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1 Inngangur 
 

Meginhlutverk Lyfjastofnunar samkvæmt lyfjalögum er að veita markaðsleyfi fyrir lyf og annast alla 

umsýslu þeirra sem og eftirlit með lyfjaiðnaðinum hérlendis og veita upplýsingar um lyf. Í maí 2011 

var umsýsla lækningatækja færð til Lyfjastofnunar. 

Þær áskoranir sem Lyfjastofnun stendur helst frammi fyrir 

eru að verkefnum fjölgar stöðugt – en án aukinna 

fjárheimilda – og þar með án þess að unnt sé að bregðast 

við með fjölgun starfsmanna. Má í því sambandi nefna að 

árið 2012 var fyrsta heila árið sem umsýsla lækningatækja 

var hjá Lyfjastofnun. Einungis einn sérfræðingur sinnir 

þessum málaflokki  í 20% starfshlutfalli, í samræmi við 

fjárveitingu sem fylgdi verkefninu. Það gefur auga leið að 

þessi staða dugar ekki til að sinna málaflokkinum og því var 

á árinu lagt fram á Alþingi frumvarp til breytinga á lögum 

um lækningatæki sem tryggja átti Lyfjastofnun fjármagn til 

að sinna málaflokkinum. Frumvarpið fékkst ekki samþykkt 

og það verður því verkefni næsta árs að leita lausna.  

Annað nýtt verkefni sem aukið hefur álag hjá Lyfjastofnun er ný löggjöf Evrópusambandsins um 

lyfjagát sem tók gildi 1. júlí 2012 , en hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn. Lyfjastofnun hefur 

þurft að haga störfum sínum í samræmi við nýju löggjöfina þar sem um samræmdar evrópskar reglur 

er að ræða um öryggi lyfja. Tilgangurinn er að minnka áhættu í notkun lyfja með ítarlegri 

upplýsingum um notkun og aukaverkanir og með auknu eftirliti. Sökum skorts á fjármagni reyndist 

ekki unnt að stofna sérstakt lyfjagátarsvið undir þessa starfsemi, þess í stað var lyfjagátareining 

stofnuð innan eftirlitssviðs stofnunarinnar. Tveir starfsmenn sinna þar störfum.  

Evrópulöggjöfin um lyfjamál er í sífelldri endurskoðun og breytingar sem hafa verið samþykktar 

gera meiri kröfur til yfirvalda og lyfjafyrirtækja um öryggi í notkun lyfja. Hér er átt við meiri kröfur 

við söfnun og úrvinnslu tilkynninga um aukaverkanir og sérstakar öryggisupplýsingar um lyf sem eru 

vandmeðfarin. Lyfjastofnun átti frumkvæðið að samvinnu við lyfjafyrirtækin og önnur yfirvöld að leita 

leiða til að tryggja að mikilvægar öryggisupplýsingar skiluðu sér til lækna og sjúklinga. Þessi lyf voru 

meðal annars sérstaklega merkt í lyfjaskrám þannig að læknum og lyfjabúðum væri kunnugt  um að 

þessum lyfjum fylgdu öryggisupplýsingar. 
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Rekstrarstaða Lyfjastofnunar er traust og rekstur svipaður árin 2011 og 2012.  

Önnur áskorun sem stofnunin stendur frammi fyrir er staða Lyfjastofnunar samkvæmt fjárlögum 

annars vegar og lyfjalögum hins vegar. Lyfjastofnun á að þjónusta lyfjafyrirtækin samkvæmt 

lyfjalögum, en verkbeiðnir frá fyrirtækjunum eru fyrirfram óþekkt stærð. Þjónusta sem greitt er fyrir, 

umfram fjárheimildir fjárlaga, veldur stofnuninni erfiðleikum. Með öllum umsóknartekjum fylgir verk 

sem þarf að vinna – þegar marki fjárheimilda er náð er stofnunin í þeirri stöðu að mega ekki nota 

umsóknartekjur umfram fjárheimildir og þar með vinna þau verk, sem henni ber þó að gera 

samkvæmt lyfjalögum, m.ö.o. aflar Lyfjastofnun tekna, án tilkostnaðar fyrir ríkissjóð – stofnunin fer 

þannig fram úr ramma fjárlaga - þrátt fyrir að stofnunin skili rekstrarafgangi. Bókhaldslegur halli er 

því á stofnuninni, en á móti þessum halla á Lyfjastofnun bundið eigið fé, sem unnið er að af hálfu 

velferðarráðuneytisins, samkvæmt ábendingu frá Ríkisendurskoðun, að jafna á móti hallanum. 

Rekstrarlega séð stendur það stofnuninni því fyrir þrifum að vera í þeirri stöðu að geta aflað meiri 

tekna ásamt því að vera með tæplega 250 milljónir viðskiptafærðar án þess að hafa heimild til að 

ráða sérfræðinga til að bæði afla teknanna og um leið geta þjónustað lyfjaiðnaðinn betur. Með því 

gætu skapast bæði störf fyrir sérfræðinga og erlendar gjaldeyristekjur án kostnaðar fyrir ríkissjóð. Þá 

má benda á að Lyfjastofnun hefur fengið óverulegt eða ekkert framlag úr ríkissjóði á síðustu átta 

árum, þrátt fyrir að stofnunin sinni ýmsum stjórnsýsluverkefnum, s.s. ráðgjöf við tollayfirvöld og 

upplýsingagjöf vegna lyfja, sem með réttu ætti að fást framlag fyrir. Kostnaðarsamasta verkefnið 

sem Lyfjastofnun fær ekki fjárframlag fyrir er umsýsla og textavinnsla miðlægra markaðsleyfa – 

sem ætti að vera um 30 millj. kr. í dag. Það framlag hefur ekki fengist frá árinu 2005. Fyrir liggur að 

bundið eigið fé Lyfjastofnunar er hærra en sá bókhaldslegi halli sem er á stofnuninni.  

Breyting í skráningu verkefna á skráningasviði mun hafa áhrif á tölfræðisamanburð milli ára. 

Samkvæmt Evrópulöggjöfinni er markaðsleyfishafa heimilt að sækja um nokkur lyfjaverkefni sem eitt 

verkefni. Tölvukerfi stofnunarinnar hefur verið aðlagað að þessari breytingu sem telur þá færri 

verkefni þó þeim hafi í raun fjölgað. Stofnunin hyggst endurskoða gjaldtöku vegna þessa á næsta ári. 

Lyfjastofnun hefur lokið stefnumörkun til næstu fimm ára sem var gefin út í bæklingi á árinu. Til 

þess að stofnunin geti gert raunhæfa stefnumörkun og sinnt lögbundnu hlutverki sínu er áríðandi að 

fjármögnun sé tryggð til næstu ára, að stofnunin hafi hæft starfsfólk, upplýsingatækni sé þróuð og 

nýtt á sem bestan hátt með þátttöku í samstarfi við aðrar lyfjastofnanir á Evrópska efnahagssvæðinu.  

Lyfjastofnanir á Evrópska efnahagssvæðinu eiga samstarf um flest er lýtur að lyfjamálum. 

Lækningatæki er málaflokkur sem er oft hjá lyfjastofnun í viðkomandi landi. Unnið er að svipuðu 
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samstarfi í þeim málaflokki. Forstjórar lyfjastofnana funda nokkrum sinnum á ári til að ræða og 

skipuleggja samstarfið. Þá eru margar undirnefndir sem skipta með sér verkefnum til að tryggja að 

ekki sé um endurtekna vinnu að ræða  Sérfræðingar Lyfjastofnunar hafa lagt sitt af mörkum í 

sameiginlegum verkefnum lyfjastofnana EES, ekki síst í vísindaráðgjöf fyrir Lyfjastofnun Evrópu. Unnið 

hefur verið að því að auka enn frekar samstarf stofnana við mat á umsóknum m.a. um miðlæg 

markaðsleyfi. Hér er átt við að minni stofnanir sem hafa sérfræðinga á sumum sviðum geti lagt til 

sérfræðiþekkingu að hluta. Haldinn var fundur um þetta mál að frumkvæði finnsku 

lyfjastofnunarinnar í nóvember  í samvinnu við Lyfjastofnun Evrópu.  Slík samvinna tryggir að 

sérfræðiþekking landanna verði nýtt betur, en hingað til hafa minni stofnanir ekki búið yfir  allri þeirri 

þekkingu  sem þarf til að meta sumar umsóknir um markaðsleyfi. 

Eitt af mikilvægari verkefnum Lyfjastofnunar á síðustu árum hefur verið að tryggja aðgengi að 

nauðsynlegum lyfjum á markaði, bæði manna- og dýralyfjum. Í nóvember stóð Lyfjastofnun fyrir 

fjölmennum samvinnufundi um lyfjamál með ýmsum hagsmunaaðilum. Miklar og góðar umræður 

voru á fundinum. Ljóst er að engin ein lausn er á þeim vanda þegar annars vegar lyf er afskráð  eða 

þegar tímabundinn skortur er á skráðu lyfi – á það við um Ísland sem og önnur lönd um allan heim. 

Margar leiðir eru færar og nýta þarf þær allar til að bregðast við þessum aðstæðum. 

Ýmsar endurbætur og nýjungar urðu  í upplýsingatækni á árinu. Hér var um að ræða nýtt rafrænt 

aukaverkanaeyðublað og reikningakerfi stofnunarinnar var  beintengt við tekjubókhald ríkisins, TBR, 

til mikillar hagræðingar. Þá er nú hægt að senda stofnuninni umsóknargögn um sérstaka vefgátt sem 

nefnist CESP, sem  er  samvinnuverkefni margra lyfjastofnana innan EES. 

Þann 1. október fór forstjóri Lyfjastofnunar í átta mánaða námsleyfi. Helga Þórisdóttir, lögfræðingur, 

var settur forstjóri  á þeim tíma. 

Eins og sjá má hér að framan þá eru krefjandi störf unnin hjá Lyfjastofnun og forsenda fyrir afgreiðslu 

þeirra er hæft starfsfólk. Lyfjastofnun hefur verið þeirrar gæfu aðnjótandi að til hennar  hefur valist 

einvalalið hæfra starfsmanna – það hefur verið helsti styrkur stofnunarinnar í þeim ólgusjó sem 

lyfjamálin eru oft í!  

Rannveig Gunnarsdóttir forstjóri   
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2 Introduction 
 

The main function of the Icelandic Medicines Agency (IMA) according to national law is to issue 

marketing authorisations for medicinal products as well as to monitor and survey the pharmaceutical 

industry in Iceland.  IMA also publishes information about medicinal products which is available to 

the public and health care professionals. In May 2011, the IMA became the new competent authority 

for medical devices in Iceland. 

The main challenges that IMA faces in the future are the growing number of tasks that the Agency 

must handle without proper funding. This in turn makes it impossible for the agency to respond to 

increased workload by adding to its staff. An example of this problem is the monitoring of medical 

devices and 2012 was the first whole year for this task under IMA. However the IMA has only 

received funding for one part-time employee to work on this task. 

Another new project which hasn't been allocated any funding is the new EU legislation on 

pharmacovigilance which became active in 1 July 2012. This legislation hasn't been incorporated into 

the EEA agreement, but IMA has had to change its policies accordingly. The new legislation makes 

more extensive demands on the competent authority and marketing authorisation holders and 

applicants regarding safety and monitoring of medicinal products. 

IMA´s financial position is secure and its operation in 2012 was stable and similar to 2011. 

One of the main challenges the Agency is facing is its position regarding the budget  and Medicinal 

Products Acts. IMA is obligated to service the pharmaceutical industry according to the Medicinal 

Products Act but as the number of projects and tasks it receives every year is unknown in advance it 

is impossible to budget for it. As a result if the number of projects and tasks increases the Agency can 

sometimes pass the budget and despite receiving additional income for these projects, be in a 

position to be unable to hire additional workforce to compensate for the increased workload. This 

effectively means that the Agency can go over budget despite still being in the black. 

The most costly task that the Agency has not received compensation for is text processing and 

control of the centralised procedure for medicinal products which is estimated to cost about 30 

million IKR.  The IMA has not received compensation for this task since 2005. 

The IMA recently finished its policy and main strategy for the upcoming 5 years and published in a 

brochure. 
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The medicinal agencies in the European Economic Area have an extensive cooperation on everything 

related to medicinal products.  IMA´s experts have been contributing actively to the scientific work of 

the European medicines agencies not the least in the area of Scientific Advice for the European 

Medicine Agency (EMA).   Plans are underways to strengthen this partnership even further by 

allowing the smaller agencies to partly contribute to evaluation of some medicinal products that only 

the larger agencies could evaluate before. 

A key task for IMA in these last few years has been to improve the availability of essential medicinal 

products on the market, both for humans and animals. The IMA has held meetings with stakeholders 

to try to come up with solutions for this important task. 

Innovations and improvements have been made to our information technology systems in the past 

year. A new system for adverse drug reaction reporting was implemented, the local accounting 

system was linked to state accounting system for rationalization and finally IMA now accepts 

applications for marketing authorisation and variations for medicinal products through the Common 

European Submission Portal (CESP). 

The Executive Director took a sabbatical for 8 months from 1 October. Helga Þórisdóttir, lawyer, was 

appointed Acting Executive Director for that time period.  

The prerequisite for all these complicated tasks performed here at IMA is qualified personnel, which 

the agency has been fortunate enough to have and has been its greatest strength in times of turmoil. 

 

Rannveig Gunnarsdóttir Executive Director 
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 Skipurit Lyfjastofnunar 
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3 Markmið 

3.1 Yfirmarkmið Lyfjastofnunar 2012 

 Vefsíða Lyfjastofnunar uppfærð. 

Vegna skorts á fjármagni var ekki unnt að hefja vinnu við uppfærslu á vefsíðunni fyrr en undir árslok. 

Verkefni ársins 2013 verður að ljúka þessari vinnu. 

 Áframhaldandi endurbætur á hugbúnaðarkerfum. Undirbúinn verði gagnagrunnur vegna 

lækningatækja. 

Ekki reyndist unnt að undirbúa gagnagrunn vegna lækningatækja frekar þar sem ekki hefur fengist 

lausn á fjármögnun málaflokksins. Nýtt rafrænt aukaverkanatilkynningablað var tekið í notkun, sem 

hefur gefið góða raun og tilkynningum fjölgað jafnt og þétt. Þá var reikningakerfi stofnunarinnar 

beintengt við tekjubókhald ríkisins, TBR, til mikillar hagræðingar. Á árinu var gengið frá því að 

lyfjagreiðslunefnd fær nú með sjálfvirkum hætti upplýsingar sem nýtast þegar sótt er um verð.  Loks 

má nefna að í nóvember var byrjað að taka á móti umsóknum vegna lyfja rafrænt um 

umsóknagáttina Common European Submission Platform (CESP), sem er samstarfsverkefni nokkurra 

evrópskra lyfjastofnana og tilgangurinn er að koma upp öruggu rafrænu umsóknakerfi.   

 Markmið um afgreiðslu erinda innan tímamarka. 

Á skráningarsviðinu var unnið á verkefnahölum sem myndast höfðu vegna landsskráningarumsókna, 

endurnýjunar markaðsleyfa og PSUR erinda. Sá árangur náðist á árinu að þessir verkefnahalar eru 

ekki lengur til staðar. Langflestar umsóknanna hafa verið afgreiddar. Fáar umsóknir eru óafgreiddar 

og ástæða þess að þær bíða enn afgreiðslu er í flestum tilvikum sú að beðið er frekari gagna og 

upplýsinga frá umsækjendum. 

Á eftirlitssviðinu var áfram unnið að því að stytta afgreiðslutíma erinda og skilatíma á eftirlitsgerðum 

með breyttu skipulagi á verkferlum. Nokkur árangur náðist í þessum efnum. 

 Undirbúningur fyrir nýja ESB löggjöf. 

Unnið var að breytingu á lyfjalögum í samvinnu við velferðarráðuneytið til að bregðast við 

athugasemdum Eftirlitsstofnunar EFTA vegna ófullnægjandi upptöku tilskipunar um lyfjablandað 

fóður (Directive 90/167/EEC), ásamt því að vinna hófst við samningu reglugerða um sama efni. 

Verkefni næsta árs verður að vinna að innleiðingu nýrrar lyfjagátarlöggjafar. 
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3.2 Yfirmarkmið Lyfjastofnunar 2013 

 Fjármögnun sem tryggir rekstrargrundvöll – fyrir lækningatæki og önnur stjórnsýsluverkefni. 

 Aðgerðaáætlun í samstarfi við lykilaðila til að stuðla að nauðsynlegu aðgengi að lyfjum. 

 Áfangar í rafrænni og pappírslausri umsýslu erinda. 

 Gott samstarf við hagsmunaaðila. 

 Áframhald á hlutverki Lyfjastofnunar sem umsjónarlands við að meta lyf á markað á EES. 
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4 Stjórnsýsla/Administration 
 

4.1 Gæðastjórnun/Quality Management 

Miklar breytingar hafa orðið á vinnuferlum Lyfjastofnunar með tilkomu nýs tölvukerfis, sem tekið var 

að fullu í notkun árið 2010. Nýja samskipta- og lyfjamálakerfið, Askur, sem byggt er á Microsoft 

CRM/Sharepoint hefur á tiltölulega skömmum tíma tekið við af Lotus Notes kerfinu sem fyrir var og 

hefur vinnulag við allar skráningar, eftirlit og upplýsingagjöf eðlilega breyst mikið samfara því.  

Gæðahandbók stofnunarinnar, sem byggð var á sérstakri Lotus Notes einingu hefur verið í gildi frá 

árinu 2002 og var hugsunin m.a. sú að með því móti gætu allir starfsmenn unnið í samskonar 

umhverfi í skjalavinnslu og annarri starfsemi sem og í gæðahandbókinni. Ákveðið var að leita leiða til 

að unnt væri að halda stýringu gæðakerfisins í svipuðu umhverfi og starfsmenn væru að vinna við að 

öðru leyti og valin gæðahandbók í Sharepoint. Unnið hefur verið að því uppfæra skjöl úr Lotus Notes 

yfir í hið nýja kerfi ásamt nýritun gæðaskjala. Þetta er eðli máls samkvæmt tímafrekt verk en sérstakt 

gæðaráð,  með fulltrúum fagsviða og stoðþjónustu aðstoðar gæðastjóra í að stýra þeirri vinnu. 

Ein mikilvægasta leið til að kanna verklag og bæta er að rýna það vinnulag sem viðhaft er í málum og 

verkefnum. Því er lögð áhersla á að fram fari innri úttektir á samþykktu og skráðu verklagi. Þær hófust 

árið 2006 og árið 2012 náðust þrjár innri úttektir, líkt og þær hafa að jafnaði verið undanfarin ár.  

 

Auk innri úttekta á skjölum og ferlum stofnunarinnar fór nokkur vinna á árinu í að hefja undirbúning 

við að skipuleggja sjálfsmat vegna fyrirhugaðrar úttektar BEMA (Benchmarking European Medicines 

Agencies), en slíkar úttektir hafa farið fram á fjögurra ára fresti, sú fyrsta 2005. Lúkning þeirrar vinnu 

er áætluð í febrúarlok 2013, þremur mánuðum fyrir hina eiginlegu úttekt. 

 

4.2 Upplýsingatækni/IT-Services 

Verkefni upplýsingatæknideildar Lyfjastofnunar voru að vanda fjölbreytt á síðasta ári, þjónusta við 

notendur gekk vel, sem og almennur rekstur upplýsingakerfa. Uppitími kerfa var góður og ekki urðu 

neinar alvarlegar bilanir eða þjónusturof. Að „vera í fremstu röð stofnana ríkisins við að nýta 

upplýsingatækni til að bæta þjónustu, miðla upplýsingum og til hagræðingar í starfseminni“ er stefna 

stofnunarinnar í upplýsingatækni. Á síðasta ári var stöðugt unnið að umbótum og viðbótum í Aski - 

lyfjaupplýsingakerfi stofnunarinnar. Viðhald á slíku kerfi er stöðugt viðfangsefni. Nýtt rafrænt 

aukaverkanatilkynningaeyðublað var tekið í notkun og hefur það gefið góða raun og tilkynningum 

fjölgað jafnt og þétt. 
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Áfangar í rafrænni stjórnsýslu voru  meðal annars að reikningakerfi stofnunarinnar var beintengt við 

tekjubókhald ríkisins, TBR, til mikillar hagræðingar, Lyfjagreiðslunefnd fær nú með sjálfvirkum hætti 

upplýsingar sem nýtast þegar sótt er um verð. Þá er sjálfvirk og rafræn gagnameðhöndlun á fleiri 

sviðum fyrirsjáanleg og er hafinn undirbúningur að nokkrum umfangsmiklum verkefnum á því sviði.  

 

4.3 Fjármálasvið/Finances 

Á árinu 2012 var heildarrekstrarkostnaður Lyfjastofnunar 482 milljónir króna en 425 milljónir króna 

árið 2011, sem er aukning um 13,4%. Tekjur stofnunarinnar voru um 550 milljónir króna samanborið 

við 463 milljónir 2011 sem er vöxtur um 19%. Rekstrarafgangur ársins 2012 var því um 68 milljónir 

króna en af því var hagræðingarkrafa á Lyfjastofnun um 10 milljónir.  

Meginskýring á auknum afgangi af rekstri Lyfjastofnunar árið 2012 er að sértekjur stofnunarinnar 

urðu um 40 milljónum hærri en áætlað var. Var það vegna fleiri verkefna í vísindaráðgjöf. Gengi 

krónunnar hafði einnig áhrif til hækkunar þar sem greitt er fyrir vísindaráðgjöfina í evrum. 

Launagjöld ársins voru 380 milljónir króna sem er hækkun úr 322 milljónum árið 2011, þ.e. 17,7% 

hækkun. Fjölgun ársverka milli ára var 11,17% og að teknu tilliti til almennra launahækkana s.l. vor, 

sem voru að meðaltali um 3,9%, þá var almenn hækkun launakostnaðar stofnunarinnar hóflegur. 

Húsnæðiskostnaður var 38,3 milljónir króna, ferðakostnaður 18,3 milljónir, aðkeypt þjónusta og 

skrifstofukostnaður 40,8 milljónir, svipað og 2011. Fjárfestingar (tölvukaup og húsgögn) voru 4,5 

milljónir.  

Á milli ára tókst að halda 

nánast öllum kostnaðarliðum 

sambærilegum að nafnvirði, 

þ.e. í krónum talið en m.t.t. 

verðbólguáhrifa þá varð 

hagræðing í almennum 

rekstrarkostnaði sem nemur 

verðbólgu milli áranna 2011 

og 2012. 

Rekstrarstaða stofnunarinnar 

er traust. Byrjað var að 

viðskiptafæra gjöld 
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stofnunarinnar árið 2010. Í árslok 2011 var búið að viðskiptafæra um 174 milljónir króna af 

verkefnum sem voru greidd fyrirfram og um áramótin 2012 voru viðskiptafærðar 245 milljónir. Eru 

þessar greiðslur síðan tekjufærðar þegar verkefnunum er lokað.  

Bókhaldslegur halli er á stofnuninni en á móti þessum halla á Lyfjastofnun bundið eigið fé sem unnið 

er að af hálfu velferðarráðuneytisins að jafna á móti hallanum. 

Það stendur Lyfjastofnun fyrir þrifum að geta ekki stýrt rekstri sínum í samræmi við tekjustreymi og 

sinnt þannig störfum í samræmi við verkefni sem stofnuninni berast. Stofnunin hefur tekjusvigrúm til 

að fjölga sérfræðingum sem gætu aukið tekjur, m.a. gjaldeyristekjur, enn frekar en föst fjárlög hefta 

það.  

Lyfjastofnun hefur fengið óverulegt  framlag úr ríkissjóði á síðustu átta árum. 

Tafla 1  -  Rekstur 2010-2012 millj kr/ Budget summaries 2010-2012 million ISK 

Tekjur / Income 2010 2011 2012 

Skatttekjur / Tax income 182,9 204,2 211,1 

Umsóknargjöld / Fees 173,7 173,9 238,0 

Aðrar tekjur / Other income 103,8 81,2 100,7 

Framlag úr ríkissjóði / Contribution from the state treasury 0 3,3 0 

 
460,4 462,6 549,8 

Gjöld / Expenses 
 

    

Laun / Salaries 311,0 322,0 379,7 

Ferðir og fundir / Travel and meetings 12,5 18,3 18,3 
Tölvuþjónusta og aðkeypt þjónusta / IT services and outsourced 
services 54,2 40,2 40,8 

Húsnæði / Accommodation 28,7 38,2 38,3 

Önnur rekstrargjöld / Other expenditure 10 6 4,5 

 
416,4 424,8 481,6 

  
    

Tekjuafgangur / Balance 44 37,8 68,2 

 

4.4 Lögfræðisvið/Legal Affairs 

Lögfræðisvið Lyfjastofnunar hefur yfirumsjón með öllum lögfræðilegum málefnum innan 

stofnunarinnar í samráði við forstjóra.  

Lyfjastofnun barst í byrjun apríl ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins, sem héraðsdómur Reykjavíkur 

hafði óskað eftir í tengslum við dómsmál sem rekið er fyrir dómstólnum milli Grundar, elli- og 

hjúkrunarheimilis (stefnandi) og Lyfjastofnunar (stefndi). Að mati Lyfjastofnunar styður álitið lögmæti 

þeirrar framkvæmdar Lyfjastofnunar sem málið snýst um, en niðurstöðu er ekki að vænta í 

dómsmálinu fyrr en 2013. 
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Frá því að Lyfjastofnun tók við umsýslu lækningatækja frá Embætti landlæknis 1. maí 2011, hefur 

stofnunin unnið að því að fá fjármagn til að sinna því verkefni. Liður í þessari viðleitni var að 

lögfræðisviðið vann með velferðarráðuneytinu að breytingu á lögum um lækningatæki nr. 16/2001. 

Frumvarp var lagt fram á Alþingi 13. september, en sigldi því miður í strand við 2. umræðu 18. og 19. 

desember, þegar málið var tekið aftur í nefnd. Það verður meðal verkefna ársins 2013 að koma 

málinu í höfn. 

Unnið hefur verið með velferðarráðuneytinu að endurskoðun reglugerða. Má þar nefna heildar 

endurskoðun á reglugerð nr. 91/2001, um afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja og 

endurskoðun á reglugerð nr. 111/2001 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja. Þá var unnin breyting á 

lyfjalögum í samvinnu við velferðarráðuneytið til að bregðast við athugasemdum Eftirlitsstofnunar 

EFTA vegna ófullnægjandi upptöku tilskipunar um lyfjablandað fóður (Directive 90/167/EEC), ásamt 

því að vinna hófst við samningu reglugerða um sama efni. Eitt brýnasta verkefni yfirvalda í samstarfi 

við Lyfjastofnun er heildarendurskoðun lyfjalaga. 

 

4.5 Upplýsingar og fræðsla/Information and Education 

Helstu verkefni upplýsingadeildar eru umsjón með vefsíðu stofnunarinnar og sérlyfjaskrá, útgáfumál, 

tölfræði lyfja og samskipti við almenning og fagstéttir. Einnig sér deildin um að svara innlendum og 

erlendum fyrirspurnum.  

4.5.1 Tölulegar upplýsingar um lyf 
Lyfjastofnun hefur birt tölulegar upplýsingar um lyf frá árinu 2007. Nýtt birtingarform var sett á vef 

Lyfjastofnunar á árinu.  

4.5.2 Vefsíða 
Ný útgáfa af vefumsjónarkerfi var tekin í notkun á árinu, sem auðveldar alla vefvinnslu. Þá hófst vinna 

við endurgerð vefsíðunnar. Skipt var um þjónustuaðila við vefmælingu og röskuðust mælingar á 

vefsíðu Lyfjastofnunar nokkuð við það. 

Á árinu 2012 voru 280 þúsund innlit á www.serlyfjaskra.is.  Einstakir notendur voru 49 þúsund, 84,8% 

innlita voru frá endurkomunotendum en 15,2% innlita voru frá nýjum notendum og uppflettingar 

fóru yfir eina milljón. 

Í könnuninni „Hvað er spunnið í opinbera vefi“ hafa vefir Lyfjastofnunar verið meðal 10 bestu 

opinberra vefja frá árinu 2007. Vefir Lyfjastofnunar lentu í 7.-8. sæti af 173 vefjum í flokki stofnana, í 

síðustu könnun árið 2011. 

http://www.serlyfjaskra.is/
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4.5.3 Samantekt um lyfjabúðir á Íslandi og mönnun þeirra 
Lyfjastofnun kannaði mönnun lyfjabúða í landinu með sama hætti og undanfarin ár.  

Fjöldi lyfjabúða í árslok 2012 var 59, stóð í stað frá fyrra ári.  Lyfjaútibú voru 29, fækkaði um fjögur.  

Þrjú útibú voru í flokki 1, 16 í flokki 2 og 10 í flokki 3. Fimm lyfjaútibú voru með fleiri en 10.000 

afgreiddar lyfjaávísanir á árinu 2012, þrjú þeirra í flokki 1 og tvö í flokki 2. Lyfjavelta þessara útibúa er 

meiri en minnstu lyfjabúðarinnar.  

Heildarfjöldi afgreiddra lyfjaávísana á 

árinu var óbreyttur frá síðasta ári eða 2,9 

milljónir ávísana.  

 

Lyfsöluleyfishafar eru 59 og 19 þeirra eru í 

hlutastarfi. Í sex lyfjabúðum er aðeins 

einn lyfjafræðingur að störfum á þeim 

tíma sem lyfjabúðin er opin. Í fjórum 

lyfjabúðum eru alltaf a.m.k. tveir lyfjafræðingar að störfum. 

Alls starfa 163 lyfjafræðingar (lyfsöluleyfishafar meðtaldir) í lyfjabúðum landsins sem samsvarar 1,4 

stöðugildi lyfjafræðings á afgreiðslutíma. Lyfjafræðingum í lyfjabúðum hefur fjölgað um 17 frá síðasta 

ári.  

Lyfjatæknar eru 64 sem samsvarar 0,62 stöðugildum á afgreiðslutíma. Lyfjatæknum í lyfjabúðum 

hefur fjölgað um fjóra. Í 19 lyfjabúðum störfuðu engir lyfjatæknar og hefur lyfjabúðum þar sem 

enginn lyfjatæknir starfar fækkað um fimm frá síðasta ári.  

Annað starfsfólk var 273 sem samsvarar 2,2 stöðugildum á afgreiðslutíma.  

Samtals eru því starfsmenn lyfjabúða 500 sem samsvarar 337 ársverkum eða 5,7 ársverkum að 

meðaltali á lyfjabúð. Ársverkum í lyfjabúðum hefur fjölgað um 12. 

Meðal afgreiðslutími lyfjabúða á landinu er 52,7 klukkustund á viku, lengstur afgreiðslutími er 119 
stundir en skemmstur 32,5 stundir á viku.  
 
Tafla 2  -  Fjöldi afgreiðslustaða / Number of pharmacies 

Types of pharmacies 2010 2011 2012 

Lyfjabúðir / Pharmacies  57 59 59 

Útibú /Pharmacy subsidiary  35 33 29 
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Types of pharmacies 2010 2011 2012 

Lyfjasölur sveitarfélaga / Municipal pharmacy 4 4 4 

Sjúkrahúsapótek / Hospital pharmacy  1 1 1 

Samtals /Total  97 97 93 

 
 
Tafla 3  -  Viðvera starfsfólks lyfjabúða / Personnel in pharmacies 

Starfsfólk lyfjabúða / 
Pharmacy personnel 

Fjöldi starfsmanna Meðal viðvera á afgreiðslutíma 

Number of employees Presence during opening hours 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Lyfjafræðingar / Pharmacists 149 145 162 1,5 1,3 1,4 

Lyfjatæknar/Pharmacy 
technician 64 60 64 0,7 0,56 0,62 

Annað starfsfólk/Other 
personnel 295 265 273 2,2 2,1 2,2 

Samtals/Total 508 470 499 4,4 3,96 4,22 

    

4.5.4 Tölulegar upplýsingar um lyfjasölu 
 

Tafla 4  -  Heildarsala lyfjaheildsala á raunverði (heildsöluverð án vsk.) / Turnover for wholesale 
distributors for medicine (without VAT) 

Tegund lyfja/Type 
of medicine 

2011 Hlutfall af heildarveltu 
/ Percentage of 

turnover 

2012 Hlutfall af heildarveltu 
/ Percentage of 

turnover 

Lyf með ML / 
Licensed MP 

16.204.923.391 96,1% 16.319.959.422 96,0% 

Lyf án ML / 
Unlicensed MP 

654.297.086 3,9% 674.574.762 4,0% 

Heildarlyfjavelta / 
Turnover 

16.859.220.477 100%  16.994.534.184 100% 

 Mannalyf /Human medicine   

Lyf fyrir menn með 
ML / Licensed 
human medicine 

15.937.017.584 96,9%  16.030.351.426  97% 

Lyf fyrir menn án ML 
/ Unlicensed human 
medicine 

503.335.160 3,1% 502.039.605 3,0% 

 Dýralyf /Veterinary medicine   

Dýralyf með ML / 
Licensed veterinary 
medicine 

267.905.807 56%  289.607.996 52,7%  

Dýralyf án ML / 
Unlicensed 
veterinary medicine 

150.961.926 36,0% 172.535.157 37,3% 

 
 

  



 

15 
 

Ársskýrsla 2012 
 

Tafla 5  -  Lyfjasala í heildsölu á Íslandi í DDD á 1000 íbúa á dag eftir ATC-flokkum / Sold DDD/1000 
inhabitants / day - According to ATC codes 

ATC  2010 2011 2012 

A Meltingarfæra- og efnaskiptalyf / Alimentary tract and metabolism 146,0 162,3 165,3 

B Blóðlyf / Blood and blood forming organs 149,3 156,1 154,5 

C Hjarta- og æðasjúkdómalyf / Cardiovascular system 351,4 371,7 375,2 

D Húðlyf / Dermatologicals 3,5 3,8 4,0 

G Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar / Genito urinary system 
and sex hormones 

106,5 107,4 110,9 

H Hormónalyf, önnur en kynhormónar / System hormonal preparations, 
excl. sex hormones and insulins 

35,0 37,2 38,6 

J Sýkingalyf / Anti infectives for systemic use 23,5 23,7 24,0 

L Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar / Antineoplastic and 
immunomodulating agents 

13,5 14,4 15,1 

M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf / Musculo-skeletal system 89,2 90,2 91,9 

N Tauga- og geðlyf / Nervous system 329,1 338,0 342,0 

P Sníklalyf / Antiparasitica products, insecticides and repellants 1,1 1,4 1,5 

R Öndunarfæralyf / Respiratory system 117,6 123,0 127,2 

S Augn- og eyrnalyf / Sensory organs 14,3 13,4 15,6 

V Ýmis lyf / Various 0,1 0,1 0,1 

 

Tafla 6  -  Velta lyfja með markaðsleyfi á Íslandi í millj. kr. eftir ATC-flokkum* / Turnover in M.kr 
according to ATC codes*  

ATC  2010 2011 2012 

A Meltingarfæra- og efnaskiptalyf / Alimentary tract and metabolism 1.526 1.528 1.514 

B Blóðlyf / Blood and blood forming organs 923 956 970 

C Hjarta- og æðasjúkdómalyf / Cardiovascular system 1.447 1.426 1.366 

D Húðlyf / Dermatologicals 296 370 283 

G Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar / Genito urinary system and 
sex hormones 

1.017 998 1.041 

H Hormónalyf, önnur en kynhormónar / System hormonal preparations, excl. 
sex hormones and insulins 

404 402 392 

J Sýkingalyf / Anti infectives for systemic use 1.447 1.722 1.900 

L Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar / Antineoplastic and 
immunomodulating agents 

3.418 3.221 3.790 

M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf / Musculo-skeletal system 648 615 616 

N Tauga- og geðlyf / Nervous system 4.271 4.168 4.133 

P Sníklalyf / Antiparasitica products, insecticides and repellants 26 29 31 

R Öndunarfæralyf / Respiratory system 1.060 1.101 1.113 

S Augn- og eyrnalyf / Sensory organs 261 239 240 

V Ýmis lyf / Various 205 181 188 

Samtals/ 
Total 

*Heildsöluverð án vsk samkvæmt lyfjaverðskrá/ Wholesale price without 
VAT 

16.949 16.956 17.577 
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Tafla 7  -  Velta dýralyfja með markaðsleyfi á Íslandi í millj. kr. eftir ATCvet-flokkum* / Turnover of 
veterinary medicines in M.kr according to ATCvet codes* 

ATC  2010 2011 2012 

QA Meltingafæra- og efnaskiptalyf / Alimentary tract and metabolism 26,6 27,3 28,4 

QB Blóðlyf / Blood and blood forming organs 0,9 0,3 1,2 

QD Húðlyf / Dermatologicals   0,2 

QG Þvagfæralyf  / Genito urinary system and sex hormones 9,6 10,4 9,9 

QH Hormónalyf, lyf gegn sjúkdómum í kynfærum kvendýra og kynhormónar / 
Systemic hormonal preparations, excl sex hormones and insulins 

0,5 0,7 1,3 

QI Ónæmislyf /Immunologicals 48,5 69,9 75,8 

QJ Sýklalyf / Antiinfectives for systemic use 59 55,3 59,8 

QM Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf / Musculo-skeletal system 17,3 20,5 20,6 

QN Tauga- og geðlyf / Nervous system 15,1 21,7 24,8 

QP Sníklalyf, skordýraeitur og skordýrafælur / Antiparasitic products, insecticides 
and repellents 

57,3 64,5 63,5 

QS Augn- og eyrnalyf / Sensory organs 3,7 3,2 3,6 

QV Ýmis lyf / Various 0,4 0,4 0,5 

Samtals/ 
Total 

*Heildsöluverð án vsk samkvæmt lyfjaverðskrá / Wholesale price without VAT 238,9 274,2 289,6 

 

4.5.5 Athugasemdir/kvartanir 
Fimm kvartanir bárust vegna starfsemi Lyfjastofnunar á árinu 2012 og bárust 15 kvartanir vegna 

þriðja aðila.  

Tafla 8  -  Kvartanir vegna Lyfjastofnunar / Complaints because of IMA 

 Fjöldi 

Vegna Lyfjastofnunar / Because of IMA 1 

Stjórnsýslukæra / Administrative complaint 3 

Önnur mál / Other 1 

Samtals / Total 5 

 

 

Tafla 9  -  Kvartanir vegna þriðja aðila / Complaints because of third party 

 Fjöldi 

Vegna annarra mála / Other 2 

Vegna lyfja / Medicinal products 1 

Lyfjaskortur / Medicinal product availability 10 

Annað / Other 2 

Samtals / Total 15 
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4.6 Stoðþjónusta/Supporting Services 

Heiti deildarinnar breyttist úr þjónustudeild í stoðþjónustu haustið 2012. Það heiti þykir lýsa betur 

starfsemi deildarinnar, sem er að styðja við aðra starfsemi Lyfjastofnunar, með því að taka á móti 

erindum sem berast stofnuninni, bóka þau, útbúa reikninga vegna þeirra og koma erindum áfram í 

vinnslu innan stofnunarinnar eða eftir atvikum vinna þau í samvinnu við önnur svið stofnunarinnar.  

Árið 2012 unnu starfsmenn stoðþjónustu að 916 málum og 1805 lyfjaverkefni voru bókuð á 

starfsmennina það ár.  

Stefnt er að því að málaskrá 

Lyfjastofnunar verði rafræn. Liður í 

þeirri vinnu var að fá málalykil 

stofnunarinnar samþykktan hjá 

Þjóðskjalasafni. Nýr málalykill hefur 

fengið samþykki safnsins. Starfsmenn 

stoðþjónustu og tæknistjóri vinna í 

sameiningu að því að sækja um heimild 

Þjóðskjalasafns til að halda rafræna 

málaskrá.  

Um nokkurt skeið hefur verið tekið við hreinteikningum vegna lyfjaumbúða rafrænt.  Lyfjafyrirtækin 

hafa tekið þessari nýju þjónustu vel og mikið hefur verið sent inn af hreinteikningum lyfja á rafrænan 

hátt. Hreinteikningar eru vistaðar undir viðeigandi lyfjum og felur þetta fyrirkomulag í sér hagræði 

fyrir alla aðila sem þurfa að hafa góðan aðgang að hreinteikningum, en útheimtir aukna vinnu í 

stoðþjónustu. Unnið að því að skanna inn eldri hreinteikningar sem borist hafa á pappír, svo allar 

hreinteikningar lyfja verði aðgengilegar rafrænt undir viðkomandi lyfi. 

Í nóvember var byrjað að taka á móti umsóknum vegna lyfja rafrænt um umsóknagáttina Common 

European Submission Platform (CESP). CESP er samstarfsverkefni evrópskra lyfjastofnana og 

tilgangurinn er að koma upp öruggri rafrænni umsóknagátt. 

Á árinu 2012 bárust stofnuninni  alls 11.409 lyfjaverkefni og 4.694 mál. 
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Mynd 1  -  Fjöldi innkominna erinda / Received assignments 

 

4.7 Samstarf við hagsmunaaðila/Cooperation with stakeholders 

Fundir og fræðsla fyrir hagsmunaðila 

Líkt og fyrri ár hefur Lyfjastofnun haldið  fundi á árinu með hagsmunaaðilum. Árlegur fræðslufundur 

fyrir starfsfólk lyfjafyrirtækja var haldinn í febrúar og árlegur fræðslufundur fyrir starfsfólk lyfjabúða 

var haldinn í mars. Einnig voru haldnir smærri fundir með ýmsum hagsmunaaðilum þar sem 

afmörkuð viðfangsefni voru tekin fyrir. Þá héldu forstjóri og starfsmenn ýmis erindi á ráðstefnum og 

fundum um ýmis mál, s.s. lyfjagát, aðgengi að lyfjum, samræmingar í áletrunum á lyfjaumbúðum og 

um lögfræðileg efni. Auk þessa var haldinn samráðsfundur um ástand lyfjamála með ýmsum 

hagsmunaaðilum í nóvember. 

 

4.8 Erlent samstarf/International cooperation 

4.8.1 Lyfjastofnun Evrópu, EMA 
Lyfjastofnun tók þátt í eftirfarandi nefndarstarfi  á árinu:  

Stjórn EMA (European Medicines Agency)  

CHMP fundir (Committee for Medicinal Products for Human Use) 

CVMP fundir (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) 

COMP (Committee for Orphan Medicinal Products)  

HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products)  

PDCO (Paediatric Committee)  

CAT (Committee for Advanced Therapies)  
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Tölvukerfi, Dictionaries, Eudrapharm, TIGs, Eudranet, CESP, CTS o.fl. 

QWP (Quality Working Party)  

SAWP (Scientific Advice Working Party)  

PhVWP (Pharmacovigilance Working Party) fyrir mannalyf  

PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) fyrir mannalyf  

GMP/GDP Inspectors Working Group 

Pharmacovigilance Inspectors Working Group 

QRD (Working group on Quality Review of Documents)  

Námskeið og þjálfun. Sótt voru 5 þjálfunarnámskeið á vegum EMA.  

 

4.8.2 Lyfjastofnanir á EES 
 

Lyfjastofnun tók þátt í samstarfi samtaka evrópskra lyfjastofnana HMA (Heads of Medicines 

Agencies): 

Fundir forstjóra HMA,  

WGQM (Working group of Quality Managers)/ BEMA (Benchmarking of European Medicines 

Agencies),  

CMDh (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human), 

CMDv (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Veterinary), 

EMACOLEX (The European Medicines Agencies Cooperation on Legal and Legislative Issues), 

 WGCP (Working Group of Communication Professionals).  

4.8.3 PIC/S Alþjóðasamstarf lyfjaeftirlitsmanna 
 

Sérfræðingur Lyfjastofnunar sótti fund PIC/S (The Pharmaceutical Inspection Convention and 

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)  

4.8.4 Norrænt samstarf 
Sérfræðingar Lyfjastofnunar tóku þátt í vinnuhóp um norræna lyfjatölfræði (NOMESCO), vinnuhóp 

um lyfjaauglýsingar, vinnuhóp um fæðubótarefni og lyf þar sem fundurinn var haldinn á Íslandi og  

fundi Samtaka norrænna lyfjafyrirtækja með lyfjastofnunum. 

4.8.5 Ráðstefnur 
Forstjóri sótti ráðstefnu DIA (Drug Information Association) 
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4.9 Lyfjanefnd/Pharmaceutical Committee 

Lyfjanefnd Lyfjastofnunar er ráðgjafarnefnd Lyfjastofnunar um lyfjamál. Í henni eiga sæti: 

Sigurður B. Þorsteinsson læknir, formaður nefndarinnar 

Varamaður Ástráður B. Hreiðarsson, læknir 

Elín Soffía Ólafsdóttir, lyfjafræðingur 

Varamaður Sesselja S. Ómarsdóttir, lyfjafræðingur 

Inga S. Þráinsdóttir, læknir 

Varamaður Kristján Erlendsson, læknir 

Jakob L. Kristinsson, lyfjafræðingur 

Varamaður Þórdís Kristmundsdóttir, lyfjafræðingur 

Brynjar Viðarsson, læknir 

Varamaður Guðmundur Oddson, læknir 

Halldór Runólfsson, yfirdýralæknir 

Varamaður Eggert Gunnarsson, dýralæknir 

Sigurborg Davíðsdóttir, dýralæknir 

Varamaður Björn Steinbjörnsson, dýralæknir 

Nefndin hélt tvo fundi á árinu. 
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5 Eftirlitssvið/Inspection Unit 
 

5.1 Deilimarkmið eftirlitssviðs 2012/Inspection unit‘s objectives 2012 

 Vinna að undirbúningi að skráningu lækningatækja og innflytjenda þeirra.  

Umrætt atriði náðist ekki þar sem ekki fékkst fjárveiting til að sinna málaflokknum sem sinnt er af 

sérfræðingi í 20% starfi. Ekki voru því forsendur til að sinna þessu verkefni.  

 Gera átak í úttektum á heilbrigðisstofnunum og koma þeim í reglubundið ferli. 

Nýr starfsmaður var ráðinn á eftirlitssvið sem hefur það sem meginverkefni að sinna eftirliti með 

heilbrigðisstofnunum og hóf hann störf 1. september. Því er nú möguleiki að sinna eftirliti með 

heilbrigðisstofnunum betur. Strax náðist árangur í auknu eftirlit en farið var í sex eftirlitsferðir 

samanborið við tvær og eina árin á undan og gert er ráð fyrir enn frekara eftirliti árið 2013. 

 Koma úttektum á lyfjasölum dýralækna í reglubundið ferli.  

Lyfjastofnun hefur nánast lokið því að fara í eftirlit til allra starfandi dýrlækna á landinu á 

síðastliðnum þremur árum. Þá hefur auk þess verið farið aftur í eftirlit til margra aðila til að fylgja eftir 

fyrra eftirliti. Fram til ársins 2010 hafði eftirlit með dýralæknum að mestu legið niðri um árabil.  Það 

ár var farið í 24 eftirlitsferðir en vegna mannabreytinga hjá Lyfjastofnun árið 2011 náðist aðeins að 

ljúka 5 eftirlitsferðum það ár. Árið 2012 náðist að fara í 27 eftirlitsferðir. Ekki munu verða jafn margar 

eftirlitsferðir á næstu árum þar sem fjöldi undanfarinna ára var liður í átaki. Gert er ráð fyrir að eftirlit 

með dýralæknum verði reglubundið héðan í frá og markmiðinu þar með náð.  

5.2 Deilimarkmið eftirlitssviðs 2013/Inspection unit‘s objectives 2013 

 Vinna að undirbúningi að skráningu lækningatækja og innflytjenda þeirra.  

 Þjálfa starfsmann í eftirliti  fyrir lyfjagátarverkefni.  
 

5.3 Eftirlit/Inspection 

Almennt: Nokkrar breytingar urðu á starfsemi eftirlitssviðs á árinu 2012 þegar stofnað var 

lyfjagátarteymi á sviðinu með tveimur starfsmönnum sem sinna þessu alfarið en auk þeirra sinna 

fleiri starfsmenn Lyfjastofnunar lyfjagát að hluta. Verkefni teymisins eru auk skráninga á 

aukaverkunum m.a. yfirferð á fræðsluefni markaðsleyfishafa fyrir heilbrigðisstarfsfólk og sjúklinga og 

seta í PRAC nefnd EMA. Báðir starfsmenn teymisins og verkefnin að hluta komu frá skráningarsviði 

Lyfjastofnunar og eru starfsmenn eftirlitssviðs því alls 8 en stöðugildi 7,2.  
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Vegna fjárskorts hætti Lyfjastofnun á árinu að fara í eftirlit í tollinn til að fara yfir vörur í tollameðferð 

sem mögulega innihéldu lyf. Þess í stað sinnir stofnunin ráðgjöf við tollinn eftir því sem þurfa þykir 

þegar upp koma álitamál um innihald póstsendinga. Sérfræðiráðgjöf Lyfjastofnunar fyrir tollinn er eitt 

af þeim stjórnsýsluverkefnum sem stofnunin hefur ekki fengið fjárframlag frá hinu opinbera til að 

sinna. 

Lyf og lyfjafyrirtæki: Á árinu var opnuð ein ný lyfjabúð en annarri lokað. Þá var fjórum lyfjaútibúum 

lokað. Heiti einnar lyfjabúðar var breytt á árinu. Í sex lyfjabúðum fóru fram lyfsöluleyfishafaskipti. 

Á árinu hófst tilraunaverkefni með það að markmiði að koma á markvissu umbúðaeftirliti þar sem 

skoðað var hvort umbúðir og fylgiseðlar væru í samræmi við markaðsleyfi. Farið var tvisvar í 

heildsölur og nokkur valin lyf skoðuð í hvort skipti.  Niðurstaðan var jákvæð þar sem flest lyf voru í 

samræmi við kröfur en Lyfjastofnun gerði engu að síður fáeinar athugasemdir. 

Eftirlit var með hefðbundnu sniði á árinu, en átak var gert í eftirliti með dýralæknum, eins og greinir 

hér að framan.  

Einnig var hafið átak í eftirliti með heilbrigðisstofnunum sem halda mun áfram árið 2013. Þá fór fram 

pappírseftirlit með hitastigi í lyfjageymslum á öllum heilbrigðisstofnunum. 

Eftirlit með lyfjabúðum, heildsölum og framleiðendum var með hefðbundnu sniði og í takt við 

undanfarin ár. Auk reglubundins eftirlits með lyfjabúðum er á hverju ári talsvert um ófyrirséð eftirlit 

og umsýsla í tengslum við breytingar t.d. breytingar á húsnæði, flutningar og breytingar á 

lyfsöluleyfum. 

Flokkun vöru m.t.t. hvort 

hún falli undir lyfjalög hefur 

farið heldur minnkandi 

undanfarin ár. 

Undanþágum vegna inn- og 

útflutnings ávana- og 

fíkniefna og eftirlitsskyldra 

efna hefur fjölgað lítillega 

en Lyfjastofnun hóf vinnu 

við að greina sölu á 

eftirlitsskyldum efnum 

innanlands svo hægt sé að sinna nauðsynlegu eftirliti ef á þarf að halda. 
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Lækningatæki: Árið 2012 er fyrsta heila árið sem umsýsla lækningatækja er hjá Lyfjastofnun. Einn 

sérfræðingur starfar í 20% starfshlutfalli við þennan málaflokk í samræmi við fjárveitingu sem fylgdi 

verkefninu. Það dugar ekki til að sinna málaflokknum með fullnægjandi hætti og á árinu var lagt fram 

á Alþingi frumvarp til breytinga á lögum um lækningatæki sem tryggja átti Lyfjastofnun fjármagn til 

að sinna málaflokkinum en það fékkst ekki samþykkt og er starfsemin því óbreytt frá fyrra ári. 

Fjöldi erinda: Fjöldi erinda og fyrirspurna sem heyra undir lyfjamál og skráð voru á málaskrá til 

úrvinnslu hjá eftirlitssviði árið 2012 voru 3718. Um mitt ár var breytt skráningu á 

aukaverkanatilkynningum í gagnagrunni Lyfjastofnunar þ.a. þær eru ekki lengur skráðar í málaskrá og 

því einungis inni í þessari tölu að hluta. 

Í neðangreindum töflum má sjá tölulegt yfirlit yfir nokkra þætti í starfsemi eftirlitssviðs, en ekki er um 

tæmandi upplýsingar að ræða. 

Tafla 10  -  Úttektir / Inspections 

 2010 2011 2012 

Lyfjaframleiðendur og vélskömmtunarfyrirtæki / Industry 4 8 5 

Blóðbankar og vefjamiðstöðvar / Blood establishments and tissue 
establishments 

0 0 0 

Lyfjaheildsölur / Wholesalers  1 1 2 

Lyfjabúðir og lyfjaútibú / Pharmacies and Pharmacy subsidiaries  13 31 29 

Heilbrigðisstofnanir og sjúkrahúsapótek / Health institutions and Hospital 
Pharmacies 

1 2 6 

Markaðsleyfishafar/Umboðsmenn / MAH and Representatives of MAHs 0 0 0 

Dýralæknar / Veterinarians 24 5 27 

Klínískar lyfjarannsóknir / GCP  0 0 0 

Lyfjagátarkerfi / GVP 0 0 0 

Annað eftirlit / Other inspections 6 3 3 

Samtals / Total 49 50 72 

 
Tafla 11  -  Eftirlitsþegar í árslok 2012 / Companies and institutions 2012 

 Fjöldi / 
Number 

Fyrirtæki með leyfi til lyfjaframleiðslu / Manufacturers 14 

Lyfjabúðir og lyfjaútibú / Pharmacies and Pharmacy subsidiaries 92 

Heilbrigðisstofnanir og sjúkrahúsapótek / Health institutions and Hospital 
Pharmacies 

146 

Lyfjaheildsölur og innflytjendur / Wholesaler and importers 7 

Markaðsleyfishafar / Umboðsmenn / MAH and Representatives   35 

Dýralæknar / Dýralæknastofur / Veterinarians 61 

Blóðbankar og starfsstöðvar þeirra / Blood establishments and tissue 
establishments 

2 

Samtals / Total 359 
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Tafla 12  -  Fjöldi nokkurra skilgreindra verkefna / Number of certain tasks 

Tegund verkefna / Task Fjöldi / 
Number 

Úttektir / Inspections 72 

Pappírseftirlit / Desktop inspections 54 

Ráðgjöf í tolli / Advice for Customs 12 

Sérlyfjaeftirlit, umbúðaeftirlit og CAP / Medicinal products on the market including 
CAPs 

21 

Útgáfa vottorða / Certificates issued 183 

Flokkun efna/vöru / Classification of substances/products 8 

Váboð / Rapid Alerts 113 

Innkallanir á lyfi / Recalls 11 

Leyfi vegna ávana-, fíkniefna og eftirlitsskyldra efna/ License for narcotics, 
psychotropic substances and other controlled substances 

462 

Auglýsingamál / Advertisements 26 

Erindi vegna lækningatækja /  Medical devices tasks 2728 

Útgefin lyfsöluleyfi / Pharmacy licences issued 8 

Endurnýjun leyfa fyrir lyfjaútibú / Renewal of licences for pharmacy branches 9 

 
Tafla 13  -  Atvik í lyfjabúðum / Incidents in pharmacies 

 2010 2011 2012 

Tilkynningar um alvarleg atvik í lyfjabúð / Incidents in pharmacies 40 34 41 

Tilkynningar um tilraunir til að svíkja út lyf/ Reports on falsified 
prescriptions 

20 6 14 

 
 

5.4 Lyfjagát/Pharmacovigilance 

Lyfjastofnun bárust alls 872 tilkynningar um mögulegar aukaverkanir lyfja, skort á verkun eða 

misnotkun á lyfjum. Hver tilkynning táknar í raun aðeins grun um að lyf hafi valdið mögulegri 

aukaverkun/skorti á verkun. Þessi fjöldi er töluverð fjölgun frá árinu á undan þar sem 250 tilkynningar 

bárust. Nokkrar ástæður liggja hugsanlega að baki þessari fjölgun. Ber þar helst að nefna ákvörðun 

Sjúkratrygginga Íslands og Lyfjastofnunar um að hafa það sem skilyrði fyrir útgáfu lyfjaskírteinis fyrir 

ákveðin lyf að læknir hafi sent Lyfjastofnun tilkynningu um vanverkun/aukaverkun lyfs. Sú ákvörðun 

skýrir líklega að stærstum hluta hina miklu aukningu tilkynninga í ATC flokki A frá því árið áður, þar 

sem einungis 32 tilkynningar bárust í þeim ATC flokki árið 2011 en árið 2012 voru þær 432. 

Lyfjastofnun tók einnig í notkun á árinu nýtt rafrænt tilkynningarform fyrir aukaverkanir lyfja á 

vefsíðu sinni sem auðveldar mjög vinnslu þeirra og auðveldar jafnframt 

almenningi/heilbrigðisstarfsfólki að senda inn tilkynningu.  

Fjöldi alvarlegra aukaverkana í ár var 85, en aukaverkun er talin alvarleg ef hún leiðir til dauða, 

lífshættulegs ástands, veldur fötlun, fjarveru frá vinnu, fæðingargalla, leiðir til sjúkrahúsvistar eða 
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lengingar á sjúkrahúsvist, eða veldur hættu á annan hátt eða gæti krafist aðgerða til að fyrirbyggja 

fyrrnefndar afleiðingar. 

Langflestar aukaverkanatilkynningar bárust vegna lyfja í ATC flokki A02BC05, sem eru lyf sem 

innihalda virka efnið esomeprazolum, eða alls 325 tilkynningar.  

Alls bárust tvær tilkynningar vegna dýralyfja og var önnur þeirra frá markaðsleyfishafa og hin frá 

dýralækni. Ein tilkynning barst vegna aukaverkunar lyfs fyrir menn vegna notkunar í dýri.  Þrjár 

tilkynningar bárust vegna klínískra lyfjarannsókna og voru þær tilkynntar af rannsakanda. 

Mynd 2  -  Aukaverkanatilkynningar 2012/ Adverse events reports 2012 

 

Mynd 3  -  Fjöldi tilkynninga eftir ATC 2012/ AER according to ATC 2012 

 

Markaðsleyfishafi Almenningur
Heilbrigðis-
starfsmaður

Fjöldi almennra tilkynninga 60 50 677

Fjöldi alvarlegra tilkynninga 18 9 58
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6 Skráningarsvið/Licensing Unit 

6.1 Deilimarkmið skráningarsviðs 2012/Licensing unit‘s objectives 2012 

 Aukin rafræn móttaka og rafræn vistun umsóknargagna 

Á árinu 2012 hélt Lyfjastofnun áfram að taka við umsóknum á rafrænu formi. Helsta nýjungin á árinu 

er sú að nú er hægt að senda stofnuninni umsóknargögn um sérstaka vefgátt sem nefnist CESP. Um 

er að ræða samvinnuverkefni margra lyfjastofnana innan EES. 

 Áfram verði unnið á verkefnahölum sem myndast hafa vegna landsskráningarumsókna, 

endurnýjunar markaðsleyfa og PSUR erinda. 

Sá árangur náðist á árinu að þessir verkefnahalar eru ekki lengur til. Langflestar umsóknanna hafa 

verið afgreiddar. Fáar umsóknir eru óafgreiddar og ástæða þess að þær bíða enn afgreiðslu er í 

flestum tilvikum sú að beðið er frekari gagna og upplýsinga frá umsækjendum. 

 Fækkun lyfja í undanþágukerfinu og fjölgun skráðra og markaðssettra lyfja. 

Þetta verkefni hefur verið eitt af deilimarkmiðum skráningarsviðs í mörg ár. Enn eitt árið í röð náðist 

að fá skráð/markaðssett á Íslandi ýmis lyf sem höfðu verið í undanþágukerfinu, sum hver í langan 

tíma. Að vanda var mest áhersla lögð á að fá skráð hér á landi þau lyf sem mest eru notuð í 

undanþágukerfi lyfja að því er varðar fjölda pakkninga, fjölda undanþágulyfseðla eða veltu í krónum 

talið. Þá hafa samvinnuverkefni Lyfjastofnunar við aðrar lyfjastofnanir innan EES leitt til þess að sótt 

hefur verið um markaðsleyfi fyrir mörg lyf sem ætla má að annars hefði ekki verið sótt um. Einkum er 

um að ræða samheitalyf sem auka samkeppni á lyfjamarkaði. 

 Áframhald verði á hlutverki Lyfjastofnunar sem umsjónarland og að Lyfjastofnun meti fleiri 

miðlægar umsóknir um markaðsleyfi. 

Lyfjastofnun hélt sínu striki á árinu sem umsjónarland og stofnunin tók jafnframt að sér mat á einni 

umsókn um miðlægt markaðsleyfi. 

6.2 Deilimarkmið skráningarsviðs 2013/Licensing unit‘s objectives 2013 

 Aukin rafræn móttaka og rafræn vistun umsóknargagna 

 Fækkun lyfja í undanþágukerfinu og fjölgun skráðra og markaðssettra lyfja. 

 Möguleg aðkoma Lyfjastofnunar til að auka samfellt framboð lyfja á Íslandi. 

 Áframhald verði á hlutverki Lyfjastofnunar sem umsjónarland og að Lyfjastofnun meti fleiri 

miðlægar umsóknir um markaðsleyfi. 
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Nokkrir áfangar á árinu 2012 

Móttaka hreinteikninga 

Í upphafi árs hóf Lyfjastofnun tilraunaverkefni sem miðaði að því að gera markaðsleyfishöfum unnt 

að senda stofnuninni hreinteikningar umbúða og fylgiseðla með tölvupósti með aðstoð 

stoðþjónustunnar sjá hér að framan.  

Staðalheiti lyfjaforma, íkomuleiða og umbúða 

Á árinu ákvað Lyfjastofnun að gefa hagsmunaaðilum færi á að veita umsögn um ný staðalheiti áður 

en þau yrði innleidd. Þetta var m.a. gert vegna ábendinga hagsmunaaðila um að þeir vildu fá tækifæri 

til að koma skoðunum sínum að. Samskonar leið er farin þegar breytingar eru gerðar á staðalformum 

sem notuð eru fyrir þýðingar á lyfjatextum. 

 

Íðorðaskrá Lyfjastofnunar 

Íðorðaskrá Lyfjastofnunar var tekin til gagngerrar endurskoðunar og fjölda orða bætt í hana. Hún er 

nú vistuð hjá orðabanka Íslenskrar málstöðvar. 

Birting upplýsinga um tímabundnar undanþágur vegna lyfja 

Á árinu hóf Lyfjastofnun að birta upplýsingar um tímabundnar undanþágur sem veittar eru, m.a. til að 

tryggja aukna samfellu í framboði lyfja. Þessu verkefni var m.a. hrint í framkvæmd vegna ábendinga 

frá lyfsöluleyfishöfum sem töldu mikilvægt að fá upplýsingar með þessum hætti. 
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ATC-flokkunarkerfið - endurskoðun þýðinga 

Á árinu hófst heildarendurskoðun og samræming þýðinga á ATC-flokkunarkerfinu. Um tímafrekt 

verkefni er að ræða og gert ráð fyrir að taka muni a.m.k. 2 ár að ljúka því. 

Tegundabreytingar flokkaðar saman í eitt verkefni 

Með breytingu á Evrópulöggjöfinni  um breytingar á  markaðsleyfum var lyfjafyrirtækjunum heimilt 

að flokka saman breytingar í eitt verkefni. Nokkurn tíma hefur tekið að aðlaga tölvukerfi 

stofnunarinnar að þessari breytingu. Þetta hefur í för með sér að tölfræðin sýnir færri verkefni 

samanborið við fyrri talningar. Hér getur verið um allt að tíu breytingar að ræða sem teljast eitt 

verkefni nú.  Þetta skekkir samanburð milli ára.  

6.3 Leyfisveitingar lyfja/Licences 

Tafla 14  -  Heildarfjöldi markaðsleyfa / Total number of MAs 

 2010 2011 2012 Hlutdeild markaðsleyfa 2012 
/ % of MAs 2012 

Landsskráð lyf / National 1.555 1.447 1.388 27,3% 

Miðlægt skráð / CP 1.646 1.816 1.946 38,2% 

Gagnkvæm viðurkenning / MR/DC 1.240 1.466 1.658 32,6% 

Samhliða innflutt / Parallel import 152 135 100 2,0% 

Heildarfjöldi lyfja með markaðsleyfi í 
árslok / Total number of MAs 

4.593 4.864 5.092 100,0% 

  
 
 
Mynd 4  -  Fjöldi gildra markaðsleyfa í árslok / Number of valid MAs at the end of the year 2010-2012 
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Tafla 15  -  Fjöldi veittra markaðsleyfa / Number of granted MAs 

 2010 2011 2012 

Landsskráð lyf / National 45 65 7 

Miðlæg markaðsleyfi / CP 196 248 163 

Gagnkvæm viðurkenning / MR/DC 262 250 274 

Samhliða innflutt lyf / Parallel import 16 33 3 

Heildarfjöldi 519 596 447 

 

Mynd 5  -  Fjöldi veittra markaðsleyfa lyfja 2010-2012 / Number of MAs granted 2010-2012 

 

 
Tafla 16  -  Nánari skipting á gagnkvæmum markaðsleyfum / MR/DC MAs 2012 

 Fjöldi / Number 

Gagnkvæm viðurkenning / Mutual recognition (MR) 74 

Gagnkvæm viðurkenning / Decentralised procedure (DC) 191 

Gagnkvæm viðurkenning – umsjónarland / Mutual recognition – Reference 
member state (MR – RMS) 

3 

Gagnkvæm viðurkenning – umsjónarland / Decentralised procedure – 
Reference member state (DC – RMS) 

6 

 
 

Tafla 17  -  Fjöldi endurnýjunar markaðsleyfa árið 2012 / MAs renewals in 2012 

 Fjöldi endurnýjunar leyfa 

Miðlæg markaðsleyfi / CP 250 

Landsmarkaðsleyfi / National 204 

Gagnkvæm viðurkenning / DC 13 

Gagnkvæm viðurkenning / MR 71 

Gagnkvæm viðurkenning – umsjónarland / MR-RMS 16 
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Mynd 6  -  Endurnýjun markaðsleyfa / MA renewal 

 

Tafla 18  -  Afgreidd miðlæg lyfjaverkefni veitt markaðsleyfi / CP MAs granted 

Miðlæg markaðsleyfi / CP MAs  2010 2011 2012 

Afgreidd innan tímamarka / Granted within time limits 54% 72% 89% 

Afgreidd utan tímamarka / Granted outside time limits 46% 28% 11% 

 

Tafla 19  -  Afgreidd gagnkvæm lyfjaverkefni veitt markaðsleyfi / Decentralised MAs granted 

Gagnkvæm lyfjaverkefni / Decentralised MA  2010 2011 2012 

Afgreidd innan tímamarka / Granted within time limits 73% 82% 93% 

Afgreidd utan tímamarka / Granted outside time limits 27% 18% 7% 

 

Tafla 20  -  Landsskráð lyfjaverkefni veitt markaðsleyfi / National MAs granted 

Landsskráð markaðsleyfi/ National MA  2010 2011 2012 

Afgreidd innan tímamarka / Granted within time limits 62% 58% 90% 

Afgreidd utan tímamarka / Granted outside time limits 38% 42% 10% 

 

Tafla 21  -  Fjöldi tegundabreytinga 2012 / Variation finalised 2012 

 Tegundabr. IA Tegundabr. IB Tegundabr. II 

Gagnkvæm viðurkenning / DC 310 250 53 

Gagnkvæm viðurkenning – umsjónarland / DC-
RMS 

19 35 11 

Landsskráð / National 525 397 142 

Gagnkvæm viðurkenning / MR 621 409 152 

Gagnkvæm viðurkenning – umsjónarland / MR-
RMS 

65 65 20 
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Mynd 7  -  Fjöldi tegundabreytinga afgreiddar / Variations finalised 

 

 

Mynd 8  -  Óafgreiddar umsóknir um markaðsleyfi flokkaðar eftir árum / Unfinished MA applications 
according to year received 
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6.4 Yfirlestur lyfjatexta miðlægt skráðra lyfja/Review of CP texts 

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá fjölda og tegund yfirlestrar á árinu 2012. Öllum textayfirlestri var 

lokið innan tímamarka. 

Tafla 22  -  Yfirlestur texta miðlægt skráðra lyfja / Review of CPs texts 

 2010 2011 2012 

Ný lyf fyrir menn / New human medicinal products 65 43 52 

Ný dýralyf / New veterinary medicinal products 20 15 13 

Ný samheitalyf fyrir menn / New generic human medicinal 
products 

- 27 16 

Ný samheitadýralyf / New generic veterinary medicinal products - 4 1 

Breytingar og endurnýjanir á markaðsleyfum lyfja fyrir menn / 
Variations and renewals - human 

487 508 542 

Breytingar og endurnýjanir á markaðsleyfum dýralyfja / 
Variations and renewals - veterinary 

23 35 39 

 

6.5 Lyf án markaðsleyfis – undanþáguumsóknir/MPs without MA 

Tafla 23  -  Lyf án markaðsleyfis / MPs without MA 

 2010 2011 2012 

Á lista / On list        9.337             7.149             6.055      

Ekki á lista / Not on list        3.206             3.653             4.320      

Dýralyf / Veterinary medicinal product            663                 692                 613      

Samtals / Total      13.206           11.494           10.988      

 

Tafla 24  -  Algengustu lyf án markaðsleyfis 2012 / Most common MPs without MA 2012 

Heiti lyfs /  
Name 

Virkt efni /  
Active substance 

Lyfjaform / 
Pharmac. Form 

Styrkur / 
Strength 

Fjöldi umsókna / 
Number of  

applications 

Dexamethason Dexametasón töflur 4 mg 574 

Betapred Betametasón lausnartöflur 0,5 mg 515 

Colchicine Colchicine töflur 0,5 mg 460 

Amfetamin 
Glostrup 

Amfetamín töflur 5 mg 446 

Flunipam Flunitrazepam töflur 1 mg 438 

Kloramfenikol - 
Lyfjaver 

Klóramfenikól augnsmyrsli 5 g 432 

Zantac Ranitidín mixtúra 15 mg / ml 395 

Morfin Morfín töflur 10 mg 328 

Lacri - Lube Paraffín, paraffín olía 
og lanólín alkóhól 

augnsmyrsli 3,5 g 294 

Neo-Mercazole Carbimazól töflur 5 mg 272 
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Tafla 25  -  Algengustu dýralyf án markaðsleyfis 2012 / Most common Vet MPs without MA 2012 

Heiti lyfs /  
Name 

Virkt efni /  
Active substance 

Lyfjaform / 
Pharmac. Form 

Styrkur / 
Strength 

Fjöldi 
umsókna / 
Number of 
applications 

Gudair Óvirkjuð     
M. Paratuberculosis 316F 

Stungulyf, 
fleyti 

 31 

Recombitek C4 Bóluefni  
gegn veirusýkingum 

Stungulyfsstofn 
og leysir, dreifa 

 28 

Promon vet. Medroxyprogesteronacetat Stungulyf, 
dreifa 

50 mg/ml 27 

Allergenic extract Sérsniðið afnæmingarsermi   21 

Rabisin Bóluefni gegn hundaæði Stungulyf, 
dreifa 

 21 

Buscopan 
Compositum Vet. 

Scopolaminbútýlbrómíð og 
metamizolnatríum 

Stungulyf, 
lausn 

4 mg/ml + 
500 mg/ml 

20 

Voren Vet. Dexametasón Stungulyf, 
dreifa 

1 mg/ml 18 

Becoplex Vet. Blanda af B-vítamínum Stungulyf, 
lausn 

 17 

Adecon A, D og E vítamín Stungulyf, 
lausn 

 15 

Dectomax vet Doramectin Stungulyf, 
lausn 

10 mg/ml 15 

 

6.6 Vísindaráðgjöf/Scientific advice 

Mynd 9  -  Vísindaráðgjöf / Scientific advice 
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vísindaráðgjöf hjá Lyfjastofnun Evrópu eða hjá einstökum lyfjastofnunum á EES sem bjóða þessa 

þjónustu. Lyfjastofnun hefur tekið þátt í vísindaráðgjöf Lyfjastofnunar Evrópu frá 2004 en veitt 

innlenda vísindaráðgjöf frá 2006. Vaxandi fjöldi sérfræðinga Lyfjastofnunar á ýmsum sérfræðisviðum 

kemur að vísindaráðgjöfinni. 

 

6.7 Klínískar rannsóknir/Clinical trials 

Fjöldi umsókna um klínískar lyfjarannsóknir hefur staðið nokkuð í stað síðustu árin. Tölur um fjölda 

umsókna sem fengu samþykki Lyfjastofnunar árið 2012 má sjá í töflu 35 í kafla 7 um lykiltölur. 

Lyfjastofnun heyrir undir hóp innan Lyfjastofnunar Evrópu sem nefnist CTFG (Clinical Trial Facilitation 

Group) sem hefur það markmið að samræma framkvæmd umfjöllunar klínískra lyfjarannsókna innan 

aðildarríkjanna (auk Íslands og Noregs), með vísan í tilskipun 2001/20/EC. Þessi samvinna með öðrum 

lyfjastofnunum í Evrópu er mikilvæg fyrir litla stofnun eins og Lyfjastofnun. Meðal verkefna CTFG 

hópsins er rafrænt umsóknarferli sem kallast frjáls samræmd málsmeðferð (Voluntary Harmonisation 

Procedure (VHP)) fyrir fjölþjóða umsóknir um klínískar lyfjarannsóknir. Umsóknum í í þessu ferli 

fjölgaði á sl. ári, en þá 

voru um 130 nýjar 

umsóknir samþykktar.  

Umtalsverðar breytingar 

(Substantial Amendment) 

sem gerðar eru á 

rannsóknum sem upphaf-

lega voru samþykktar í 

gegnum þetta rafræna 

ferli fara nú einnig í 

gegnum VHP ferlið. Þetta 

rafræna ferli hefur í för 

með sér hagræðingu fyrir alla aðila. Á árinu 2012 tók Lyfjastofnun þátt í að meta 3 klínískar 

lyfjarannsóknir sem fóru í gegnum VHP ferlið, tvær þeirra voru samþykktar af Lyfjastofnun, en þriðja 

rannsóknin var dregin til baka af umsækjanda og kom ekki til Íslands. Allt bendir til þess að samvinna 

lyfjastofnana í Evrópu muni halda áfram og verkefnum fjölgi. 
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6.8 Ný virk efni eða samsetningar á markað/New active substances or 

combinations on the market 

 

Heiti lyfs Virkt efni Notkun 

Arzerra Ofatumumab Arzerra er ætlað til meðferðar við langvinnu 
eitilfrumuhvítblæði (CLL) hjá sjúklingum sem ekki svara 
meðferð með flúdarabíni og alemtuzumabi. 

Caprelsa Vandetanib Caprelsa er ætlað til meðferðar við ágengu 
kjarnakrabbameini í skjaldkirtli (medullary thyroid cancer 
(MTC)) með einkennum, hjá sjúklingum með óskurðtækt 
krabbamein, sem er staðbundið langt gengið eða með 
meinvörpum. 

Dexdor Dexmedetomidín Róandi lyf handa fullorðnum sjúklingum á gjörgæslu sem 
þurfa slævingu sem er ekki meiri en hægt er að vekja 
sjúklinginn með því að tala við hann (samkvæmt Richmond 
Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 til -3). 

Dificlir Fídaxómísín Dificlir er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum við Clostridium 
difficile sýkingum sem einnig eru þekktar sem C.difficile-
tengdur niðurgangur. 

Esbriet Pírfenidón Esbriet er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til meðferðar við 
vægri til miðlungi alvarlegri sjálfvakinni lungnatrefjun 
(Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF). 

Eviplera Emtrícítabín, 
rilpivirín og 
tenófóvír tvísóproxíl 

Eviplera er notað sem meðferð gegn sýkingu af völdum 
alnæmisveiru af gerð 1 (HIV-1) hjá fullorðnum sjúklingum 
með veirutalningu ≤ 100.000 HIV-1 RNA eintök/ml sem ekki 
hafa fengið meðferð með lyfjum gegn retróveirum áður. 

Fabrazyme Agalsídasi beta Fabrazyme er ætlað til langtíma ensímuppbótarmeðferðar hjá 
sjúklingum þar sem staðfest greining á Fabry-sjúkdómi liggur 
fyrir (skortur á α-galaktosídasa A). 

INCIVO Telaprevir INCIVO er ætlað til meðferðar við langvinnri lifrarbólgu C af 
arfgerð 1, í samsettri meðferð með peginterferoni alfa og 
ribaviríni, hjá fullorðnum sjúklingum með starfhæfa lifur þrátt 
fyrir lifrarsjúkdóm (þ.m.t. skorpulifur): - sem ekki hafa fengið 
meðferð áður; - sem hafa áður fengið meðferð með 
interferoni afla (pegýleruðu eða ekki pegýleruðu) einu sér eða 
í samsettri meðferð með ribaviríni, þ.m.t. þeim sem hafa 
fengið bakslag, þeim sem svara meðferð að hluta og þeim 
sem svara ekki meðferð. 

Isentress Raltegravír ISENTRESS er ætlað til notkunar í samsettri meðferð með 
öðrum andretróveirulyfjum til meðferðar á sýkingu vegna 
alnæmisveirunnar HIV-1, hjá fullorðnum sjúklingum. 
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Heiti lyfs Virkt efni Notkun 

Jakavi Ruxolitiníb Jakavi er ætlað til meðferðar við sjúkdómstengdri 
miltisstækkun eða einkennum hjá fullorðnum sjúklingum með 
frumkomið mergnetjuhersli (primary myelofibrosis) (einnig 
þekkt sem langvinnt margnetjuhersli af óþekktum orsökum), 
margnetjuhersli í kjölfar frumkominnar rauðkornafjölgunar 
(post polycythaemia vera myelofibrosis) eða margnetjuhersli í 
kjölfar sjálfvakinnar blóðflagnafjölgunar (post essential 
thrombocythaemia myelofibrosis). 

Monofer Járn(III)ísómaltósíð Monofer er ætlað til meðferðar við járnskortsblóðleysi við 
eftirfarandi aðstæður: - Þegar járnlyf til inntöku virka ekki eða 
ekki er hægt að nota þau, - Þegar klínísk þörf er fyrir hraða 
gjöf járns. 

OsvaRen Kalsíum asetat og 
þungt magnesíum 
karbónat 

Blóðfosfathækkun hjá sjúklingum með langvarandi skerta 
nýrnastarfsemi sem eru í skilunarmeðferð (blóðskilun eða 
kviðskilun). 

Signifor Pasireotid 
diaspartat 

Signifor er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum 
með Cushings sjúkdóm þegar skurðaðgerð er ekki möguleg 
eða þegar skurðaðgerð hefur ekki borið árangur. 

Targin Oxykódon og 
naloxon 

Miklir verkir sem ekki næst nægileg stjórn á nema með ópíóíð 
verkjalyfjum. Ópíóíð mótlyfinu naloxóni er bætt í til að vinna 
gegn hægðatregðu af völdum ópíóíða með því að blokka 
verkun oxýkódons við ópíóíð viðtaka staðbundið í þörmum. 

Toctino Alítretínóín TOCTINO er ætlað til notkunar hjá fullorðnum einstaklingum 
með alvarlegt, langvinnt handexem sem lagast ekki við 
meðferð með sterkum, staðbundnum barksterum. 

Trajenta Linagliptin Trajenta er ætlað til meðferðar við sykursýki af tegund 2 til að 
bæta blóðsykursstjórnun hjá fullorðnum: -í einlyfjameðferð, * 
hjá sjúklingum sem ekki hafa náð nægilegri stjórnun með 
sérhæfðu matarræði og hreyfingu eingöngu og notkun 
metformins á ekki við vegna óþols eða má ekki nota vegna 
nýrnaskerðingar. –í samsettri meðferð, * ásamt metformini 
þegar ekki hefur náðst nægileg stjórn á blóðsykri með 
sérhæfðu matarræði og hreyfingu með metformini einu og 
sér. * ásamt sulfonylurealyfi og metformini þegar ekki hefur 
náðst nægileg stjórn á blóðsykri með sérhæfðu matarræði og 
hreyfingu ásamt tveggja lyfja meðferð með þessum lyfjum. * 
ásamt insúlíni, með eða án metformins, þegar ekki hefur 
náðst nægileg stjórn á blóðsykri með sérhæfðu mataræði og 
hreyfingu og þeirri meðferð eingöngu.  

Victoza Liraglútíð Victoza er ætlað til meðferðar á fullorðnum með sykursýki af 
tegund 2 til að ná stjórn á blóðsykri: Í samsettri meðferð með: 
– Metformíni eða súlfónýlúrealyfi hjá sjúklingum með 
ófullnægjandi stjórn á blóðsykri þrátt fyrir stærsta þolanlegan 
skammt af metformíni eða súlfónýlúrea einu sér. Í samsettri 
meðferð með: – Metformíni og súlfónýlúrealyfi eða 
metformíni og tíazólidíndíóni hjá sjúklingum sem hafa 
ófullnægjandi stjórn á blóðsykri þrátt fyrir tveggja lyfja 
meðferð. 
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Heiti lyfs Virkt efni Notkun 

Victrelis Boceprevir Victrelis er ætlað til meðferðar við langvinnri lifrarbólgu C 
sýkingu, af arfgerð 1, ásamt peginterferoni alfa og ribavirini, 
hjá fullorðnum sjúklingum með starfhæfa lifur sem hafa ekki 
verið meðhöndlaðir áður eða hafa ekki haft gagn af fyrri 
meðferð. 

Xagrid Anagrelíð Xagrid er notað til að fækka blóðflögum hjá 
áhættusjúklingum með eðlislæga blóðflagnafjölgun (essential 
thrombocythaemia) sem þola ekki núverandi meðferð eða 
þar sem hækkuð blóðflagnatalning lækkar ekki nægjanlega 
við núverandi meðferð. 

Xeplion Paliperidon XEPLION er ætlað sem viðhaldsmeðferð við geðklofa hjá 
fullorðnum sjúklingum sem náð hafa jafnvægi við meðferð 
með paliperidoni eða risperidoni. Hjá ákveðnum fullorðnum 
sjúklingum með geðklofa, sem hafa áður svarað meðferð með 
paliperidoni til inntöku eða risperidoni, má nota XEPLION, þó 
svo að jafnvægi hafi ekki náðst áður með meðferð 
til inntöku, ef geðrofseinkenni eru væg til í meðallagi mikil og 
þörf er á meðferð með langverkandi 
stungulyfi. 

Yervoy Ipilimumab YERVOY er ætlað til meðferðar við langt gengnu (óskurðtækt 
eða með meinvörpum) sortuæxli hjá fullorðnum sem hafa 
fengið meðferð áður. 

Zelboraf Vemurafenib Vemurafenib er ætlað sem einlyfjameðferð fyrir fullorðna 
sem meðferð sortuæxlis (melanoma) sem er óskurðtækt eða 
með meinvörpum og er jákvætt fyrir stökkbreytingunni BRAF 
V600 
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7 Lykiltölur/Key Figures 2012 
Tafla 26  -  Rekstraryfirlit/Budget 

Rekstrartölur / Budget summary  M. Ikr  

Rekstrartekjur / Revenue  549,8  

Rekstrarkostnaður / Expenditure  481,6  

Launakostnaður / Salaries 379,7 

Rekstrarafkoma / Balance  68,2  

 

Tafla 27  -  Starfsmannamál /Human resources 

Starfsmenn í lok árs 2012 / Human Resources 2012  Fjöldi / Number  
Heildarfjöldi starfsmanna / Total staff  56 

Heildarfjöldi stöðugilda / Total fulltime posts  49,8 

Starfsmannavelta % / Staff turnover  12,5% 

Skipting eftir starfsgreinum / Professions   

Bókasafns- og upplýsingafræðingar / Library and information specialist  1 

Efnafræðingar / Chemists  3 

Hjúkrunarfræðingar / Nurses  1 

Lífefnafræðingar /Biochemist  1 

Líflyfjafræðingar / Pharmacologist 1 

Lyfjaefnafræðingar / Medicinal chemists  2 

Lyfjafræðingar / Pharmacists 22 

Lyfjatæknar / Pharmacy Technicians  9 

Læknar / Physicians  4 

Lögfræðingar / Lawyers  2 

Tannlæknar / Dentist  1 

Tölvusérfræðingur / MCP  1 

Verkfræðingar / Civil Engineers  2 

Viðskiptafræðingar / Business Administrators  2 

Aðrir starfsmenn / Other 4 

Skipting eftir kynjum / Gender   

Konur / Female  37 

Karlar / Male  19 

Meðalaldur / Average age  47,6 
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Tafla 28  -  Tölfræði um lyfjabúðir á Íslandi/ Statistics on pharmacies in Iceland  

Lyfjabúð af meðalstærð í árslok 2012 /  
Average pharmacy 2012  

Fjöldi / Number  

Afgreiðslutími á viku / Opening hours per week  52,7  

Lyfjaávísanir / Prescriptions  48.990  

Lyfjafræðingar / Pharmacists  1,4  

Lyfjatæknar / Pharmacy Technicians  0,6  

Aðrir starfsmenn / Other employees  2,2  

 

Tafla 29  -  Mannalyf með markaðsleyfi/ Human medicine 

ATC  Velta og DDD* eftir ATC flokkun 2012 /  
Turnover and DDD* according to ATC 2012  

M. Ikr** DDD / 1000 inh./day 

A Meltingarfæra- og efnaskiptalyf / Alimentary 
tract and metabolism  

1.514 165,3 

B Blóðlyf / Blood and blood forming organs  970 154,5 

C Hjarta- og æðasjúkdómalyf / Cardiovascular 
system  

1.366 375,2 

D Húðlyf / Dermatologicals  283 4,0 

G Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar / 
Genito urinary system and sex hormones  

1.041 110,9 

H Hormónalyf, önnur en kynhormónar / System 
hormonal preparations, excl. Sex hormones and 
insulins  

392 38,6 

J Sýkingalyf / Anti infectives for systemic use  1.900 24,0 

L Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar / 
Antineoplastic and immunomodulating agents  

3.790 15,1 

M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf / Musculo-
skeletal system  

616 91,9 

N Tauga- og geðlyf / Nervous system  4.133 342,0 

P Sníklalyf / Antiparasitica products, insecticides 
and repellants  

31 1,5 

R Öndunarfæralyf / Respiratory system  1.113 127,2 

S Augn- og eyrnalyf / Sensory organs  240 15,6 

V Ýmis lyf / Various  188 0,1 

* Skilgreindur dagsskammtur / Defined Daily Dose  
** Heildsöluverð án vsk. / Wholesale price without VAT  
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Tafla 30  -  Dýralyf með markaðsleyfi/ Veterinary medicines 

ATC      Velta dýralyfja eftir ATC flokkun 2012/  
              Turnover of veterinary medicines according to ATC 2012  

M. Ikr*  

QA Meltingarfæra- og efnaskiptalyf / Alimentary tract and metabolism  28,4  

QB Blóðlyf / Blood and blood forming organs  1,2  

QD Húðlyf / Dermatologicals 0,2 

QG Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar / Genito urinary system 
and sex hormones  

9,9  

QH Hormónalyf, önnur en kynhormónar og insúlín / System hormonal 
preparations, excl. Sex hormones and insulins  

1,3  

QI Ónæmislyf /Immunologicals  75,7  

QJ Sýkingalyf / Anti infectives for systemic use  59,8  

QM Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf / Musculo-skeletal system  20,6  

QN Tauga- og geðlyf / Nervous system  24,8  

QP Sníklalyf / Antiparasitica products, insecticides and repellants  63,5  

QS Augn- og eyrnalyf / Sensory organs  3,6  

QV Ýmis lyf / Various  0,5  

* Heildsöluverð án vsk. / Wholesale price without VAT  

 

Tafla 31  -  Veltumestu lyf á Íslandi 2012* / MPs highest turnover in 2012* 

              Lyf / Medicines  M. kr  

1  Remicade 752 

2  Concerta 367 

3  Enbrel 327 

4  Privigen 308 

5  Humira 261 

6  MabThera 227 

7  Pariet 216 

8  Tysabri 214 

9  Seretide Diskus 210 

10  Herceptin 199 

*Heildsöluverð án vsk. / Wholesale price without VAT  

 

Tafla 32  -  Mest seldu lyf á Íslandi 2012 MPs sold according to DDD 2012- Top ten 

              Lyf / Medicines  Mill. DDD  

1  Hjartamagnyl  8,1  

2  Imovane  5,1  

3  Folic Acid 4,4 

4  Ibufen  4,1  

5  Daren  3,4  

6  Simvastatin Actavis  3,4  

7  Omeprazol Actavis  3,3  

8  Amlo 2,7  

9  Atacor 2,6  

10  Furix  2,5  
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Tafla 33  -  Stærstu markaðsleyfishafar á Íslandi 2012/ Leading MAHs 2012 

            Markaðsleyfishafar / Marketing authorisation holders  Markaðshlutdeild í % /  
  % of total turnover 

1  Actavis hf/ Actavis Group PTC  13,0  

2  GlaxoSmithKline  7,8  

3  Pfizer  6,6 

4  Roche  4,8  

5  Novartis Healthcare  4,6  

6  Centocor B.V.  4,3  

7  Jansen-Cilag  3,9  

8  AstraZeneca  3,6  

9  Sanofi  3,0  

10  Mylan AB  2,6  

 

Skráningarsvið / Licencing Unit 

Tafla 34  -  Yfirlit skráningarsvið / Licencing unit - overview 

Markaðsleyfi / Marketing authorisations and applications Fjöldi / Number 

Markaðsleyfi í gildi / Valid marketing authorisations 5.092 

Ný markaðsleyfi veitt / New marketing authorisations 447 

Endurnýjuð markaðsleyfi / Renewals 554 

Afskráningar / Withdrawals 233 

Tegundabreyting I / Variation I 2.696 

Tegundabreyting II / Variation II 378 

Vísindaráðgjöf / Scientific advice 36 

 

Tafla 35  -  Fjöldi klínískra rannsókna / Clinical trials 

Klínískar lyfjarannsóknir / Clinical trials Fjöldi / Number 

Nýjar lyfjarannsóknir á vegum lyfjafyrirtækja / Commercial CTs 9 

Nýjar lyfjarannsóknir á vegum annarra en lyfjafyrirtækja / Non-commercial CTs 0 

Fjöldi lyfjarannsókna ólokið / Clinical trials in progress 40 

 

Eftirlitssvið / Inspection Unit 

Tafla 36  -  Yfirlit verkefna eftirlitssviðs 2012/ Tasks overview 2012 

Tegund verkefna Fjöldi / Number 

Úttektir / Inspections 72 

Pappírseftirlit / Desktop inspections 54 

Ráðgjöf í tolli / Advice for customs 12 

Sérlyfjaeftirlit / Medicinal products on the market including CAPs 21 

Útgáfa vottorða / Issuing ot certificates 183 

Flokkun efna/vöru / Classification of substances/products 8 

Váboð / Rapid alerts 113 

 



 

42 
 

Ársskýrsla 2012 
 

 
Tafla 37  -  Lyfjagát - fjöldi aukaverkanatilkynninga 2012/ ADEs reports 2012 

Lyfjagát / Pharmacovigilance Fjöldi tilkynninga / 
Number of reports 

Lyf fyrir menn / Human medicinal products 870 

Tilkynnt af heilbrigðisstarfsfólki / Reported by health care professionals 735 

Tilkynnt af almenningi / Reports from the public 59 

Tilkynnt af markaðsleyfishöfum / Reports from MA-holders 78 

Tilkynningar úr klínískum lyfjarannsóknum / Reports from clinical trials 3 

Dýralyf / Veterinary medicinal products 2 

Alvarlegar aukaverkanir / Serious adverse reactions 85 

 

 


