafsdóttir sviðsstjóri eftirlitssviðs Lyfjastofnunar 
er fædd 1958.  Sigríður hefur starfað sem sviðsstjóri frá 1. 
desember 2013 en var þar áður sjálfstætt starfandi ráðgjafi 
um lyfjaþróun og líftækni. Á árunum 2000 til 2007 starfaði 
Sigríður sem yfirmaður rannsókna og þróunar hjá Lyfjaþróun 
auk þess að sinna starfi ábyrgðarhafa fyrirtækisins. Árin 2007 

Helga Jóhanna Oddsdóttir,
mannauðsstjóri
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-2008 vann hún hjá Actavis við sérstök þróunarverkefni.

Sigríður lauk BS námi í líffræði frá Háskóla Íslands 1980 
og Ph.D. gráðu í lífefnafræði frá Virginia Commonwealth 
University 1989. Hún fékk frekari rannsóknaþjálfun á 
árabilinu 1990-93 við lífefnafræðistofnun læknadeildar 
Háskólans í Bergen, Noregi. Hún starfaði hjá 
Raunvísindastofnun Háskólans frá 1993-2002 og tók m.a. 
þátt í að stofna og setja upp framleiðslu á próteinhráefnum 
til lyfjagerðar sem notuð voru í klínískar rannsóknir.  

Þórhallur Hákonarson fjármálastjóri Lyfjastofnunar er 
fæddur 1973 og tók við stöðu fjármálastjóra Lyfjastofnunar 
árið 2008. Þórhallur lauk B.Sc. gráðu í viðskiptafræði 
frá Háskólanum í Reykjavík árið 2001 og M.Sc. gráðu 
í fjármálum fyrirtækja frá Háskóla Íslands árið 2012. 
Þórhallur starfaði hjá Össuri á árunum 2001-2004 og hjá 
Ríkiskaupum á árunum 2004-2007 sem verkefnastjóri við 
útboð. Frá 2007-2008 starfaði Þórhallur sem fjármálastjóri 
Landhelgisgæslunnar. 

Kolbeinn Guðmundsson yfirlæknir Lyfjastofnunar er fæddur 
árið 1963. Hann hefur starfað hjá Lyfjastofnun frá 2008. 
Kolbeinn er barnalæknir að mennt með undirsérgrein í 
efnaskiptasjúkdómum barna. Hann lauk prófi frá Háskóla 
Íslands 1989. Er sérfræðingur í barnalækningum frá 
University of Connecticut 1995 og í efnaskiptasjúkdómum 
frá Harvard háskóla, Boston Childrens hospital 1998. 
Sérfræðingur á Joslin diabetes center í Boston 1998-1999, 
síðan deildaryfirlæknir á Rikshospitalet í Oslo frá 1999-2004 
og var framkvæmdastjóri klíniskra rannsókna hjá íslenskri 
erfðagreiningu frá 2004-2008.

Menntun starfsfólks
Flestir starfsmanna eru lyfjafræðingar og þar á eftir eru 
lyfjatæknar fjölmennasti hópurinn. Að auki starfa innan 
Lyfjastofnunar læknar, lögfræðingar, verkfræðingar, 
efnafræðingar og líffræðingar svo eitthvað sé nefnt.

Fimm nýir starfsmenn hófu störf á vormánuðum og létu 
fjórir, þar af einn sem var á tímabundinni ráðningu, af 
störfum um svipað leyti. Starfsmannavelta ársins mældist 
því um 5%.

Starfsfólk sinnir sérhæfðum störfum sem krefjast góðrar 
fagþekkingar og vinnubragða. Menntun og þekking 
starfsfólks var kortlögð á árinu. Hjá Lyfjastofnun hafa 42 
eða 73% starfsfólks lokið háskólanámi og þar af eru 33 sem 
lokið hafa framhaldsnámi á háskólastigi. Flestir hafa lokið 
lyfjafræði frá háskólum víða um Evrópu.

 
Verkefni ársins 2014
Á árinu var tekin upp sú nýbreytni í mannauðsmálum 
Lyfjastofnunar að nýta þjónustu um mannauðsstjóra frá 
fyrirtækinu  Carpe Diem og sinnir Helga Jóhanna Oddsdóttir 
ráðgjafi þeim verkefnum. Fjölmörg verkefni hafa verið unnin 
á árinu og verður þeim haldið áfram á árinu 2015.

Á meðal verkefna ársins 2014 voru:
• Starfsdagur þar sem niðurstöður starfsánægjukönnunar  
 voru rýndar og verkefnum forgangsraðað
• Stjórnendamat lagt fyrir
• Undirbúningur símenntunaráætlunar 2015 hafinn
• Þekkingarbrunnur og kortlagning menntunar og   
 þekkingar starfsfólks
• Endurskoðun starfsmannasamtala og mótun verkferla
• Undirbúningur að áhættumati mannauðs hafinn
• Starfslýsingar yfirfarnar og aðlagaðar
• Boðið upp á fyrirlestur um liðsheild
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Mannauður í myndum:

Kynjaskipting Staða

Konur
65%

Karlar 
35%

Almennir 
starfsmenn

85%

Stjórnendur
 15%

Starfsmenn Lyfjastofnunar í starfi

Magnús Jóhannsson. Jóhann M. Lenharðsson og Inga Pálsdóttir. 
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Valmúi
Inniheldur opíum sem morfín og 
kodein eru unnin úr.

Papaver somniferum
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Hvað er lyfjaskortur?

Evrópskt regluverk gildir um lyfjaframleiðslu. Lyfjalöggjöfin 
er viðamikil og ferlið flókið og kostnaðarsamt frá þróun 
til framleiðslu lyfs. Yfirvöld setja strangar kröfur enda 
nauðsynlegt að þessi mikilvirku efni uppfylli staðla og 
gæðapróf, því ef eitthvað fer úrskeiðis getur það haft mjög 
alvarlegar afleiðingar, eins og dæmin sanna. Það verður 
samt að hafa í huga að þrátt fyrir að ýtrustu kröfum um 
framleiðslu sé fylgt geta lyf haft aukaverkanir, óháð gæðum 
lyfsins, sumar alvarlegar sem ekki er hægt að sjá fyrir. 
Löggjöfinni er ætlað að draga sem mest úr áhættu og auka 
öryggi við notkun lyfja.

Orðið lyfjaskortur hefur verið notað til að lýsa vöntun á lyfi, 
sem getur verið af ýmsum toga og eftirfarandi upptalning er 
ekki tæmandi. 
 1) Tímabundinn skortur. Tímabundinn skortur getur 
  orðið þegar ákveðinn styrkleiki eða lyfjaform á   
  markaði, er ekki til vegna vandamála sem upp kunna  
  að koma t.d. í framleiðsluferlinu. Oft er hægt að   
  bregðast við slíkri vöntun ef annað samheitalyf 
  er fáanlegt, eða hægt er að nota annan styrkleika   
  eða lyfjaform. Slíkur skortur veldur óþægindum fyrir  
  sjúklinga og lækna, en er almennt séð ekki talinn   
  alvarlegur skortur og oftast hægt að leysa hann á   
  auðveldan hátt. 
 2) Eina lyf sinnar tegundar á markaði er afskráð.   
  Ísland er örsmár markaður og stærri lyfjafyrirtæki 
  hafa oft minni áhuga á að markaðssetja lyfin sín   
  á slíkum svæðum og ef salan er lítil afskrá þeir 
  stundum lyf. Í slíkum tilvikum hvetur Lyfjastofnun   
  lyfjafyrirtækin hér heima til þess að leita að 
  öðrum framleiðanda. Lyfjastofnun auðveldar   
  skráningu slíkra lyfja eftir föngum.
 3) Skortur á heimsvísu. Alvarlegur skortur á heimsvísu 
  getur komið upp, til dæmis þegar lyf er eitt   
  sinnar tegundar og ekki aðrir kostir í stöðunni.   
  Þá er vandamálið ekki bundið við Ísland. Slíkt hefur  
  komið upp á undanförnum árum,  t.d. skortur á   
  heparíni, blóðþynningarlyfi, sem er framleitt að 
  stórum hluta í Kína. Í ljós kom að framleiðsla Kínverja 
  var ekki í samræmi við góða framleiðsluhætti,   
  heparínið var mengað sem olli alvarlegum 
  aukaverkunum. Allur útflutningur var stöðvaður   
  frá Kína um tíma. Fabrazyme er lyf sem notað er  
  til að meðhöndla efnaskiptasjúkdóminn Fabry.   
  Skortur á Fabrazyme á heimsvísu var á árunum 
  2009 til 2012 sem hafði alvarlegar afleiðingar fyrir   
  sjúklinga. 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir lyfjaskorti og má þar nefna: 
 • Framleiðsluvandamál. Ef einungis eitt fyrirtæki   
  framleiðir virka efnið getur það leitt til skorts ef   
  vandamál koma upp í framleiðslu þess fyrirtækis.
 • Framboð og eftirspurn. Eftirspurn eftir lyfi er meiri  
  en markaðsleyfishafi gerði ráð fyrir í áætlunum   
  sínum. Framleiðsluáætlanir eru gerðar langt fram í 
  tímann og það getur verið erfitt að breyta slíkum 
  áætlunum. Breytingar í lyfjalöggjöf eða greiðslu-  
  þátttöku lyfja getur einnig haft áhrif á eftirspurn.
 • Efnahagslegar ástæður. Lyfjaiðnaðurinn er 
  alþjóðlegur og stærri fyrirtæki fækka oft    
  framleiðslustöðum. Ef vandamál koma upp í 
  framleiðslu getur verið erfitt að bregðast við því.   
  Verðlagning lyfja getur haft áhrif á framboð þ.e.   
  ef fyrirtæki fær ekki ásættanlegt verð að eigin 
  mati markaðssetur það ekki lyfið. Stærstu 
  lyfjafyrirtækin leggja litla áherslu á lítil markaðs-  
  svæði enda eru færri lyf á markaði hér á landi svo 
  sem samheitalyf, en á  stærri markaðssvæðum.

Hvað er til ráða?
Lyf verður að hafa markaðsleyfi útgefið af Lyfjastofnun 
áður en það er sett á markað á Íslandi. Lyfjafyrirtækin ráða 
því hvort þau sækja um markaðsleyfi á Íslandi og hvort þau 
markaðssetja lyfið. Fyrirtækin taka einnig ákvörðun um 
hvort lyf er afskráð. Lyfjayfirvöld geta brugðist við lyfjaskorti 
meðal annars á eftirfarandi hátt:
 • Hvetja markaðsleyfishafa til að skrá nauðsynlegt lyf 
  og markaðssetja það. Lyfjastofnun getur t.d.   
  lækkað gjöld og flýtt afgreiðslu á markaðsleyfi þegar
  það er mögulegt.
 •  Beita sér fyrir því að markaðsleyfishafi skipuleggi   
  fjöllandapakkningu í upphafi umsóknarferils, til 
  dæmis sameiginlega Norðurlandapakkningu, sem
   þýðir að þegar lyfið er sett í framleiðslu þá má  
  markaðssetja pakkninguna í allt að fimm löndum. 
  Þar með er auðveldara að bregðast við skorti í einu 
  landanna, með því að færa birgðir til milli landa.
 • Markaðsleyfishafi útvegar sama lyf frá öðru 
  markaðssvæði og Lyfjastofnun veitir tímabundna
   undanþágu fyrir sölu þess að tilgreindum skilyrðum 
  uppfylltum.
 • Hafa sveigjanleika í ákvörðun á verði nauðsynlegra
   lyfja sem vantar á markað.
 • Hafa áhrif á útboðsfyrirkomulag, því annars getur lyf  
  sem ekki fær útboð verið afskráð.
 • Auka einfalda lyfjaframleiðslu í lyfjabúðum og   
  sjúkrahúsapótekum til að bregðast við vanda, ekki
   síst þegar er um að ræða lyfjaform fyrir börn.
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Ef ekki tekst að leysa úr skorti með tímabundnum heimildum 
tekur sk. undanþágukerfi lyfja við.

Aðalatriðið er að samstarf sé á milli lyfjayfirvalda, 
lyfjafyrirtækja og heilbrigðisstarfsfólks í að bregðast við 
og leysa þau vandamál sem upp kunna að koma. Það 
eru markaðsleyfishafar sem ákveða hvort þeir sækja um 
markaðsleyfi fyrir lyf og síðan hvort þeir markaðssetja lyfið. 
Það er lyfjayfirvalda að sýna sveigjanleika í viðbrögðum við 
lyfjaskorti. Þá er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé upplýst 
og hafi auðveldan aðgang að upplýsingum. Nauðsynlegt er 
að lyfjayfirvöld og lyfjafyrirtækin tryggi betri upplýsingagjöf 
fyrir heilbrigðisstarfsfólk og neytendur.

Lyfjaskortur er alþjóðlegt vandamál og engan veginn 
bundinn við Ísland. Allir hagsmunaaðilar þurfa að vinna 
saman við að leysa þann vanda sem kemur upp hverju sinni.

Fölsuð lyf 
Löglegar aðfangakeðjur lyfja liggja frá vottuðum 
lyfjaframleiðendum um viðurkenndar lyfjaheildsölur til 
lyfjabúða og sjúkrahúsa sem hafa leyfi frá yfirvöldum til 
starfsemi sinnar. Lyfjastofnanir hafa reglulegt eftirlit með 
lyfjaframleiðslu- og lyfjadreifingarfyrirtækjum og veita 
starfsleyfi til þeirra og til lyfjabúða sem uppfylla kröfur um 
slíka starfsemi.  

Fölsuð lyf eru öll lyf sem eru framleidd eða er dreift utan 
löglegrar aðfangakeðju. Fölsuð lyf geta verið eftirlíkingar 
af lyfjum viðurkenndra framleiðenda eða vara sem sögð 
er hafa lyfjavirkni, sem engin rannsókn hefur staðfest. 
Fölsuð lyf geta innihaldið meira, minna eða ekkert af því 
virka innihaldsefni sem þau eru sögð innihalda. Fölsuð lyf 
geta líka innihaldið önnur virk efni en þau sem eru tilgreind 
á umbúðum. Stundum getur verið um mjög skaðleg efni 
að ræða. Þótt fyrir komi að slík lyf gagnist við meðferð 
sjúkdóma eða sjúkdómseinkenna geta þau verið alveg 
gagnslaus eða í versta falli skaðleg sjúklingi. Þegar falsað 
lyf er keypt getur kaupandinn ekki treyst því að samsetning 
lyfsins sé sú sem lýst er á umbúðum eða á fylgiseðli. Því geta 
slík lyf verið alvarleg ógn við lýðheilsu.  

Vert er að taka fram að aldrei hafa fundist fölsuð lyf innan 
löglegra aðfangakeðja á Íslandi. En dæmi eru um að fölsuð 
lyf hafi verið boðin til sölu á íslenskum vefsíðum og einnig 
hafa við tollgæslu fundist fölsuð lyf í magni sem gefur tilefni 
til að halda að þau hafi verið ætluð til dreifingar og sölu.  

Til skamms tíma voru algengustu fölsuðu lyfin í umferð í 
okkar heimshluta svokölluð lífsstílslyf, m.a. stinningarlyf, 
lyf gegn skalla og megrunarlyf1. En á síðari árum hafa 
einnig fundist fölsuð, lífsnauðsynleg lyf, s.s. við alvarlegum 
hjarta- og æðasjúkdómum, og á síðasta ári fundust fölsuð 
krabbameinslyf á sjúkrahúsum og hjá lyfjaheildsölum í 
nokkrum löndum Evrópu. Í þróunarlöndum hafa eftirlíkingar 
af lífsnauðsynlegum lyfjum verið í umferð í miklu magni, s.s. 
malaríulyf, sýklalyf og lyf við HIV/alnæmi.

Stundum eru eftirlíkingarnar svo nákvæmar að sérfræðinga 
þarf til að þekkja þær frá skráðu, löglegu lyfi.  
Stærsti markaður falsaðra lyfja eru netverslanir. 
Alþjóðalögreglan Interpol hefur staðið fyrir aðgerðum til 
að sporna við lyfjafölsunum og ólöglegri lyfjasölu á netinu 
frá árinu 2008 undir heitinu Operation Pangea2. Ísland tók 
fyrst þátt í Pangea aðgerð árið 2010. Í Pangea VII átakinu 
2014 tóku um 200 stofnanir í 111 löndum í sex heimsálfum 
þátt og voru skoðaðar rúmlega 500 þúsund sendingar. Um 
20 þúsund sendingar innihéldu ólöglegan varning, m.a. 

1http://www.eaasm.eu/cache/downloads/dqqt3sge9hwssgcgcos440g40/455_EAASM_counterfeiting%20report_020608(1).pdf     
2http://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Operations/Operation-Pangea 



17Lyfjastofnun     Icelandic Medicines Agency

megrunarlyf, krabbameinslyf, malaríulyf og stinningarlyf 
og voru 239 manns handteknir í Pangea VII. Hér á landi 
komu upp þrjú mál meðan á aðgerðinni stóð. 

Viðbrögð lyfjastofnana Evrópu til að verjast 
fölsuðum lyfjum
Evrópusambandið hefur brugðist við á margan hátt til 
að hindra að fölsuð lyf fari í umferð innan EES. Árið 2011 
var nýjum ákvæðum bætt í evrópska lagarammann um 
lyf fyrir menn til að varna því að fölsuð lyf kæmust inn 
í löglegar aðfangakeðjur lyfja. Ísland er skuldbundið til 
að fara að þessum ákvæðum skv. EES samningnum. Á 
næstu árum verður lyfjaframleiðendum innan EES skylt 
að merkja lyfjapakkningar með auðkenni sem lyfjabúðir 
geta rakið í evrópskan gagnagrunn og tryggt að lyf séu 
ósvikin.  Ennfremur verður framleiðendum skylt að útbúa 
lyfjapakkningar þannig að sýnilegt sé hvort átt hafi verið við 
pakkninguna.

Eftirlit með framleiðendum virkra efna til lyfjagerðar sem 
framleidd eru utan EES hefur verið aukið.  Nú er lögð sú 
skylda á framleiðendur virkra lyfjaefna um allan heim að 
þeir sýni fram á með vottorði frá lyfjastofnun síns lands að 
þeir uppfylli kröfur leiðbeininga um góða framleiðsluhætti 
fyrir virk lyfjaefni.  Einnig ber framleiðendum lyfja sem 
markaðssett eru innan EES að ganga úr skugga um að 
framleiðendur lyfjahráefna uppfylli evrópskar kröfur sem 
gerðar eru til slíkrar framleiðslu. 
 
Samkvæmt nýju ákvæðunum er lyfjaframleiðendum og 
-heildsölum skylt að ganga úr skugga um hvort kaupendur 
og seljendur lyfja hafi tilskilin leyfi frá lyfjastofnun í 
viðkomandi landi.  Upplýsingar um þá sem hafa leyfi til að 
framleiða og dreifa lyfjum eru aðgengilegar í gagnagrunni 
Lyfjastofnunar Evrópu, EudraGMDP.  Ef framleiðslu- eða 
dreifingafyrirtækið er ekki í gagnagrunninum er ekki heimilt 
að kaupa af því eða selja því lyf.  

Fram til þessa hefur verið erfitt fyrir evrópska neytendur 
að gera greinarmun á löglegum og ólöglegum netsölum 
lyfja.  Til að girða fyrir ólöglega netsölu á lyfjum verður 
tekið í notkun næsta sumar kennimerki (logo) sem löglegar 
netsölur lyfja innan ESB eiga að birta á heimasíðu sinni.  
Slíkt kennimerki mun auka öryggi þeirra sem vilja kaupa 
lyf gegnum netið.  Lyfjastofnanir Evrópu hafa eftirlit með 
lyfjaverslun á netinu rétt eins og öðrum lyfjabúðum. 
 

Lækningatæki 
Hvað eru lækningatæki?
Í lögum um lækningatæki nr. 16/2001 er eftirfarandi 
skilgreining:

Lækningatæki: Hvert það verkfæri, búnaður, áhald, efni 
(þó ekki lyf) eða annar hlutur, notað eitt sér eða með öðru, 
ásamt hugbúnaði sem þarf til að tækið starfi rétt, sem 
framleiðandi ætlar til notkunar fyrir menn til þess að:
 a. greina, hindra, athuga, meðhöndla eða lina   
  sjúkdóma,
 b. greina, hafa eftirlit með, meðhöndla, draga úr   
  eða bæta líkamstjón, fötlun eða skerta getu,
 c. rannsaka, breyta eða koma í stað líffæris eða   
  lífeðlisfræðilegrar starfsemi,
 d. koma í veg fyrir þungun.

Skilgreiningin á einnig við um tæki sem er hluti 
af lækningatæki eða á annan hátt tengist notkun 
lækningatækis.  Hins vegar telst tæki sem virkar 
aðallega á eða í mannslíkamanum með lyfjafræðilegum, 
efnafræðilegum, ónæmisfræðilegum eða efnaskiptalegum 
aðferðum ekki vera lækningatæki, þó getur það verið hluti af 
lækningatæki.

Dæmi um lækningatæki eru búnaður til greininga, t.d. 
blóðsykurmælar og tengdar vörur, s.s. sýnastrimlar, 
útbúnaður til greininga á veirum t.d. HIV eða lifrarbólgu, 
eða bakteríum t.d. hraðgreiningarpróf fyrir streptókokka.  
Til lækningatækja teljast líka skurðáhöld, lasertæki 
fyrir aðgerðir, gerviliðir fyrir mjöðm eða hné, sprautur, 
tannlæknatæki, röntgentæki, hjartagangráðar, plástur, 
smokkar, getnaðarvarnalykkjur, hjólastólar, hækjur, 
tannkrónur, tannplantar, sérsmíðaðir stoðskór og stoðtæki, 
gleraugu samkvæmt ávísun augnlæknis, og ótalmargt fleira.

Hvað vinnst með því að skilgreina vöru sem 
lækningatæki?

Markmiðið með sérstakri löggjöf um lækningatæki er 
að auka vissu neytenda um að þeir fái örugga vöru sér til 
stuðnings, greiningar eða meðhöndlunar á sjúkdómsástandi 
sínu.  

Lög um lækningatæki nr. 16/2001 og tengdar reglugerðir 
segja til um hvaða kröfur framleiðendur, sem bera 
ábyrgð á markaðssetningu lækningatækis á evrópska 
efnahagssvæðinu (EES), þurfa að uppfylla.  

Svona mun kennimerki fyrir löglegar 
lyfsölur á netinu líta út.  
(„Smellið á þennan hlekk til að 
staðfesta að vefsíðan sé lögleg“).
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Lækningatæki sem ekki eru sérsmíðuð þurfa ævinlega 
að vera CE merkt. Það þýðir að prófanir hafa verið gerðar 
til að sýna að varan uppfyllir lámarkskröfur um öryggi og 
heilsuvernd í samræmi við staðla í viðkomandi vöruflokki.  
Viðauki I við reglugerð nr. 934/2010 um lækningatæki 
lýsir kröfunum sem gerðar eru til mismunandi vöruflokka. 
Heilsufullyrðingar með lækningatæki verða að byggja á 
gögnum úr klínískum rannsóknum sem samþykktar eru af 
lögbæru yfirvaldi.

Flokkun lækningatækja
Lækningatæki eru flokkuð í fjóra flokka eftir áhættu við 
notkun þeirra sbr. viðauka IX í reglugerð nr. 934/2010 um 
lækningatæki. Flokkur I hefur minnsta áhættu, flokkar IIa og 
IIb meiri áhættu, en flokkur III mesta áhættu fyrir heilsuna. Í 
flokki I eru vörur á borð við plástur, spelkur, hlustunarpípur, 
leiðnigel, hjólastóla, gleraugu, skoðunarhanska og 
blóðsykursmæla. Í flokki IIa má nefna t.d. tannfyllingar, 
einnota snertilinsur, tannréttingavíra, skurðlæknahanska, 
heyrnartæki, hjartalínurita og sprautunálar. Í flokki IIb 
eru t.d. gervinýra, blóðpokar, fjölnota insúlínpennar, 
gerviaugasteinar, svæfingatæki, hitakassar fyrir ungabörn, 
geislagjafar fyrir röntgentæki og sótthreinsandi linsuvökvar. 
Í flokk III falla tæki sem skilin eru eftir inni í líkamanum, s.s. 
sjálfeyðandi saumur, hjartalokur, brjóstapúðar og gerviliðir. 
Kröfur um rannsóknir á öryggi og verkun lækningatækis 
aukast eftir því sem áhættan eykst eins og lýst er í viðaukum 
I-X við ofangreinda reglugerð um lækningatæki. 

Hlutverk tilkynnts aðila
Eftirlit með framleiðslu lækningatækja fer einkum fram 
gegnum sk. tilkynnta aðila (e. notified body).  Tilkynntur 
aðili hefur það hlutverk að votta vöruna og þar með tryggja 
að lækningatæki uppfylli kröfur sem lög og reglugerðir 
gera ráð fyrir. Þegar sýnt hefur verið fram á að varan 
uppfylli kröfur, er gefin út sk. samræmisyfirlýsing, sem 
tekur mið af þeim stöðlum sem varan þarf að uppfylla.  Í 
samræmisyfirlýsingunni þarf að koma fram hvaða fyrirmæli 
og staðlar voru hafðir til viðmiðunar við framleiðslu og 
prófanir á vörunni. Ekki þarf að tilnefna tilkynntan aðila 
þegar um er að ræða tæki í flokki I. Eftirlitshlutverki tilkynnts 
aðila er lýst í viðaukum við reglugerð nr. 934/2010 um 
lækningatæki.

Skráning lækningatækja
Lögbærum yfirvöldum ber að halda skrá yfir framleiðendur 
lækningatækja og tæki þeirra sem markaðssett eru á 
innri markaði EES. Í samræmi við það ber innlendum 
framleiðendum að skrá lækningatæki sem framleidd eru 
hér á landi hjá Lyfjastofnun. Á heimasíðu stofnunarinnar 
eru eyðublöð og leiðbeiningar um það hvernig skrá skal ný 
lækningatæki.

Tilkynningar um atvik
Framleiðendum ber að tilkynna til Lyfjastofnunar þegar 
vara á markaði uppfyllir ekki skilyrði sem vörunni var ætlað 
að hafa skv. samræmisyfirlýsingu. Notendur sem uppgötva 
galla eða verða fyrir óhappi eða vanstarfsemi lækningatækis 
eiga líka að tilkynna slík atvik til Lyfjastofnunar.

Eftirlit
Árið 2011 fluttist málaflokkurinn lækningatæki frá embætti 
landlæknis til Lyfjastofnunar. Stofnunin hefur eftirlit með 
framleiðendum lækningatækja og lækningatækjum sem 
eru á markaði hér á landi skv. lögum um lækningatæki 
nr. 16/2001 og tengdum reglugerðum. Einn lausráðinn 
starfsmaður hefur annast málaflokkinn og sinnir hann 
samskiptum við innlenda framleiðendur og tengiliði innan 
EES, m.a. hvað varðar váboð. Váboð eru send til allra 
yfirvalda þegar uppgötvast gölluð tæki í umferð eða þegar 
kvartanir vegna tiltekins tækis eru margar. Stofnuninni ber 
einnig að gera eftirlitsúttektir hjá framleiðendum.

Hvernig geta neytendur varist ólöglegum 
lækningatækjum?
Öllum er heimilt að selja CE merkt lækningatæki sem 
uppfylla kröfur samræmislýsingar auk krafna sem settar 
eru um viðkomandi flokk tækja skv. reglugerðum í heildsölu 
og smásölu hérlendis. Vissar takmarkanir geta verið 
um fagþekkingu þeirra sem nota tækin, s.s. geislagjafa, 
hjartagangráða og brjóstapúða, eins og fram kemur í 
sérlögum um geislavarnir og heilbrigðisþjónustu.
Lækningatæki er hægt að kaupa á netinu. Neytendur 
þurfa að vera vel á verði við slík kaup því algengt er að 
varningur sem ekki hefur verið samþykktur af til þess 
bærum yfirvöldum sé til sölu. Dæmi eru um að óprúttnir 
aðilar falsi CE merkingar og vottorð þar að lútandi.  Því 
varar Lyfjastofnun við kaupum á netinu og mælist til að 
fólk sýni varúð þegar lækningatæki er keypt af öðrum 
en traustum aðilum eða umboðsmönnum framleiðenda. 
Neytendur eru hvattir til að sýna skynsemi og falla ekki 
fyrir gylliboðum um kraftaverkalækningar og skyndilausnir.  
Heilbrigðisstarfsmenn geta gefið upplýsingar um hvar 
viðeigandi er að kaupa tiltekin lækningatæki.
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Lyfjastofnun og dýralyf
Í sumum ríkjum EES eru starfræktar aðskildar lyfjastofnanir 
fyrir mannalyf og dýralyf en hér á landi heyrir hvort tveggja 
undir Lyfjastofnun. Sameiginlegar stofnanir eru í meirihluta 
landanna og má segja að á hinu litla Íslandi sé skynsamlegt 
að viðhafa slíkt fyrirkomulag til að auka skilvirkni og draga úr 
kostnaði.

Hér á landi sem og í öðrum ríkjum EES eru dýralyf miklum 
mun minni þáttur í starfsemi Lyfjastofnunar en mannalyf. 
Þess vegna kann að vera að dýralyfin gleymist í umræðunni, 
sem oft snýst um kostnað sjúklinga og samfélags, sem og 
lyfjaskort, fremur en gæði, öryggi og verkun lyfja.

Þó skyldi enginn gleyma dýralyfjunum. Þau eru mikilvægur 
þáttur í matvælaframleiðslu og fyrir gæludýrin okkar. Um 
dýralyf gilda strangar reglur, rétt eins og um mannalyf. 
Reglurnar miða að því að tryggja eftir því sem unnt er 
öryggi dýra sem gefin eru dýralyf en einnig koma inn aðrir 
mikilvægir þættir, t.d. neytendavernd, því dýraafurðir eru 
mikilvægur þáttur í fæðu okkar, hvort sem er kjöt, mjólk, egg 
eða hunang, svo dæmi séu nefnd. Þessar afurðir eiga að vera 
án lyfjaleifa, eða hið minnsta að lyfjaleifar séu undir settum 
öryggismörkum. Umhverfisverndarsjónarmið vega einnig 
þungt og gerðar eru miklar kröfur um það að dýralyf hafi 
ekki óásættanleg neikvæð áhrif á lífríkið. Þá verður að hafa 

í huga öryggi þess sem annast lyfjagjöfina. Einnig má nefna 
skynsamlega notkun sýklalyfja, en upplýsingar þar að lútandi 
eru gjarna í samantektum um eiginleika dýralyfja, sem 
Lyfjastofnun gefur út í tengslum við útgáfu markaðsleyfa og 
viðhald þeirra.

Brýnt er að dýralæknar og eigendur dýra hafi aðgang að 
upplýsingum um dýralyf. Á heimasíðu Lyfjastofnunar, þ.e. á 
www.serlyfjaskra.is og einnig á heimasíðu Lyfjastofnunar 
Evrópu, þ.e. www.ema.europa.eu eru birtar mikilvægar 
upplýsingar um dýralyf sem eru markaðssett hér á landi. 
Annars vegar er um að ræða viðurkenndar samantektir á 
eiginleikum dýralyfja. Þessar upplýsingar eru fyrst og fremst 
ætlaðar dýralæknum. Hins vegar eru birtir viðurkenndir 
textar fylgiseðla dýralyfja, sem einnig eru í pakkningum 
lyfjanna. Þessar upplýsingar eru einkum ætlaðar eigendum 
dýra. Í mörgum öðrum löndum er upplýsingamiðlun mun 
öflugri, t.d. í fagtímaritum og ýmis konar útgáfu sem 
lyfjastofnanir standa fyrir. Dýralæknar á Íslandi hafa kallað 
eftir aukinni miðlun upplýsinga frá Lyfjastofnun.
Til að koma til móts við óskir dýralækna um aukna 
upplýsingamiðlun um dýralyf og mál þeim tengd hóf 
Lyfjastofnun á árinu 2014 að gefa út á heimasíðu sinni 
nokkurs konar fréttablað sem fékk heitið „Dýralyfjafréttir“. 
Þrjú tölublöð komu út á árinu.
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Pacific Yew eða Kyrrahafs ýviður
Inniheldur paglitaxel
sem notað er við 
brjóstakrabbameini.

Taxus breviola
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Lyfjaupplýsingar – Sérlyfjaskrá

Nú eru liðin 5 ár frá því að vefurinn Lyfjaupplýsingar - 
Sérlyfjaskrá (www.serlyfjaskra.is) var opnaður og hefur 
notkun hans stöðugt vaxið. Á vefnum eru upplýsingar um 
öll lyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi og jafnframt eru 
markaðssett. Upplýsingarnar á vefnum eru með tvennum 
hætti:
 • Lyfjatexti sem er samantekt á eiginleikum lyfs   
  (Summary of Product Characteristics, SmPC) sem
   skrifaður er af markaðsleyfishafa eða umboðsmanni 
  hans og yfirfarinn af Lyfjastofnun. Þessi texti er   
  ætlaður heilbrigðisstarfsfólki.
 • Fylgiseðill sem á að fylgja hverri lyfjapakkningu 
  og er ætlaður almenningi.

Lyfjatextar lyfja með miðlæga skráningu þ.e. lyf sem hafa 
sameiginlega skráningu á öllu Evrópska efnahagssvæðinu 
eru vistaðir hjá Lyfjastofnun Evrópu (EMA). Bera þeir heitið 
„heildartextar“. Aðrir textar eru vistaðir á Lyfjastofnun.

Að auki þessara textaskjala eru upplýsingar um afgreiðslu- 
og ávísanatakmarkanir, sérstakar viðvaranir, pakkningar á 
markaði, vörunúmer þeirra og verð samkvæmt lyfjaverðskrá.

Breytingar á lyfjaupplýsingum eru uppfærðar vikulega. 
Nýjustu útgáfu fylgiseðils er því alltaf að finna á vefnum en 
fylgiseðlar sem fylgja lyfjapakkningum geta verið af eldri 
útgáfu.

Þegar mikilvægar breytingar á lyfjatextum eru gerðar, og 
á það sérstaklega við um varnaðarorð og varúðarreglur við 
notkun, eru birtar fréttir um þær á vef Lyfjastofnunar.

Samheitaskrá
Í samheitaskrá er hægt að leita eftir virkum innihaldsefnum 
lyfja, sem eru á markaði á Íslandi. Notuð eru INN heiti 
(International Non-Proprietary Name) þegar þau eru til. 
Undir hverju innihaldsefni er að finna skráð heiti þeirra lyfja 
sem innihalda  viðkomandi virkt efni.
Upplýsingar um hjálparefni (óvirk innihaldsefni lyfja) 
og hjálparefni með þekkta verkun er að finna í kafla 6.1 
Hjálparefni í samantekt á eiginleikum lyfs (SmPC eða 
heildartexta) og í 6. kafla fylgiseðlis Pakkningar og aðrar 
upplýsingar.

ATC flokkun 
ATC flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi þar sem lyf eru flokkuð 
eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa 
áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- 
og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur 

(cardiovascular) hjarta- og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta 
þrep flokkunarinnar tilgreinir virkt efni lyfsins. Þar er að finna 
öll heiti lyfja með sama virka efni og skráð eru á markaði á 
Íslandi. ATC flokkunarkerfið er uppfært í janúar ár hvert.

Lyf án lyfseðils / lausasölulyf 
Lausasölulyf eru lyf sem selja má í lyfjabúðum án lyfseðils. 
Sum lausasölulyf eru háð afgreiðslutakmörkunum sem 
tilgreindar eru í listanum. Prentvænir listar um þessi lyf eru 
birtir og uppfærðir mánaðarlega.

Dýralyf 
Upplýsingar um dýralyf og ATC flokka þeirra eru aðgreindar 
frá lyfjum sem ætluð eru mönnum. Að öðru leyti er 
framsetning þeirra með sama hætti.

Könnun á notkun Lyfjaupplýsingar - Sérlyfjaskrár
Á árinu 2014 var könnuð notkun Lyfjaupplýsingar-
Sérlyfjaskrár meðal lækna. Tilefnið var m.a. að athuga í hve 
miklum mæli læknar leituðu í útlendar lyfjaupplýsingar eða 
hvort þeir kysu frekar upplýsingar á íslensku. Alls bárust um 
300 svör. 

Niðurstaðan var að tæp 90% svarenda notar 
Lyfjaupplýsingar-Sérlyfjaskrá mjög eða frekar oft. 
Þá fannst yfir 80% svarenda mjög eða frekar mikilvægt 
að hafa lyfjaupplýsingar á íslensku.
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Markaðsleyfi

Heildarfjöldi lyfja með markaðsleyfi í árslok  / Total number of MAs end of year

Fjöldi veittra markaðsleyfa  / Number of MAs granted
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