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Lyfjaverð til neytenda hækkar 
 
Verð á lyfseðilsskyldum lyfjum hefur hækkað um allt að 20% hjá markaðsráðandi 
lyfsölukeðjum frá því í apríl í fyrra að því er fram kemur í samanburði á nýlegri 
lyfjaverðskönnun verðlagseftirlits ASÍ sem gerð var nú í júní og sambærilegri 
könnun frá því í apríl í fyrra.   
Samhliða því sem hámarks leyfileg smásöluálagning hefur lækkað hafa lyfjabúðir 
dregið úr þeim afslætti sem þær veita af hluta sjúklings í lyfjaverðinu og þannig 
minnkað verulega ávinning neytenda af því samkomulagi sem gert var við 
lyfjasmásala í fyrra um lækkun á lyfjaverði.  
 
Auk þess bauð hvorug lyfsölukeðjan viðskiptavinum upp á ódýrara samheitalyf 
sem hefði geta lækkað kostnað neytandans vegna bólgueyðandi verkjalyfs um 
ríflega 20% þó svo að apótekið hefði engan afslátt veitt af lyfinu. 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%. Lyf eru mjög sérhæfð vara sem notandinn 
hefur oft takamarkaða þekkingu á og því afar mikilvægt að neytendur geti treyst 
því að fá upplýsingar og ráðgjöf hjá fagfólki og að framboð á þeim ódýrari 
samheitalyfjum sem eru á markaði sé fyrir hendi í apótekum. 
 
Samanburðurinn nær til fjögurra lyfseðilsskyldra lyfja.  
 
Tvö lyf fyrir almennan sjúkling (sem ekki hefur lyfjakort):  

• Imigran (radis), mígrenilyf  og Voltaren rapid, bólgueyðandi verkjalyf. 
 

Tvö lyf fyrir ellilífeyrisþega (sem ekki hefur lyfjakort): 
• Cozaar comp, blóðþrýstingslyfi og Zitromax, sýklalyfi.   

 

apríl ´05 júní ´06 Breyting apríl ´05 júní ´06 Breyting
Imigran radis töflur                 
100 mg. 6 stk. 4.520 4.950 9,5% 4.286 4.826 12,6%
Voltaren Rapid töflur                  
50 mg. 30 stk.    1.379 1.488 7,9% 1.257 1.454 15,7%
Cozaar Comp.töflur                  
62 mg. 98 stk.                   1.067 1.014 -5,0% 689 707 2,6%
Zitromax töflur                            
500 mg. 3 stk.               2.540 3.047 20,0% 2.535 2.971 17,2%

Lyf og heilsa Lyfja            

Verð í töflunni sýnir þau verð sem sjúklingurinn greiðir fyrir lyfið þegar tekið hefur 
verið tillit til þess afsláttar sem apótekið veitir

Verðkannanir á lyfseðilsskyldum lyfjum - apríl 2005 og júní 2006

 
 
 
Rétt er að taka fram að hér er einungis um samanburð á fáum lyfjum að ræða 
sem endurspegla ekki verð á öllum lyfseðilsskyldum lyfjum í viðkomandi apóteki. 
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Verðmyndun á lyfjum 
 
Verð á lyfjum til neytenda samanstendur af nokkrum þáttum. Hámarksverð lyfja 
er að finna í lyfjaverðskrá sem gefin er út af Lyfjagreiðslunefnd mánaðarlega.  
Þar kemur fram hámarks heilsöluverð lyfja ásamt þeirri hámarks álagningu sem 
heimilt er að leggja á lyfin í smásölu. Frá þessu dregst sá hluti lyfjaverðsins sem 
Tryggingastofnun ríkisins greiðir. Samtala þessara þátta myndar hluta sjúklings í 
lyfjaverðinu. Af þessum hluta geta apótekin gefið viðskiptavinum sínum afslátt að 
vild og þarna myndast í reynd verðmunurinn á milli apóteka. 
 
   Hámarks heildsöluverð 
+ Hámarks álagning   
= Hámarksverðs skv. lyfjaverðskrá 
-  Hluti TR  
= Hluti sjúklings í lyfjaverði  
- Afsláttur apóteks  
= Verð til sjúklings  
 
Þegar verð til neytandans út úr apóteki breytist geta því verið ýmsar ástæður fyrir 
því, þar á meðal eru að: 
 

• Hámarksverð í lyfjaverðskrá breytist t.d. vegna breytinga á heilsöluverði 
sem getur m.a. stafað af breytingum á gengi krónunnar. Hámarksverð 
getur líka breyst þegar reglur um hámarks álagningu í smásölu breytast. 

• Tryggingastofnun breytir reglum sínum um þátttöku í lyfjakostnaði. 
• Ódýrara samheitalyf kemur á markað. Tryggingastofnun miðar þátttöku 

sína í lyfjakostnaði við ódýrasta fáanlega samheitalyf á markaði, en kaupi 
sjúklingur dýrara lyf greiðir hann sjálfur fyrir mismuninn.  

• Apótekin breyta afslætti sínum til sjúklinga.  
 
Hér á eftir er sundurliðun á undirliggjandi breytingum sem orðið hafa á verði 
þeirra fjögra lyfseðilsskyldra lyfja sem fjallað var um hér að ofan. 
 
Imigran - Mígrenilyf 
 
Mígrenilyfið Imigran var á markaði í apríl 2005 hefur nú verið tekið af markaði. 
Þess í stað er nú einungis á markaði samheitalyfið Imigran radis. Sjúklingur sem 
áður tók Imigran fengi því í dag ávísað Imigran radis og er kostnaður af þessum 
tveim lyfjum borin saman þar sem um fullkomlega sambærileg lyf er að ræða.   
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Heildsöluverð Imigran radis er 10% hærra en það var í apríl í fyrra en 
hámarkshluti sjúklings í lyfjaverðinu er hins vegar óbreyttur þar sem reglur TR 
kveða á um að hámarkshluti sjúklings í lyfi í þessum flokki skuli vera kr. 4.950. 
Hámarksverð lyfsins skv. lyfjaverðskrá hefur hækkað um 7,7% en 
greiðsluþátttaka TR hefur hins vegar aukist um 19,2% þar sem hámarkshluti 
sjúklings í lyfi í 
þessum flokki er 
óbreyttur. 
Það verð sem 
sjúklingur greiðir 
fyrir lyfið í apóteki 
hefur hins vegar 
hækkað um 9,5% 
hjá Lyf og heilsu og 
12,6% hjá Lyfju. 
Þannig að þrátt fyrir 
að hámarkshlutur 
sjúklings í 
lyfjaverðinu sé 
óbreyttur skv. 
lyfjaverðskrá greiðir 
neytandinn  10-
12% meira fyrir 
lyfið nú en í apríl í 
fyrra. Ef miðað er 
við að 
innkaupsverð 
apótekanna sé 
hámarks 
heilsöluverð hefur 
hlutfallsleg 
smásöluálagning 
beggja 
apótekskeðjanna hækkað frá því í apríl í fyrra, úr 26% í 30% hjá Lyf og heilsu og 
úr 22% í 28% hjá Lyfju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apríl ´05 júní ´06 Breyting
Hámarks heildsöluverð 4.967 5.471 10,1%
Hámarks smásöluálagning 1.643 1.647 0,2%
Virðisaukaskattur 1.619 1.744 7,7%
Hámarksverð 8.230 8.861 7,7%
Greiðsluþátttaka TR -3.280 -3.911 19,2%

Hámarkshluti sjúklings 4.950 4.950 0,0%

Lyf og heilsa
Hámarks heildsöluverð 4.967 5.471 10,1%
Reiknuð smásöluálagning 1.298 1.646 26,8%
Virðisaukaskattur 1.535 1.744 13,6%
Greiðsluþátttaka TR -3.280 -3.911 19,2%

Verð til neytenda 4.520 4.950 9,5%

Hlutfallsleg smásöluálagning 26,1% 30,1%

Lyfja
Hámarks heildsöluverð 4.967 5.471 10,1%
Reiknuð smásöluálagning 1.110 1.547 39,3%
Virðisaukaskattur 1.489 1.719 15,5%
Greiðsluþátttaka TR -3.280 -3.911 19,2%

Verð til neytenda 4.286 4.826 12,6%

Hlutfallsleg smásöluálagning 22,3% 28,3%

Imigran (radis )
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Voltaren Rapid – Bólgueyðandi verkjalyf 
 
Hámarks 
heildsöluverð á 
bólgueyðandi 
verkjalyfinu 
Voltaren Rapid 
hækkaði um 15,3% 
milli kannana. 
Hámarksverð til 
sjúklings hefur 
hækkað nokkuð 
minna eða um 
12,6% vegna minni 
hækkunar á 
hámarks 
smásöluálagningu. 
Tryggingarstofnun 
tekur ekki þátt í 
niðurgreiðslu á 
þessu lyfi og því er 
hámarksverð skv. 
lyfjaverðskrá hið 
sama og 
hámarksverð til 
sjúklings.  
Verð til notandans 
út úr apóteki hefur 
hækkað um 15,7% 
hjá Lyfju þar sem hlutfallsleg smásöluálagningin hefur aukist lítillega úr 62,3% í 
62,9% og afsláttur af hluta sjúklings í lyfjaverðinu lækkað. Hjá Lyf og heilsu hefur 
verð til notandans hækkað um 7,9% sem er minna en hækkun á heildsöluverði, 
afsláttur af hluta sjúklings hefur því aukist og hlutfallsleg smásöluálagning lækkað 
úr 78% í tæp 67%. 
 
Það sem hins vegar vekur athygli varðandi þetta tiltekna lyf er að á markaðnum 
er ódýrara samheitalyfið Vostar S sem hvorki Lyf og heilsa né Lyfja buðu 
viðskiptavinum upp á í hvorugri verðkönnuninni. Jafnvel þó svo að apótekin 
hefðu engan afslátt veitt af hluta sjúklings í lyfjaverðinu og greitt hefði verði 
hámarksverð fyrir samheitalyfið Vostar S hefði það í öllum tilvikum verið ódýrara 
fyrir notandann að fá það lyf afgreitt í stað Voltaren Rapid. 

apríl ´05 júní ´06 Breyting
Hámarks heildsöluverð 622 717 15,3%
Hámarks smásöluálagning 486 530 9,1%
Virðisaukaskattur 271 306 12,5%
Hámarksverð 1.379 1.553 12,5%
Greiðsluþátttaka TR 0 0

Hámarkshluti sjúklings 1.379 1.553 12,5%

Lyf og heilsa
Hámarks heildsöluverð 622 717 15,3%
Reiknuð smásöluálagning 486 478 -1,5%
Virðisaukaskattur 271 293 7,9%
Greiðsluþátttaka TR 0 0

Verð til neytenda 1.379 1.488 7,9%

Hlutfallsleg smásöluálagning 78,1% 66,7%

Lyfja
Hámarks heildsöluverð 622 717 15,3%
Reiknuð smásöluálagning 388 451 16,3%
Virðisaukaskattur 247 286 15,7%
Greiðsluþátttaka TR 0 0

Verð til neytenda 1.257 1.454 15,7%

Hlutfallsleg smásöluálagning 62,3% 62,9%

Voltaren Rapid
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Í könnuninni nú í júní var 
yfir 20% munur á því verði 
sem greitt var fyrir Voltaren 
Rapid í apótekunum og 
hámarksverði á 
samheitalyfinu Vostar S. 
Þarna hefðu notendur 
lyfjanna því geta sparað 
nokkuð hefðu þeir fengið 
ábendingar frá lyfsölunum 
um að fáanlegt væri 
ódýrara samheitalyf.  
 
 
 
 
 
 
Cozaar comp - Blóðþrýsingslyf 
 
Samanburðurinn á 
blóðþrýstingslyfinu 
Cozaar comp. er 
miðaður við verð til 
ellilífeyrisþega. 
Hámarks 
heilsöluverð lyfsins 
hefur hækkað um 
15,5%. Hækkunin 
fellur að langmestu 
leyti á 
Tryggingastofnun 
en þátttaka TR í 
kostnaði við þetta 
lyf hefur hækkað 
um 14,6% milli 
kannana en 
hámarksverð til 
sjúklings hefur hins 
vegar lækkað um 
5% milli kannana. 
Sú lækkun skilar 
sér í því verði sem 
notandinn greiðir út 
úr apóteki hjá Lyf 
og heilsu þar sem 

apríl ´05 júní ´06 Breyting
Hámarks heildsöluverð 547 547 0,0%
Hámarks smásöluálagning 433 416 -3,8%
Virðisaukaskattur 240 236 -1,7%
Hámarksverð 1.220 1.200 -1,7%
Greiðsluþátttaka TR 0 0 0,0%
Hámarkshluti sjúklings 1.220 1.200 -1,6%
Lyf og heilsa
Voltaren Rapid 1.379 1.488 7,9%
Mismunur * 13,0% 24,0%
Lyfja
Voltaren Rapid 1.257 1.454 15,7%
Mismunur * 3,0% 21,2%

Vostar S

* Mismunur á hámarksverði á Vostar S og því verði sem sjúklingur 
greiddi fyrir Votaren Rapid.

apríl ´05 júní ´06 Breyting
Hámarks heildsöluverð 5.509 6.361 15,5%
Hámarks smásöluálagning 1.726 1.753 1,6%
Virðisaukaskattur 1.773 1.988 12,1%
Hámarksverð 9.008 10.102 12,1%
Greiðsluþátttaka TR -7.885 -9.034 14,6%

Hámarkshluti sjúklings 1.123 1.068 -4,9%

Lyf og heilsa
Hámarks heildsöluverð 5.509 6.361 15,5%
Reiknuð smásöluálagning 1.681 1.710 1,7%
Virðisaukaskattur 1.762 1.977 12,2%
Greiðsluþátttaka TR -7.885 -9.034 14,6%

Verð til neytenda 1.067 1.014 -5,0%

Hlutfallsleg smásöluálagning 30,5% 26,9%

Lyfja
Hámarks heildsöluverð 5.509 6.361 15,5%
Reiknuð smásöluálagning 1.378 1.463 6,2%
Virðisaukaskattur 1.687 1.917 13,6%
Greiðsluþátttaka TR -7.885 -9.034 14,6%

Verð til neytenda 689 707 2,6%

Hlutfallsleg smásöluálagning 25,0% 23,0%

Cozaar comp
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verðið hefur lækkað um tæp 5% síðan í apríl í fyrra en hjá Lyfju hefur verðið 
hækkað um 2,6%. Hlutfallsleg smásöluálagning beggja lyfsölukeðjanna á þessu 
lyfi hefur lækkaðu úr 30,5% í tæp 27% hjá Lyf og heilsu og úr 25% í 23% hjá 
Lyfju. 
 
Zitromax - Sýklalyf 
 
Við samanburð á 
sýklalyfinu 
Zitromax er einnig 
miðað við verð til 
ellilífeyrisþega. 
Hámarks 
heildsöluverð 
lyfsins hækkaði um 
rúm 15% milli 
kannana. Hámarks 
smásöluálagning 
hefur hækkað 
minna eða um rúm 
11%. Hámarksverð 
skv. Lyfjaverðskrá 
sem er það sama 
og hámarkshluti 
sjúklings þar sem 
TR tekur ekki þátt í 
niðurgreiðslu á 
þessu lyfi, hefur 
hækkað um 13,7%. 
 
Verð til neytenda út 
úr apóteki hefur 
hækkað um 20% 
hjá Lyf og heilsu og 
um rúm 17% hjá Lyfju milli kannana. Afslættir beggja apótekanna hafa lækkað og 
hlutfallsleg smásöluálagning aukist úr 44% í 50% hjá Lyf og heilsu og úr 44% í 
46% hjá Lyfju.  
  
Hámarks álagning og reiknuð álagning 
 

Hámarks smásöluálagning er 
ákvörðuð samkvæmt samkomulagi 
milli lyfjagreiðslunefndar og fulltrúa 
lyfjasmásala. Þegar skoðuð er 
hámarks smásöluálagning á 
lyfjunum fjórum í apríl í fyrra og nú 

apríl ´05 júní ´06 Breyting
Imigran (radis) 33,1% 30,1% -3,0%
Voltaren Rapid 78,0% 73,9% -4,1%
Cozaar comp. 31,3% 27,6% -3,8%
Zitromax 60,4% 58,2% -2,1%

Hlutfallsleg hámarks smásöluálagning

apríl ´05 júní ´06 Breyting
Hámarks heildsöluverð 1.413 1.628 15,2%
Hámarks smásöluálagning 853 948 11,1%
Virðisaukaskattur 555 631 13,7%
Hámarksverð 2.821 3.207 13,7%
Greiðsluþátttaka TR 0 0 0,0%

Hámarkshluti sjúklings 2.821 3.207 13,7%

Lyf og heilsa
Hámarks heildsöluverð 1.413 1.628 15,2%
Reiknuð smásöluálagning 627 819 30,7%
Virðisaukaskattur 500 600 20,0%
Greiðsluþátttaka TR 0 0 0,0%

Verð til neytenda 2.540 3.047 20,0%

Hlutfallsleg smásöluálagning 44,4% 50,3%

Lyfja
Hámarks heildsöluverð 1.413 1.628 15,2%
Reiknuð smásöluálagning 623 758 21,7%
Virðisaukaskattur 499 585 17,2%
Greiðsluþátttaka TR 0 0 0,0%

Verð til neytenda 2.535 2.971 17,2%

Hlutfallsleg smásöluálagning 44,1% 46,6%

Zitromax
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í júní má sjá að hlutfallsleg hámarks álagning hefur minkað um 2-4 %.  
Reiknuð álagning lyfjabúðanna, þegar tekið hefur verið tillit til þess afsláttar sem 
apótekin veita af hluta sjúklings í lyfjaverðinu, hefur hins vega hækkað á tveimur 
af fjórum lyfjum hjá Lyf og heilsu og á þrem af fjórum lyfjum hjá Lyfju.  

 

apríl ´05 júní ´06 Breyting apríl ´05 júní ´06 Breyting
Imigran (radis) 26,1% 30,1% 4,0% 22,3% 28,3% 6,0%
Voltaren Rapid 78,1% 66,7% -11,4% 62,3% 62,9% 0,6%
Cozaar comp. 30,5% 26,9% -3,6% 25,0% 23,0% -2,0%
Zitromax 44,4% 50,3% 5,9% 44,1% 46,6% 2,5%
* Álagning þegar tekið hefur verið tillit til þess afsláttar sem apótkin veita af hluta 
sjúklings í lyfjaverðinu miðað við að innkaupsverð sé hámarks heildsöluverð. 

Lyf og heilsa Lyfja
Reiknuð smásöluálagning *

 
 

Það samkomulag sem gert var um lækkun á smásöluálagningu milli 
Lyfjagreiðslunefndar og fulltrúa smásala skilar sér því ekki nema að hluta til 
neytenda þar sem apótekin vinna þá lækkun upp með því að minnka afslætti 
sína. Þetta eru slæm tíðindi fyrir neytendur á markaði þar sem tveir stórir aðilar 
ráða yfir stærstum hluta lyfsölu á öllu landinu sem takmarkar mjög samkeppni, 
ekki síst á stöðum þar sem einungis er starfandi eitt apótek og neytendur hafa 
ekki möguleika á að snúa sér annað með viðskipti sín. 
 


