
L y f j a s t o f n u n
Á r s s k ‡ r s l a  2 0 0 5



Efnisyfirlit

Inngangur bls. 3
Hlutverk Lyfjastofnunar bls. 5
Yfirmarkmi› bls. 6
Eftirlitssvi› bls. 6
Skráningarsvi› bls. 9
Uppl‡singasvi› bls. 14
Stjórns‡sla bls. 19
Lögfræ›ideild bls. 21
Fjármáladeild bls. 21



Á r s s k ‡ r s l a  2 0 0 5

Inngangur 

Allt frá því að Lyfjastofnun hóf starfsemi sína fyrir fimm árum hefur sífellt tekist betur að uppfylla lögboðið hlutverk
en samtímis hafa kröfur aukist og verkefnum hefur fjölgað.

Áður en Lyfjastofnun hóf störf var lítil þátttaka EFTA landa í Evrópusamstarfi um lyfjamál en þannig var ekki hægt
að halda áfram. Samningar náðust um að EFTA löndin yrðu þátttakendur í öllu lyfjaferlinu, þ.e. veitingu markaðsleyfa,
eftirliti, sérfræðinganefndum, upplýsingatækni og lyfjagát.  Ísland er fullgildur aðili í þessu samstarfi og undir þeirri
skuldbindingu þarf að standa. Samtímis þarf að gæta að því að starfskraftar okkar og fjármagn er takmarkað og
af þeirri ástæðu er mikilvægt að Lyfjastofnun afmarki þau svið í samstarfinu sem skila mestu fyrir okkur. Stofnunin
þarf því að sérhæfa sig á ákveðnum sviðum og nýta sér þá sérþekkingu og aðstoð sem samstarfið veitir. Þátttaka
Lyfjastofnunar í þessu samstarfi hefur aukið fagþekkingu hérlendis sem hefur gert stofnuninni kleift að sinna flóknum
verkefnum sem koma íslenskum fyrirtækjum til góða.

Samstarf lyfjastofnana á Evrópska efnahagssvæðisins verður enn umfangsmeira í kjölfar lagabreytinga sem tóku
gildi í Evrópusamabandinu í nóvember sl. Gert er ráð fyrir að upptöku þessara breytinga í EES samninginn verði
lokið á næsta ári.

Lyfjastofnanirnar tóku ákvörðun um að framkvæma samanburðarúttekt á öllum lyfjastofnunum EES, sem nefnist
BEMA (Benchmarking European Medicines Agencies). Lyfjastofnun var tekin út með þessum hætti í nóvember
sl. þar sem fengust mikilvægar ábendingar um hvar við stæðum vel og hvað megi helst bæta. Þá bauðst Lyfjastofnun
til að halda annan tveggja funda forstjóra lyfjastofnanna í forsetatíð Luxemborgar þ.e. í febrúar sl. Sá fundur þótti
takast afar vel.

Rekstur stofnunarinnar hefur gengið vel og verið í samræmi við áætlanir en tekjur á árinu hafa verið heldur umfram
áætlun. Ráðgert er að nýta tekjuafgang til að endurnýja upplýsingatæknikerfi svo hægt verði að tengjast og flytja
gögn í evrópska gagnagrunna, bæta upplýsingagjöf og heimasíðu og þjálfa starfsmenn m.a. vegna nýrra verkefna.
Í kjölfar lagabreytinga á árinu og lækkunar lyfjaverðs verða eftirlitstekjur stofnunarinnar lægri á næsta ári. Hlutfall
miðlægra markaðsleyfa fer vaxandi og við það lækka tekjur stofnunarinnar. Meiri kröfur eru gerðar til lyfjayfirvalda
og lyfjafyrirtækja með breyttri lyfjalöggjöf ESB og með nýjum verkefnum. Með vaxandi virkri þátttöku í starfi
lyfjastofnunar Evrópu, EMEA, hafa skapast möguleikar á sértekjum. Mikilvægt er að rekstrargrundvöllur Lyfjastofnunar
sé traustur og að fylgst sé vel með breytingum á tekjustofnum hennar.

Nauðsynlegt er að stjórnskipulag sé í sífelldri endurskoðun, þannig að það henti verkefnum stofnunarinnar og
breyttri starfsemi hverju sinni. Á árinu var lokið við að  endurskoða stefnumótun og skipulag með aðstoð ráðgjafa.
Ein nýbreytni í þessum skipulagsbreytingum var skipun þróunar- og verklagsteymis. Í síbreytilegu umhverfi er
mikilvægt að viðhalda og endurskoða verklag reglulega til að uppfylla kröfur um gæði og þjónustu. Þá er ekki síður
áríðandi að horfa til framtíðar og vera vakandi fyrir breytingum og tækifærum. Húsnæðið er farið að þrengja að
starfseminni og væntanlega verður gengið frá leigusamningi á aukarými fyrir geymslur á næsta ári. Við það mun
losna skrifstofurými með flutningi á hluta skjalasafns.
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Sérfræðingar skráningarsviðs hafa í auknum mæli tekið að sér krefjandi verkefni fyrir EMEA og skila sum þeirra
tekjum fyrir stofnunina. Þá hafa sérfræðingar stofnunarinnar tekið að sér ábyrgðarhlutverk sem fylgir því að Ísland
sé viðmiðunarland fyrir markaðsleyfisumsóknir Actavis. Tíðar breytingar í starfsemi lyfjabúða kalla á aukið eftirlit
og jafnframt hafa verið að bætast við ný verkefni s.s. eftirlit með blóðbankastarfsemi, klínískum lyfjarannsóknum
og lyfjagát.

Nokkuð hefur verið kvartað undan skorti á nauðsynlegum lyfjum. Lyfjastofnun hefur beitt sér fyrir því að fá
markaðsleyfishafa til að sækja um markaðsleyfi fyrir lífsnauðsynleg lyf og hefur það gengið nokkuð vel. Frekari
aðgerða er þó þörf. Annað dæmi um neytendavernd var ákvörðun Lyfjastofnunar að breyta afgreiðslutilhögun á
lausasöluverkjalyfjum sem innihalda kódein og gera þau lyfseðilsskyld. Þessi ákvörðun var tekin eftir rökstuddar
ábendingar um misnotkun þessara lyfja, en í kjölfarið dróst notkunin saman. Einnig má nefna að árangur hefur
náðst í átaki um fjölgun aukaverkanatilkynninga vegna lyfja og bárust 84 tilkynningar á árinu sem er umtalsverð
aukning frá fyrri árum. Átak í að fjölga aukaverkanatilkynningum vegna dýralyfja er í undirbúningi.

Á næsta ári ætlar Lyfjastofnun að leggja sérstaka áherslu á upplýsingagjöf, lyfjatölfræði, endurskipulag eftirlits og
áframhaldandi þróun í upplýsingatækni.

Að lokum vil ég þakka starfsfólki Lyfjastofnunar fyrir frábær störf á árinu og að bregðast vel við auknum kröfum,
nýju skipulagi og öðrum breytingum.

Rannveig Gunnarsdóttir forstjóri
Apríl 2006
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Hlutverk Lyfjastofnunar

Hlutverk Lyfjastofnunar er að stuðla að heilbrigði manna og dýra með því að beita sér fyrir aðgengi nauðsynlegra,
nýrra og öflugra lyfja, um leið og öryggi í notkun þeirra er tryggt og neytendavernd höfð í öndvegi.

Leiðarljós Lyfjastofnunar

· Gæði. Nákvæmni og góð þekking. Lögbundnu hlutverki sinnt fljótt og vel án þess að bitni á gæðum
· Traust. Áreiðanleiki og öguð vinnubrögð tryggja öryggi og skapa traust hagsmunaaðila
· Þjónusta. Jákvætt viðmót, tímamörk standist; lipurð og kurteisi í samskiptum við hagsmunaaðila

Markmið

· Faglegt mat á gæðum og öryggi lyfja í samvinnu við sérfræðinga Evrópska efnahagssvæðisins til að tryggja
að nauðsynleg og öflug lyf séu á markaði

· Faglegt og skilvirkt eftirlit svo lyf sem á markaði eru, uppfylli kröfur heilbrigðisyfirvalda
· Markviss upplýsingagjöf til hagsmunaaðila til að tryggja að heilbrigðisstéttir og almenningur hafi greiðan 

aðgang að nýjum, óháðum upplýsingum um lyf
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Yfirmarkmið

Árangur - yfirmarkmið árið 2005

· Ljúka skipulagsbreytingum fyrri hluta ársins
Fenginn var ráðgjafi til liðs við stjórnendur Lyfjastofnunar og var skipulag endurskoðað í kjölfarið.  Breytt skipulag
gilti frá 1. júní þar sem kjarnastarfsemi stofnunarinnar, skráning og eftirlit mynduðu grunninn. Þvert á skráningarsvið
og eftirlitssvið voru stjórnsýslan og upplýsingasvið. Ákveðið var að skoða hvernig tækist til eftir 6 mánuði með
aðstoð ráðgjafans. Niðurstaða þeirrar endurskoðunar var að flytja verkefni frá upplýsingasviði yfir á eftirlitssvið
og setja á laggirnar upplýsingadeild innan stjórnsýslu.
· Stefnumiðað árangursmat, árangursmælikvarðar fyrir allar víddir nýttir sem virkt stjórntæki
Flestir mælikvarðar fyrir víddir stefnumiðaðs árangursmats hafa verið teknir í notkun. Nokkrum hefur verið 
breytt í ljósi reynslunnar og einstaka mælikvörðum hefur verið frestað og verið er að þróa útfærslu nokkurra í
viðbót.
· Samanburðar úttekt “Benchmarking” á Lyfjastofnun lokið
Í október kom þriggja manna úttektarteymi með fulltrúum frá Lyfjastofnun Finnlands, Bretlands og Lettlands 
og dvöldu í fjóra daga til að taka út starfsemi Lyfjastofnunar. Úttektin gekk vel og mun verða nýtt sem 
lærdómsferli fyrir Lyfjastofnun.
· Starfsemin aðlöguð að breyttri lyfjalöggjöf
Á vorþingi var samþykkt lagafrumvarp um breytingar á lyfjalögum. Meginbreytingar á lyfjalöggjöf ESB verða 
settar í reglugerðir. Sú vinna er langt komin en henni lýkur ekki fyrr en á næsta ári þar sem umræddar breytingar
hafa ekki verið settar í EES samninginn. Lyfjastofnun birti á heimasíðu sinni upplýsingar um væntanlegar helstu
breytingar.

Yfirmarkmið árið  2006
· Áfangar í þróun hugbúnaðarkerfa og endurbætt heimasíða
· Ljúka endurskipulagningu eftirlits
· Unnið að betri lausnum vegna skorts á lífsnauðsynlegum lyfjum
· Unnið úr athugasemdum í kjölfar samanburðarúttektar

Eftirlitssvið

Árangur – Deilimarkmið árið 2005

· Staðið við úttektaráætlun
Farið var í 54 eftirlit á árinu. Áætlun um fjölda eftirlitsferða á árinu stóðst að mestu.
· Lokið verði við gerð gæðaskjala í gæðahandbók
Ekki náðist að ljúka útgáfu allra gæðaskjala sem varða störf eftirlitssviðs vegna breytinga á starfsemi sviðsins.
· Ljúka undirbúningi við að taka við nýjum verkefnum
Á árinu var hafinn undirbúningur að þjálfun starfsmanna vegna nýrra verkefna s.s. klínískra lyfjarannsókna og
lyfjagátar og verður haldið áfram með þann undirbúning á næsta ári.

Deilimarkmið árið 2006
· Lokið við stefnumótun og markmiðssetningu  í eftirliti
· Staðið við úttektaráætlun
· Áfangar í undirbúningi vegna eftirlits á klínískum lyfjarannsóknum og blóðbönkum
· Lokið verði við gerð gæðaskjala í gæðahandbók
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Eftirlitsþegar – fjöldi úttekta

         2003         2004        2005

Lyfjaframleiðendur og vélskömmtunarfyrirtæki 8 6 7
Lyfjabúðir, útibú og lyfjasölur lækna 23 39 20
Heilbrigðisstofnanir og sjúkrahúsapótek 8 11 13
Lyfjasölur dýralækna 1 10 0
Lyfjaheildsölur og umboðsmenn 3 9 1
Aðrir (þjálfun og erlent samstarf) 1 2 4
Skyndieftirlit 0 0 7
Eftirlit vegna lokunar lyfjabúða 0 0 2
Eftirlit með klínískum rannsóknum

Samtals 44 77 54

Biðlistar lyfjafyrirtækja
Vandamál hefur skapast vegna skorts á lyfjum og hafa nauðsynleg lyf ekki verið fáanleg tímabundið af ýmsum
ástæðum. Lyfjastofnun hefur safnað upplýsingum um lyf sem eru á biðlista hjá lyfjafyrirtækjunum á árinu 2005 en
nauðsynlegt er að bregðast við þessu vandamáli og finna ásættanlegar lausnir.

Heilbrigðisstofnanir
Skort hefur á upplýsingar frá Lyfjastofnun fyrir lyfjaheildsölur um hvaða heilbrigðisstofnanir hafa gert samning um
lyfjafræðilega þjónustu og því heimilt að kaupa lyf í heildsölu. Unnið verður að því á árinu 2006 að koma upp lista
á heimasíðu Lyfjastofnunar yfir þær heilbrigðisstofnanir sem gert hafa slíkan samning svo ekki fari á milli mála hverjir
hafa heimild til lyfjakaupa í heildsölu.

Umfjöllun um ýmis leyfi
Á árinu voru heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu veittar umsagnir um 24 umsóknir um ný lyfsöluleyfi, 6 umsóknir
um leyfi eða breytingu á leyfum vegna lyfjaheildsala, 18 umsóknir vegna framleiðsluleyfa eða breytingu á þeim og
fjallað var um 3 leyfi til reksturs lyfjaútibúa.
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Vottorð
Á árinu 2005 voru gefin út 363 vottorð vegna lyfjaframleiðslu, þar af voru 197 CPP - vottorð (Certificate
of a Pharmaceutical Product), 138 GMP- vottorð (Good Manufacturing Practice) og 29 FSC – vottorð (Free Sales
Certificate).  Til samanburðar voru alls gefin út 679 vottorð árið 2004. Útgáfa vottorða á árinu 2005 var svipaður
fjöldi og árið 2003.

Sérlyfjaeftirlit
Samkvæmt samningi, sem gerður var við rannsóknarstofur í Noregi og Svíþjóð, voru 9 fullbúin lyf, sem markaðssett
eru hér á landi send út til rannsóknar.   Einnig var 1 sérlyf með miðlægt markaðsleyfi sent út til rannsóknar í samstarfi
við lyfjastofnun Evrópu. Niðurstöður hafa borist fyrir 6 lyfjanna og reyndust þau öll uppfylla ákvæði skráningar.

Váboð (Rapid Alert)
Á árinu 2005 bárust alls 60 váboð til Lyfjastofnunar, bæði vegna lyfja með markaðsleyfi (21) og vegna lyfja án
markaðsleyfis (39). Kannað var hvort þessi lyf hefðu borist til landsins og í 5 tilfellum þurfti að innkalla viðkomandi
lyf.

Athugasemdir og kvartanir
Athugasemdir og kvartanir sem berast Lyfjastofnun vegna starfsemi eftirlitsþega eru alltaf skoðaðar sérstaklega
með tilliti til eðlis og umfangs.  Ef ástæða þykir til getur Lyfjastofnun veitt eftirlitsþega áminningu eða beitt öðrum
aðgerðum eða mælst til þess að viðkomandi verði sviptur leyfi í samræmi við ákvæði laga. Ein áminning var veitt
árið 2005.

Fæðubótarefni og náttúruvörur
Árið 2005 voru 72 vörur flokkaðar og reyndust 36% þeirra vera almenn neysluvara, 53% reyndust innihalda efni
sem flokkast sem lyf eða eru óheimil í almennri neysluvöru og 11% reyndust heyra undir annan vöruflokk (snyrtivörur
o.fl.).

Innflutningur og tollur
Starfsmenn Lyfjastofnunar fóru u.þ.b. vikulega í heimsókn á starfsstöð Tollpóststofunnar að Stórhöfða og aðstoðuðu
tollverði þar við flokkun á sendingum, sem berast til einstaklinga hér á landi, og innihalda hugsanlega lyf.
Fjöldi sendinga sem Lyfjastofnun skoðaði var u.þ.b. 37 á viku.

Eftirlit með eftirritunarskyldum lyfjum
Á árinu 2005 var skráningu upplýsinga í gagnagrunn um eftirritunarskyld lyf breytt. Stofnunin hætti að skrá
persónuupplýsingar fyrir Landlæknisembættið með tilkomu lyfjagagnagrunns embættisins og Tryggingastofnunar
ríkisins. Rafrænt eftirlit með eftirritunarskyldum lyfjum verður því endurskipulagt og stefnt er að því að þeirri vinnu
ljúki nú árið 2006.

Yfirlit yfir verkefni

                                                                                    2003                         2004                     2005
Eftirlitsferðir 43 77 54
Umsagnir um starfsleyfi 39 61 51
Sérlyfjaeftirlit 9 10 10
Útgáfa vottorða 354 679 363
Flokkun náttúruvöru 972 190 72
Tilkynningar um váboð 81 60 60
Dreifibréf og tilkynningar 31 23 25
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Skráningarsvið

Árangur - Deilimarkmið árið 2005

· Að halda tímamörk við afgreiðslu umsókna um markaðsleyfi og breytingar á forsendum 
markaðsleyfis í 65% tilvika

Veiting marka›sleyfa
Miðlæg markaðsleyfi (ML) stóðust markmið  (77% tilvika).
Markaðsleyfi (ML) með gagnkvæmri viðurkenningu (MR) stóðust ekki markmið (63% stóðust tímamörk).
Landsmarkaðsleyfi (ML) stóðust ekki markmið (55% stóðust tímamörk).
Algengasta ástæða þess að ekki tókst að halda tímamörk var að gögn höfðu ekki borist.
Breytingar á forsendum marka›sleyfa, Tegund I og II
Breytingar vegna miðlægra markaðsleyfa stóðust ekki (63% stóðust tímamörk).
Breytingar vegna markaðsleyfa með gangkvæmri viðurkenningu stóðust (76% ).
Breytingar vegna landsmarkaðsleyfa stóðust ekki vegna skorts á starfsfólki  (29% stóðust tímamörk).
· Öllum endurskráningum sem féllu á tíma árið 2004 verði lokið 1. október 2005. Halda tímamörk

við endurnýjun landsmarkaðsleyfa í 50% tilvika
Markmið að ljúka öllum endurskráningum sem voru komnar á tíma 2004 tókst ekki. Í árslok 2005 voru þó 
einungis 21 fyrrgreindra umsókna óafgreiddar. Ástæða þess er í öllum tilvikum að gögn sem óskað var eftir 
höfðu ekki borist.
Markmið um endurnýjun landsmarkaðsleyfa stóðst ekki (28% stóðust tímamörk). Ástæða þess var skortur á
starfsfólki.
· Stefna að því að verða viðmiðunarland  fyrir 1-2 lyf á árinu
Markmiðið stóðst, tvær umsóknir bárust sem ætlunin er að fari í MR-ferli.
· Stefna að frekari þátttöku í miðlægu skráningarferli, m.a. með athugasemdum fyrir dag 100 (fyrir
ný lyf, nýjar ábendingar) og með úrlausnum verkefna er varða vísindaráðgjöf (Scientific Advice)
Markmiðið stóðst. Sérfræðingar Lyfjastofnunar í samvinnu við sérfræðinga sænsku stofnunarinnar tóku að sér
tvö málskot skv. 29. gr. tilskipunar 2001/83/EB sem nú er lokið og eitt málsskot skv. 30. gr. tilskipunar 
2001/83/EB, sem enn er í vinnslu. Athugasemdir voru gerðar fyrir  dag 100 vegna fjögurra lyfja í miðlægu 
skráningarferli. Sérfræðingur Lyfjastofnunar í vinnuhóp um vísindaráðgjöf (Scientific Advice Working Party) tók
að sér ráðgjöf í tólf málum. Einnig tók stofnunin þátt í að  semja leiðbeiningar.

Deilimarkmið árið 2006

· Halda tímamörk við afgreiðslu umsókna og tegundabreytinga
Miðlæg ML í 80% tilvika
ML með gagnkvæmri viðurkenningu í 80% tilvika
Lands ML í 70% tilvika
Endurnýjun lands ML frá fyrir 1. 8. 05, ljúka fyrir 1. 3. 06
Endurnýjun annarra lands ML í 50% tilvika

· Frekari þátttaka í Evrópusamstarfi
 Vísindaráðgjöf

Rýni matsgerða (peer review)
Útbúa leiðbeiningar
Viðmiðunarland í tveimur umsóknum með gagnkvæmri viðurkenningu

· Ljúka endurskoðun á verkferli vegna undanþáguumsókna
· Ljúka verkferli vegna viðurkenningar á markaðsleyfi annars EES lands er varðar almannaheill

9
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Heildarfjöldi markaðsleyfa (ML)/leyfa 1. janúar 2006 var 3.312.  Miðlægum markaðsleyfum hefur fjölgað hratt og
eru nú u.þ.b. 25%  útgefinna markaðsleyfa. Fjöldi markaðsleyfa með gagnkvæma viðurkenningu (MR) er um 13%
en fjöldi landsmarkaðsleyfa og annarra leyfa er um 60%.
Leyfi vegna smáskammtalyfja eru nú 64.

Yfirlit yfir fjölda markaðsleyfa

                                                                      2002                    2003                    2004                     2005

Markaðsleyfi í gildi í árslok 2782 3018 3165 3102
Markaðsleyfi dregin til baka 209 168 159 193
Markaðsleyfi í vinnslu 270 321 356 351
Markaðsleyfi endurnýjuð 158 230 213 358
Önnur leyfi 210

1 0

Heildarfjöldi 3312

Mi›læg ML útgefin

Landskrá› ML útgefin

MR ML útgefin

Samhli›alyf leyfi samflykkt

Náttúrulyf ML útgefin

Smáskammtalyf leyfi samflykkt

Skipting leyfa 1. janúar 2006
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64

824

1745
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Yfirlit yfir veitt leyfi 

                                                  2003                         2004             2005

Miðlæg ML 69 114 89
ML með gagnkvæmri viðurkenningu 88 101 122
Lands ML 71 39 23
Náttúrulyf ML 1 0 0
Samhliða leyfisveiting 14 91 47
Smáskammtalyf leyfisveiting 0 16 0

Samtals 243 361 281

Endurnýjun markaðsleyfa

                                                                                       2002      2003        2004    2005

Miðlæg markaðaleyfi (EU) 73 80 49 121
Gagnkvæm viðurkenning (MR) og Landsmarkaðsleyfi 779 320 246 325

Samtals 852 400 295 446

1 1

Endurn‡jun marka›sleyfa

Veitt leyfi – yfirlit
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Endurnýjuð voru 274 landsmarkaðsleyfi, 51 MR
markaðsleyfi á árinu og 121 miðlæg markaðsleyfi.
Fyrir liggja 358 umsóknir um endurnýjun á
markaðsleyfi, 411 markaðsleyfi renna út árið 2006.

2002
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2003 2004 2005
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Mi›læg ML

MR og Lands ML
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Útgáfa markaðsleyfa

Samanburður á fjölda veittra markaðsleyfa á milli ára sýnir að fjöldi miðlægt skráðra lyfja fer vaxandi en
landsmarkaðsleyfum fækkar að sama skapi.  Fjöldi veittra markaðsleyfa með gagnkvæmri viðurkenningu hefur
verið svipaður síðustu fjögur árin, en fer hægt vaxandi.

1 2

Mi›læg marka›sleyfi

Tímamörk vegna afgreiðslu á miðlægum
markaðsleyfum eru 30 dagar eftir  að ákvörðun
Framkvæmdastjórnar ESB liggur fyrir. Tímamörk
stóðust fyrir u.þ.b. 77 % verkefna vegna veitinga
miðlægra markaðsleyfa  á árinu 2005 og í 89 %
tilvika vegna endurnýjunar miðlægra markaðsleyfa.

Innan marka Utan marka

2003 2004 2005

26%

74%
67%

33%

77%

23%

Marka›sleyfi me› gagnkvæmri vi›urkenningu

Tímamörk, sem eru 30 dagar eftir að 90 daga MR
ferli lýkur stóðust í  63% tilfella árið 2005.

Innan marka Utan marka

2003 2004 2005

65%

35%
32%

68%
63%

37%

Landsmarka›sleyfi

Tímamörk stóðust fyrir 55% umsókna um
landsmarkaðsleyfi árið 2005.  45 umsóknir um
landsmarkaðsleyfi voru í vinnslu 1. jan. 2006.

Innan marka Utan marka

2003 2004 2005

55%

45%

66%

34%

55%

45%
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Breytingar á forsendum markaðsleyfa

Lokið Lokið Ólokið
              2004          2005        2006

Tegundarbreyting I 963 1108 379
Tegundarbreyting II 855 715 581
Almenn erindi 1262 1469 184

Samtals 3080 3292 1144

Heildarfjöldi lyfja með miðlægt markaðsleyfi er nú  824 og  eru 333  þeirra markaðssett á Íslandi eða um 40%.
Árið 2005 voru afgreiddar 215 tegundabreytingar II vegna miðlægra ML. Almenn erindi eru aðallega breytingar á
umbúðum og móttaka sýnishorna af umbúðum og endanlegum fylgiseðlum.

Undanþáguumsóknir
Með undanþáguumsókn er átt við sérstaka heimild sem veitt er lækni, tannlækni eða dýralækni til að nota lyf sem
ekki hafa markaðsleyfi hér á landi. Unnið er að því að draga úr notkun slíkra umsókna einkum með því að fá
markaðsleyfishafa þeirra lyfja sem mest eru notuð til að sækja um markaðsleyfi fyrir lyfin hér á landi. Ekki tókst
betur til en svo að undanþáguumsóknum fjölgaði nokkuð, en hafði fækkað árið áður. Nú hefur hinsvegar tekist
að gefa út markaðsleyfi fyrir átta af þeim fjórtán lyfjum sem oftast var sótt um undanþágu fyrir árið 2004, eða
sambærileg lyf og markaðsleyfi eru í vinnslu fyrir fjögur til viðbótar.
Af þeim 18 lyfjum sem oftast var sótt um árið 2005 hefur þegar verið gefið út markaðsleyfi fyrir sjö þeirra og
umsóknir um markaðsleyfi fyrir þrjú til viðbótar eru í vinnslu

Þau lyf sem oftast var óskað eftir undanþágu fyrir árið 2005

Lyf án ML á undanþágulista Lyf án ML ekki á undanþágulista

Laxoberal (698) Lantus (390)
Betapred (465) Strattera (398)
Dexametazon (238) Magnesia DAK (329)
Dicycloverinklóríð (228) Melatonin (237)
Morfín, töflur og eþ.stílar 10 mg (175) Magnesium peroxíð (156)
Persantin retard (165) Keppra (120)
Lacri lube (164) Structum (97)
Miralax (163) Prograf  (61)
Malaron (148) Ducoral (60)

1 3

Leyfi til samhli›a innflutnings

Árið 2005 voru gefin út 47 leyfi. Óafgreiddar umsóknir
voru 52 í lok ársins. Afgreiðsla umsókna innan
tímamarka tókst ekki m.a. vegna skorts á starfsfólki.

Innan marka Utan marka

2003 2004 2005

100%

0%

100%

0%

79%

21%
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Lyfjanefnd
Lyfjanefnd Lyfjastofnunar hélt 7 fundi á árinu.

Lyfjanefnd Lyfjastofnunar skipa: 
Sigurður B. Þorsteinsson, yfirlæknir; Árni Kristinsson, sérfræðingur; Brynjar Viðarsson, sérfræðingur;
Elín Soffía Ólafsdóttir, dósent; Jakob L. Kristinsson, dósent; Halldór Runólfsson, yfirdýralæknir;
Sigurður Örn Hansson, aðstoðaryfirdýralæknir.

Upplýsingasvið

Árangur – Deilimarkmið árið 2005

· Útgáfa Sérlyfjaskrár 2005
Vinna við útgáfu Sérlyfjaskrár 2005 hófst í september. Ekki náðist að gefa bókina út fyrir árslok en stefnt er 
að útkomu hennar í byrjun árs 2006.
· Bætt tilkynningarskylda á aukaverkunum lyfja
Kynningarfundir voru haldnir á Landspítala háskólasjúkrahúsi og einnig var fjölmennur fundur með starfsfólki 
lyfjaframleiðenda og lyfjainnflytjenda snemma sumars. Viðtal um aukaverkanir birtist í Læknablaðinu og í öðrum
fjölmiðlum. Tilkynningareyðublað var gert rafrænt. Allt þetta hjálpaði til við að tilkynningum fjölgaði úr 26 árið 
2004 í 84 árið 2005.
· Nýr gagnagrunnur fyrir aukaverkanaskráningu
Gagnagrunnur sem heldur utan um innlendar aukaverkanir var tekinn í notkun snemma sumars.  Auk þess 
var tekið í notkun nýtt vefeyðublað sem hægt er að nálgast á heimasíðu stofnunarinnar.
· Tölvuskráning undanþáguumsókna
Vinna við tölvuskráningu undanþáguumsókna var ekki hafin þegar nýtt skipurit Lyfjastofnunar tók gildi í júní 
2005, en þá var verkefnið flutt á skráningarsvið.

Útgáfumál - heimasíða
Unnið var að útgáfu Sérlyfjaskrár og er stefnt að útkomu hennar í janúar 2006. Ennfremur var unnið að endurbótum
á heimasíðu stofnunarinnar og er stefnt að nýrri samningsgerð við þjónustuaðila í byrjun árs 2006.
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Undanflágur vegna lyfja án marka›sleyfa

Á lista Ekki á lista

2003 2004 2005

5085 5004

4316

5035
4639

5706



Á r s s k ‡ r s l a  2 0 0 5

Klínískar lyfjarannsóknir
Árið 2005 bárust 19 umsóknir um leyfi til klínískra lyfjarannsókna á mönnum. Ein var dregin til baka. Alls eru í gangi
52 klínískar lyfjarannsóknir.

Yfirlit yfir klínískar lyfjarannsóknir

2004 2005

Heildarfjöldi umsókna 20 18
Samþykktar 15 19
Hafnað 0 0
Í vinnslu 5 4

Greining umsókna sem bárust á árinu 2004 og 2005

Frá erlendum fyrirtækjum 13 12
Frá íslenskum fyrirtækjum 7 6

Fjölþjóðleg rannsókn 9 10
Aðeins framkvæmd hér á landi 11 8

Fasi I 0 0
Fasi II 9 5
Fasi III 8 10
Fasi IV 2 2
Annað - þróun greiningartækis 1 1

Tölfræðiupplýsingar
Í ársbyrjun 2005 fékk Lyfjastofnun aðgang að samantekt á sölutölum um lyf sem byggðar eru á upplýsingum úr
Icelandic Drug Market og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið hefur tekið saman. Ennfremur fékk Lyfjastofnun
aðgang að tölfræðilyfjagagnagrunni. Þessi gögn hafa verið notuð til tölfræðiúrvinnslu sem  birt hefur verið á heimasíðu
stofnunarinnar.
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Innlit á heimasí›u Lyfjastofnunnar 2004 – 2005

Ári› 2004 Ári› 2005

Janúar

Alls voru 180 þúsund innlit á heimasíðu
Lyfjastofnunar á árinu 2005. Innlitum
á heimasíðu Lyfjastofnunar fjölgar og
munar mestu um notkun netútgáfu
Sérlyfjaskrárinnar.

Apríl Júlí Október
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Lyfjakostna›ur á hámarksver›i 2001 – 2005

2001 2003 2005

Lyfjakostna›ur á hámarksver›i eftir
ATC - flokkun 2003 – 2005

Ári› 2004 Ári› 2005

A

Mestur er kostnaðurinn við ATC-flokk N,
tauga- og geðlyf 28% og ATC-flokki C, hjarta-
og æðalyf 10% af heildar lyfjakostnaði.

Lyfjanotkun í skilgreindum dagsskömmtum
eftir ATC - flokkun 2003 – 2005

Flestir dagskammtar eru í ATC-flokki C,
hjarta- og æðalyf eða 26% en ATC-flokkur N,
tauga- og geðlyf, eru 22% af heildarnotkun.

Heildarlyfjakostnaður Íslendinga, reiknaður á
hámarksverði hefur lækkað úr 14,8 milljörðum
árið 2004 í 14,5 árið 2005, á verðlagi hvors árs.
Á sama tíma hefur notkun, mæld í skilgreindum
dagskömmtum, aukist úr 1.320 í 1.344
dagskammta fyrir hverja 1000 íbúa á dag.
Mest hefur aukningin orðið í hjarta-
og æðasjúkdómalyfjum (ATC-flokki C)
og tauga- og geðlyfjum (ATC-flokki N).
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