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Mótsögn í þróun lyfjaverðs 
 
Meðalverð til neytenda á mígrenilyfinu Imigran hækkaði um tæp 5% milli 
verðkannana í apríl og nóvember sl., en verð á bólgueyðandi verkjalyfinu 
Voltaren Rapid lækkaði hins vegar um rúm 7% á sama tímabili. Þetta kemur fram 
í samanburði á niðurstöðum úr tveimur síðustu verðkönnunum verðlagseftirlits 
ASÍ á lyfseðilsskyldum lyfjum, en verð á þessum lyfjum var skoðað í báðum 
könnunum. Það vekur athygli í báðum könnunum hversu fáir lyfsalar upplýsa 
viðskiptavini sína um ódýrari samheitalyf sem geta lækkað lyfjakostnað.   
 
Hár lyfjakostnaður og lyfjaverð til neytenda hafa mikið verið til umræðu 
undanfarið.  Þess má geta, að gert var samkomulag um lækkun á lyfjaverði í 
heildsölu milli heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis og Félags íslenska 
stórkaupmanna (FÍS) í október 2004. Í apríl 2005 gerðu Lyfjagreiðslunefnd og 
fulltrúar smásala með sér samkomulag um nýjar álagningarreglur á 
lyfseðilsskyldum lyfjum. Báðir þessir samningar miða að því að lækka lyfjaverð í 
heildsölu og til neytenda í smásölu í áföngum, þannig að í september 2006 verði 
meðalheildsöluverð lyfja hér á landi sambærilegt við það sem gerist á hinum 
Norðurlöndunum.   
 
Almannatryggingar miða greiðsluþátttöku sína við ódýrasta lyfið í hverjum flokki 
og hefur stefnan verið sú að leita leiða til að lækka lyfjakostnað og hvetja til 
aukinnar notkunar ódýrari samheitalyfja.   
 
Fyrir hinn almenna neytanda ætti aukið framboð ódýrari samheitalyfja á markaði 
að leiða til verðlækkana að öðru óbreyttu.  Lyf eru hins vegar talsvert ólík flestum 
öðrum neysluvörum, verðmyndun þeirra er flókin auk þess sem þau eru 
mikilvægur hluti af heilbrigðiskerfinu. Almennir notendur hafa oftar en ekki litla 
þekkingu á vörunni og takmarkaða möguleika á að afla sér nægilega góðra 
upplýsinga til að geta sjálfir metið mismunandi kosti sem í boði eru.  Þekking 
fagfólks er lykilatriði hvað þetta varðar og afar mikilvæg fyrir neytendur.  
Samkvæmt reglugerð nr. 91/2001 um afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu 
lyfja, er lyfjafræðingi skylt að upplýsa neytendur um val á milli samsvarandi 
samheitalyfja sé verðmunur milli þeirra meiri en 5%. Neytendur ættu hins vegar 
ávallt að geta treyst því að fá upplýsingar um verðmun hjá lyfsölum, einkum í ljósi 
þess að engar verðupplýsingar liggja frammi í apótekum um endanlegt verð sem 
neytandinn greiðir fyrir mismunandi lyf, líkt og gerð er krafa um við sölu á flestum  
vörum til neytenda.  
 
Verðmyndun á lyfjum 
Endanlegt verð á lyfjum til neytenda samanstendur af nokkrum þáttum.   
Heildarverð lyfsins er það hámarksverð sem smásöluaðila er heimilt að 
verðleggja lyfið á skv. lyfjaverðskrá.  Frá því dregst sá hluti sem TR greiðir af 
viðkomandi lyfi, skv. þeim reglum sem gilda um þátttöku almannatrygginga í 
lyfjakostnaði. Samtala þessara þátta myndar hluta sjúklings í lyfjaverði.  Af þeim 
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hluta geta apótekin síðan gefið afslátt að vild og þar verður í raun til verðmunur á 
milli apóteka. 
 
  Heildarverð (skv. Lyfjaverðskrá) (1) 
- Hluti TR 
= Hluti sjúklings 
- Afsláttur apóteks af hluta sjúklings 
= Verð sem neytandinn greiðir       
 
Lyfjagreiðslunefnd gefur út lyfjaverðskrá nokkrum sinnum á ári. Þar kemur fram 
heildarverð á lyfinu sem einnig er samsett úr nokkrum þáttum.  Í verðskránni er 
að finna hámarks heildsöluverð á lyfinu sem Lyfjagreiðslunefnd ákvarðar út frá 
heildsöluverði á hinum Norðurlöndunum, að viðbættu ákveðnu álagi. Við það 
bætist smásöluálagning skv. sérstökum reglum sem Lyfjagreiðslunefnd samdi um 
við fulltrúa lyfjasmásala fyrr á þessu ári. Við þetta bætist 24,5% virðisaukaskattur.   
 
Hámarks heildsöluverð (skv. lyfjaverðskrá)  
+ Hámarks smásöluálagning (skv. reglum lyfjagreiðslunefndar) 
= Hámarks smásöluverð án vsk. 
+ Virðisaukaskattur 
=  Heildarverð (1) 
 
 
 
Þátttaka Tryggingastofnunar í lyfjakostnaði 
Tryggingastofnun ríkisins tekur þátt í greiðslu á lyfjakostnaði á ákveðnum lyfjum 
skv. sérstökum reglum. Greiðslur TR eru reiknaðar út frá lægsta hámarksverði 
samheitalyfja og/eða samhliða innfluttum lyfjum. Samheitalyf eru þau lyf sem 
innihalda sama virka efnið og frumlyfið (þ.e. frumgerð lyfsins sem fyrir er á 
markaði). Samhliða innflutningur nefnist það hins vegar, þegar annar en 
umboðsmaður lyfsins hér á landi flytur það inn. Þannig miðar TR  
greiðsluþátttöku sína við ódýrasta fáanlega lyfið á markaðnum með ákveðna 
verkun. Neytandi sem kaupir lyf sem er dýrara en ódýrasta samheitalyfið og/eða 
samhliða innflutt lyf á markaði þarf sjálfur að greiða mismuninn milli þessara 
tveggja kosta.      
 
Tökum dæmi. 
 
Frumlyf – hámarksverð skv. lyfjaverðskrá:     5.000 
Ódýrasta samheitalyf – hámarksverð skv. lyfjaverðskrá:  4.000  
 
Viðmiðunarverðið sem TR notar við útreikning á greiðsluþátttöku sinni er í þessu 
tilviki kr. 4.000.  Ef við gefum okkur að þátttaka TR í kostnaði við umrætt lyf sé kr. 
2.000, sem reiknað er út frá verði ódýrara lyfsins, lítur dæmið svona út: 
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Hluti sjúklings sem kaupir frumlyfið:  
  Heildarverð:     5.000 
- Hluti TR:   2.000 
= Hluti sjúklings:  3.000  
Þátttaka TR miðast í báðum tilvikum við verðið á ódýrara samheitalyfinu, en 
sjúklingurinn þarf sjálfur að greiða mismuninn kr. 1.000.   
 
Hluti sjúklings sem kaupir ódýrara samheitalyfið: 
   Heildarverð:  4.000 
-  Hluti TR:   2.000       
= Hluti sjúklings: 2.000 
  
 
 
Niðurstöður kannana 
Þegar niðurstöður síðustu tveggja lyfjakannana verðlagseftirlitsins eru bornar 
saman eru niðurstöðurnar nokkuð mismunandi hvað varðar lyfin tvö, Imigran og 
Voltaren Rapid. Jafnvel þótt heildarverð beggja lyfja hafi lækkað milli kannana 
hefur verð sem sjúklingurinn greiðir hækkað í öðru tilvikinu en lækkað í hinu.  
Tölur og útreikningar miða í öllum tilvikum við almenna neytendur. Aðrar reglur 
gilda um greiðsluþátttöku fyrir elli-og örorkulífeyrisþega.    
 
Lyf 1: Imigran 
 

20. apríl 1. nóv Breyting
Hámarksverð (Heildarverð) 8.230 7.763 -5,7%
- Hluti TR 3.280 2.446 -25,4%
Hluti sjúklings 4.950 5.317 7,4%
Meðalafsláttur apóteks 15% 17% 13,3%
Meðalverð til sjúklings m.afsl. apóteks 4.207 4.415 4,9%

20. apríl 1. nóv Breyting
Hámarks heildsöluverð 4.967 4.697 -5,4%
+ Hámarks smásöluálagning 1.643 1.538 -1,0%
Hámarkssmásöluverð án vsk 6.610 6.235 -5,7%
Hámarkssmásöluverð m. vsk 8.230 7.763 -5,7%

Imigran töflur 100 mg. 6 stk.

Sundurliðun á hámarks heildarverði 

 
 
 
Eins og sjá má í töflunni hefur meðalverð til neytenda á mígrenilyfinu Imigran 
hækkað um 5% frá því í verðkönnun í apríl.  Þegar rýnt er í tölurnar kemur hins 
vegar í ljós að í raun hefur heildarverð á lyfinu lækkað um tæp 6% á tímabilinu, 
mest vegna lækkunar á hámarks heildsöluverði, en hlutfallsleg hámarks 
smásöluálagning hefur einnig lækkað um 1%.  Meðalafsláttur apótekanna af 
hluta sjúklings hefur einnig aukist,  var 15% í apríl en 17% í nóvember. Þetta 
þýðir að raunveruleg meðalsmásöluálagning, að teknu tilliti til afsláttar 



 4

apótekanna, hefur að meðaltali lækkað um 3%, ef miðað er við hámarks 
heildsöluverð. Það sem hins vegar skýrir hækkunina á hluta sjúklings í 
lyfjaverðinu, þrátt fyrir þessar lækkanir, er að greiðsluþátttaka TR á lyfinu Imigran  
hefur minnkað um rúman fjórðung frá því í apríl.  Ástæðan er sú að nú er komið  
á markað samheitalyfið Imigran Radis sem er ódýrara en frumlyfið Imigran og 
notar TR nú nýja lyfið sem viðmiðunarverð til útreikninga á greiðsluþátttöku sinni.  
 
Samanburður á lyfjunum tveimur Imigran og Imigran Radis verður eftirfarandi: 
 
Hluti sjúklings sem kaupir Imigran: 
  Heildarverð:  7.763 
- Hluti TR:    2.446  
= Hluti sjúklings:  5.317 
Meðalverð til sjúklings m. afsl. apóteks: 4.415   
 
Hluti sjúklings sem kaupir Imigran Radis: 
  Heildarverð:   7.396 
- Hluti TR:   2.446 
= Hluti sjúklings:  4.950 
Reiknað meðalverð til sjúklings m. afsl. apóteks: 4.110* 
*Miðað er við að veittur sé sami meðalafsl. af hluta sjúklings hjá apóteki og af Imigran 
 
Þátttaka TR miðast í báðum tilvikum við ódýrara samheitalyfið, Imigran Radis og 
þarf sjúklingurinn sjálfur að borga mismuninn, kr. 367. Athygli vekur að ekkert 
apótekanna í könnuninni í nóvember bauð viðskiptavini sínum upp á ódýrara 
samheitalyfið, Imigran Radis í stað Imigran. Hefði Imigran Radis sem TR miðar 
nú greiðsluþátttöku sína við verið boðið með sama meðalafslætti hjá apótekunum 
og Imigran hefði verð til neytenda lækkað um rúm 2% milli kannana. 
 
Meðalverð til sjúklings á Imigran í apríl:    4.207 
Reiknað meðalverð til sjúklings á Imigran Radis í nóv: 4.110    
Mismunur:        2,4%     
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Lyf 2: Voltaren Rapid 

20. apríl 1. nóv Breyting
Hámarksverð (Heildarverð) 1.379 1.264 -8,3%
-Hluti TR 0 0 
=Hluti sjúklings 1.379 1.264 -8,3%
Meðalafsláttur apóteks 7,5% 6% -20,0%
Meðalverð til sjúklings m.afsl. apóteks 1.276 1.181 -7,4%

20. apríl 1. nóv Breyting
Hámarks heildsöluverð 622 578 -7,1%
+Hámarks smásöluálagning 485 437 -3,1%
Hámarkssmásöluverð án vsk 1.107 1.015 -8,3%
Hámarkssmásöluverð m. vsk 1.378 1.264 -8,3%

Sundurliðun á hámarks heildarverði 

Voltaren Rapid töflur 50mg. 30 stk.

 
 
 
Meðalverð til neytenda á bólgueyðandi verkjalyfinu Voltaren Rapid hefur lækkað 
um rúm 7% síðan í könnuninni í apríl. Hámarks heildsöluverðið hefur lækkað um 
7% og hlutfallsleg hámarks smásöluálagning um 3% en meðalafsláttur 
apótekanna af hluta sjúklings hefur minnkað úr 7,5% í 6%. Þetta þýðir að 
raunveruleg smásöluálagning að teknu tilliti til afslátta apótekanna er að meðaltali 
nánast óbreytt milli kannana ef miðað er við hámarks heildsöluverð.  Þess má 
geta að Tryggingastofnun ríkisins tekur engan þátt í greiðslu á þessu lyfi.   
 
Fáanlegt er ódýrara samheitalyf, Vostar S, í stað Voltaren Rapid og einungis tvö 
apótek í hvorri könnun sem buðu viðskiptavini upp á þann valkost, en þó ekki 
sömu tvö í báðum könnunum.  Munurinn á meðalverði til sjúklings á frumlyfinu 
Voltaren Rapid og samheitalyfinu Vostar S var í báðum könnunum 14%.   
 
Samanburður á Voltaren og Vostar S verður eftirfarandi: 
 
Hluti sjúklings sem kaupir Voltaren Rapid: 
   Heildarverð:        1.264 
- Hluti TR:           0      
= Hluti sjúklings:  1.264 
Meðalverð til sjúklings m.afsl. apóteks: 1.181 
 
 
Hluti sjúklings sem kaupir Vostar S: 
  Heildarverð:  1.200 
- Hluti TR:           0 
= Hluti sjúklings:  1.200 
Meðalverð til sjúklings m. afsl. apóteks: 1.035 
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Fá neytendur hagstæðasta lyfjaverðið? 
Rétt er að undirstrika að verðkannanir verðlagseftirlitsins gefa einungis  
upplýsingar um verð á mjög takmörkuðum fjölda lyfja á markaði og með engu 
móti er hægt að alhæfa um lyfjamarkaðinn í heild út frá niðurstöðunum.  Þær 
gefa hins vegar mikilvægar vísbendingar um hver staðan er og hvaða úrbóta sé 
þörf fyrir neytendur.  Tvennt stendur upp úr í samanburði á niðurstöðum þessara 
tveggja verðkannana.  Annars vegar sú staðreynd að þrátt fyrir talsverða lækkun 
á heildarverði lyfsins Imigran hefur meðalverð til neytenda hækkað. Hins vegar 
hversu fáir lyfsalar benda viðskiptavinum sínum á ódýrari kost af sambærilegu lyfi 
þrátt fyrir þá skyldu sem hvílir á lyfsölum að upplýsa neytendur um ódýrara 
samheitalyf. Þetta vekur upp spurningar um hvort aðrir hagsmunir annarra en 
sjúklinganna ráði þar ferðinni. Það er óásættanlegt að þeir samningar sem gerðir 
hafa verið um lækkun á lyfjakostnaði skili sér ekki betur í lægra lyfjaverði til 
neytenda. Það hlýtur að vera sjálfsögð krafa að þeir sem fagþekkingu hafa á 
þessu sviði, s.s. læknar og lyfsalar, veiti upplýsingar og ráðgjöf sem gera 
sjúklingum kleift að lækka lyfjakostnað sinn sem frekast er unnt.  Neytendur eru 
einnig hvattir til að beita sér með virkari hætti og spyrjast ávallt fyrir um hjá 
læknum og lyfsölum hvort til séu ódýrari samheitalyf sem geti komið í stað þess 
sem ávísað hefur verið.  


