
2. Fundargerðir vinnuhópsins 

Fundargerð 1. fundar 

Fundarheiti og nr. fundar: 1. Fundur vinnuhóps um greiðsluþátttöku í S-merktum og leyfisskyldum lyfjum 

Staður og stund: Glerhúsið, Velferðarráðuneyti, 25.09.2014, kl. 15:00-16:30 

Málsnúmer: Vel-14090167 

Mætt: Einar Magnússon, Emil Thóroddsen, Guðrún Björg Elíasdóttir, Gunnar Alexander Ólafsson, Jón 
Fannar Kolbeinsson, Katrín Hjörleifsdóttir, María Heimisdóttir, Ólafur Adolfsson, Rúna H. Hauksdóttir 

Fundarritari: Jón Fannar Kolbeinsson 

Dagskrá: 

1. Tímarammi 

Farið var yfir verkefni vinnuhópsins og fundarmenn sammæltust um fundartíma. Var ákveðið að næsti fundur 
yrði haldinn föstudaginn 3. október kl: 08:30 til 9:30. Samþykkt var að fundirnir yrðu í heild 4 og að síðasti 
fundurinn yrði fimmtudaginn 16. október. 

2.  Verkþættir 

Farið var yfir þá verkþætti sem að vinnuhópnum snúa. 

a) Lögð voru fram drög að breytingu á reglugerð nr. 313/2013 vegna fyrirhugaðrar tilfærslu á 
Leyfiskyldum og S-merktum lyfjum undir greiðsluþátttökukerfið. Um er að ræða breytingar á 14. og 15. gr. 
reglugerðarinnar. Fundarmenn ræddu orðalag reglugerðarinnar með tilliti til þess hvort að æskilegt væri að 
það væri opið eða ekki. Á meðal þeirra sjónarmiða sem fram komu var að æskilegt væri að halda orðalaginu 
opnu í því skyni að útiloka ekki aðrar stofnanir en Landspítalann og Fjórðungssjúkrahús Akureyrar. Málið 
verður tekið aftur fyrir á næsta fundi og nefndarmenn beðnir um að senda inn athugasemdir ef einhverjar 
væru fyrir þann fund. 

b)  Rætt var um  merkingar í verðskrá –hugbúnaðarbreytingar og bent á að nauðsynlegt væri að ræða 
málið nánar við hugbúnaðarfólk sem kemur að slíkum kerfisbreytingum. Einnig var bent á að upplagt væri að 
hugsanlegar hugbúnaðarbreytingar yrðu gerðar um leið og breytingar sem gera þarf vegna nýrrar 
reglugerðar um lyfjaávísanir sem nú er unnið að. 

c) Rætt var um lista yfir S-merkt og leyfisskyld lyf sem SÍ greiðir og ákveðið var að fulltrúar 
Landspítalans og SÍ myndu ræða saman um það mál og hvernig lyfseðlar geta verið sendir á milli. 

d) Annað. Umræður fóru fram um tilgang lagabreytingarinnar og voru skiptar skoðanir um hvort 
breytingin væri til einföldunar eða ekki, hvort hún mismuni sjúklingum og hver væri sparnaður vegna hennar. 
Fram kom að áætluð sparnaðartala væri 145 m kr. en óvissa væri um þá tölu þar sem hvorki hefði verið tími 
eða fjármagn til að kanna það til hlítar. Óskað var eftir að fundarmenn leggðu fram skriflegar athugasemdir 
og tillögur á næsta fundi. Rætt var um áður fyrirhugað verkefni um af-s-merkingu og hugsanleg tengsl þess 
við núverandi verkefni. Formaður starfshópsins tók af öll tvímæli um þetta atriði; núverandi verkefni fæli ekki í 
sér af-s-merkingu lyfja og um það þyrfti að fjalla sérstaklega. 

Framlögð skjöl: Tillaga að breytingu á reglugerð 313/2013, Reglugerð 313/2013 

 

3. Önnur mál - Næsti fundur Föstudaginn 3. október kl. 08:30-9:30 
  



Fundargerð 2. fundar 
Fundarheiti og nr. fundar: 2. fundur vinnuhóps um greiðsluþátttöku í S-merktum og leyfisskyldum lyfjum 

Staður og stund: Lyfjagreiðslunefnd, fundarsalur, 3.10.2014, kl. 08:35-09:33 

Málsnúmer: Vel-14090167 

Mætt: Einar Magnússon, Emil Thóroddsen, Guðrún Björg Elíasdóttir, Gunnar Alexander Ólafsson, Jón 
Fannar Kolbeinsson, Katrín Hjörleifsdóttir, María Heimisdóttir, Ólafur Adolfsson, Rúna H. Hauksdóttir 
Fundarritari: Jón Fannar Kolbeinsson 

Dagskrá: 

1. Tímarammi 

Farið var yfir umræðuefni og fundargerð 1. fundar og gerð athugasemd við orðalag c-liðar fundargerðar. 
Farið var fram á að athugasemdirnar yrðu skriflegar. 

2.  Verkþættir 

Tekinn var staða á verkþáttum. 

a) Rætt var um afgreiðslufyrirkomulag S-merktra eins og það er í dag og kallað eftir lýsingu á því 
hvernig fyrirkomulagið ætti að vera. Fram kom sú skoðun að afgreiðsla S-merktra lyfja ætti að vera 
eins og afgreiðsla almennra lyfja er og yfirfæra kerfið til samræmis eftir því sem unnt er, m.a. að 
teknu tilliti til þess að umræddar breytingar á greiðslufyrirkomulagi fela EKKI í sér af-s-merkingu. 
Fundarmenn voru ásáttir við þá tillögu. 

b) Fulltrúar SÍ og LSH höfðu fundað í vikunni og fór sá fundur í að greina málið. Þá liggur fyrir áætlun 
næsta fundar varðandi hvað þarf að gera, m.a. að greina möguleg vandamál. Rætt var um að S-
merking væri ekki greiðslumerking og þörf væri á að finna greiðslumerkingu. S-merking væri til að 
halda utan um innkaup og umsýslu en vandamál fælust í uppgjöri LSH við SÍ. Möguleg lausn á þeim 
vanda er að færa fjárveitingar vegna lyfja sem notuð eru innan LSH  frá SÍ yfir á LSH. 

c) Greiðslumerkingar í verðskrá voru ræddar og bent á að þörf væri á fleiri kóðum, þ.m.t. sér-kóðum 
fyrir leyfisskyld lyf. Þá var rætt um birtingu verða og fram komu sjónarmið um að verð ættu að vera 
opinber. Í því fælist ákveðin neytendavernd og rætt um fordæmi frá Noregi en lagt var fram norskt 
lögfræðiálit um birtingu verðupplýsinga. Fordæmi væri fyrir þessu í verðskrá þar sem gert væri ráð 
fyrir sk. „umboðsmannaverðum“. Fram kom einnig þau sjónarmið að opinber birting útboðsverða 
gæti dregið úr árangri útboða og kanna verður hvort birting útboðsverða í núverandi samningum sé 
heimil. 

d) Þá var óskað eftir að listi yfir S-merkt og leyfisskyld lyf sem SÍ greiðir yrði gerður aðgengilegur 
hópnum. Var það samþykkt en farið fram á að þær upplýsingar yrðu meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

e) Farið var yfir spurningalista sem lagður var fram af hálfu GAÓ og sammælst um að honum yrði 
svarað skriflega og lagður fram á fundi þann 8. okt. 

f) Umræða tekin um hvort að leyfisskyldu lyfin féllu undir lyfjaskírteini og sú skoðun kom fram að það 
ætti að hnykkja á því með reglugerðarbreytingu. Óskað var eftir skriflegum athugasemdum vegna 
þessa. 

Framlögð skjöl: Núverandi afgreiðslufyrirkomulag S-merktra lyfja, 

Spurningarlisti frá ftr. ÖBÍ 

Norskt lögfræðiálit um birtingu verðupplýsinga 

3. Önnur mál - Næsti fundur fimmtudagurinn 8. október kl. 08:30-9:30 
 
  



Fundargerð 3. fundar 
Fundarheiti og nr. fundar: 3. fundur vinnuhóps um greiðsluþátttöku í S-merktum og leyfisskyldum lyfjum 

Staður og stund: Lyfjagreiðslunefnd, fundarsalur, 09.10.2014, kl. 08:30-09:40 

Málsnúmer: Vel-14090167 

Mætt: Einar Magnússon, Emil Thoroddsen, Guðrún Björg Elíasdóttir, Gunnar Alexander Ólafsson, Jón 
Fannar Kolbeinsson, Katrín Hjörleifsdóttir, María Heimisdóttir, Ólafur Adolfsson, Rúna H. Hauksdóttir 
Fundarritari: Jón Fannar Kolbeinsson 

Dagskrá: 

1. Tímarammi 

Farið var yfir fundargerð 1. fundar og hún samþykkt með athugasemdum. 

2.  Verkþættir 

a) Farið var yfir núverandi afgreiðslufyrirkomulag S-merktra lyfja og lagt fram hugkort til skýringar. Rætt 
var um að það þyrfti að halda sölu S-merktra og annarra lyfja aðskildum og að ákveðið flækjustig 
myndaðist við uppgjör við SÍ í ljósi þess að LSH er ekki eigandi lyfjalagersins. Það fælist í því 
ákveðin einföldun ef að LSH væri eigandi lagersins. SÍ bentu á að samkvæmt minnisblaði dags. 
18/9/2014 frá Velferðaráðuneyti komi fram að breytingin „ að flytja S-merkt lyf og leyfisskyld lyf yfir í 
almennt greiðsluþátttöku kerfi“ á ekki að hafa áhrif á opinber innkaup og umsýslu lyfjanna. Það 
fyrirkomulag að ekki sé á sömu hendi eignarhald (þ.m.t greiðsla) lyfjanna, og svo hins vegar 
ákvörðun um  notkun sé til þess fallið að veita enn frekara aðhald og eftirlit með fjárlagaliðnum.  
Núverandi staða eignarhalds lager er því í góðu ferli að mati SÍ.  Á það var bent að LSH og SÍ hafa 
heimild í reglugerð til að semja um lagerinn og fyrirkomulag greiðslna. 

b) Fundarmenn ræddu hvort að útboðsverð ættu að fara inn í verðskrá. Meðal þess sem kom fram voru 
áhyggjur yfir því að verð yrðu opinber og bent á að það gæti stangast á við samninga, sérstaklega er 
varða trúnaðarhluta þeirra. Þá væri möguleiki á að birting verða hefði skaðleg áhrif varðandi útboð 
og að aðilar væru að bjóða út frá verðum sem að þeir hefðu vitneskju um. Einnig væri það mögulega 
kostnaðarsöm áhætta að láta reyna á þetta. Þá var bent á að það væru nú þegar fjölmargir aðilar 
sem hefðu þessar upplýsingar og spurt hvort að þetta myndi í raun breyta miklu frá því sem er nú 
þegar. Sú skoðun að ferlið allt ætti að vera eins opinbert og mögulegt er kom fram og bent var á 
nálgun norðmanna sem felst í því að það sem flokkast undir opinber innkaup flokkast undir opinber 
verð. Rætt var um að farin yrði tímabundin millileið sem fælist í því að verðin yrðu á rafrænu formi í 
greiðsluþátttökukerfinu en ekki birt í lyfjaverðskránni. 

c) Þá voru ræddar breytingar sem þarf að gera hjá SÍ og LSH. Tekin saman atriði varðandi lagerinn og 
nefnt að þetta væri framkvæmanlegt en myndi ekki nást fyrir janúar. 

d) Rætt um mikilvægi þess að fá úr því skorið hvað þyrfti að gera varðandi tölvu/hugbúnaðarmál. Kallar 
þetta á einhverjar breytingar og hverjar þá? Kom fram að meginhluti kerfisins væri til staðar, en 
spurning væri hvaða upplýsingar SÍ veitti. 

e) Mikilvægt að farið verði yfir lista S-merktra og leyfisskyldra lyfja sem SÍ greiðir og merkt við hvaða lyf 
megi gera ráð fyrir að fari á lyfseðil. 

f) Mikilvægi greiðsludreifingar rætt og bent á að hópur fólks muni lenda í vandræðum með þakið. Talið 
að skilyrði væru til að nota vinnu hópsins til að laga ferlið. Óskað var eftir skriflegu áliti varðandi þetta 
atriði og tillögu um breytingu á reglugerð. 

g) Þá var kallað eftir þeim athugasemdum og textum sem nýta á í skýrsluna. 

 

Framlögð skjöl: Hugkort ‘‘Lyfjaávísun á ‘‘s“-merkt lyf“ 

Athugasemdir við fundargerð 1. fundar 



Fundargerð 2. fundar 

Athugasemdir við ‘‘Núverandi afgreiðslufyrirkomulag S merktra lyfja 

3. Önnur mál - Næsti fundur: fimmtudagurinn 16. október kl. 08:00-9:30 
  



Fundargerð 4. fundar 
Fundarheiti og nr. fundar: 4. fundur vinnuhóps um greiðsluþátttöku í S-merktum og leyfisskyldum lyfjum 

Staður og stund: Lyfjagreiðslunefnd, fundarsalur, 16.10.2014, kl. 08:00-09:30 

Málsnúmer: Vel-14090167 

Mætt: Einar Magnússon, Guðrún Björg Elíasdóttir, Gunnar Alexander Ólafsson, Jón Fannar Kolbeinsson, 
Katrín Hjörleifsdóttir, María Heimisdóttir, Ólafur Adolfsson, Rúna H. Hauksdóttir 
Fjarverandi: Emil Thóroddsen 
Fundarritari: Jón Fannar Kolbeinsson 

Dagskrá: 

1. Fundargerð 

Óskað eftir athugasemdum við fundargerð 3ja fundar ef einhverjar væru og að þeim yrði komið á framfæri 
fyrir lok 16. október. 

2.  Verkþættir 
a) Rætt um lögfræðiálit vegna útboða og birtingu verðs. Baldvin Hafsteinsson, lögfræðingur á LSH kom 

á fundinn og útskýrði sjónarmið LSH. Í máli hans kom fram að verðin væru ekki trúnaðarmál lagalega 
séð en LSH hafi, í þeim tilgangi að ná fram hagstæðara verði,lýst því yfir í útboðum sínum að 
einingarverð yrðu ekki gerð opinber. Að þessu leyti væri LSH skuldbundið til að halda trúnað 
gagnvart birgjum. Þá kom einnig fram að aðrir aðilar en þeir sem listaðir væru upp í útboðsgögnum 
gætu ekki nýtt sér afslátt LSH. Aftur var bent á að verðin væru í raun ekki trúnaðarmál. þau kæmu 
fram í útboðsgögnum og á öllum nótum. LSH nefndi að hægt væri að fella trúnaðarklausu út úr 
útboðum. Þá var nokkur umræða um að sérstakur samningur væri á milli SÍ og LSH sem fæli í sér 
hagræðingu fyrir sjúklinga. Nokkur gagnrýni kom fram varðandi þetta fyrirkomulag og fundarmenn, 
að undanskyldum fulltrúum SÍ,  töldu sig ekki geta lagt til óbreytt ástand. LSH tók fram að það væri 
þeim að meinalausu að aðrir njóti útboða þeirra. Þá var eignarhald lagersins nefnt í þessu tilliti og 
rætt um að það þyrfti að vera til staðar möguleiki á að breyta eignarhaldinu á þeim hluta lagersins 
sem ætlaður er sjúklingum utan legudeilda, en hann er nú í eigu SÍ. Lagerinn sem ætlaður er 
sjúklingum á legudeildum er hins vegar í eigu LSH. Nú væri staðan þannig samkvæmt samkomulagi 
LSH og SÍ að  LSH kaupir inn S-lyfin, endurheimtir þann innkaupakostnað mánaðarlega skv. 
greiðsluáætlun, og stemmir síðan af á uppgjörsreikningum á miðju ári og um áramót.  Jafnframt fer 
þá fram afstemming við notkun lyfjanna. Haldið er utan um báða lagerana í ORRA kerfi LSH en með 
aðskildum hætti. 

fulltrúi SÍ minnti á afstöðu stofnunarinnar til lagerhaldsins (sjá athugasemdir við fundargerð 3ja. fundar). 
Nú væri staðan þannig að um ‘‘láns-lager“ væri að ræða samkvæmt samkomulagi milli LSH og SÍ. 
b) Þá voru ræddar nauðsynlegar hugbúnaðarbreytingar hjá SÍ og LSH. Gróf kostnaðaráætlun liggur 

fyrir, en lögð var áhersla á að sú áætlun væri ekki endanleg og gæti tekið breytingum. Óskað var eftir 
texta frá LSH um hvaða breytingar þarf að gera á hugbúnaði, kostnaðaráætlun og tímaáætlun. Þá 
kom fram að lyfjaverslanir þurfi sennilega að gera smávægilegar breytingar á sínum hugbúnaði. LSH 
og SÍ munu funda seinna í dag með hugbúnaðarmönnum og mun LSH senda upplýsingar um 
kostnað og tímasetningar vegna sinnar vinnu við kerfisbreytingarnar til vinnuhópsins eftir þann fund. 

a) Rætt var um lista yfir S-merkt og leyfisskyld lyf sem SÍ greiðir og var sérstök umræða um 
sóttvarnarlyf. Niðurstaða fundarmanna var sú að það fyrirkomulag verður með sama hætti og verið 
hefur og bent á að sóttvarnarlyf heyra undir sóttvarnarlögin 

b) Þá var óskað eftir ábendingu um gildistöku og fundarmenn beðnir að skila inn áliti hvað það varðar 
ásamt rökstuðningi varðandi hvenær möguleg innleiðing gæti orðið. 

c) Búið er að semja fyrstu drög að skýrslu og kallað var eftir tillögum hópsins varðandi texta og 
athugasemdir. Stefnt að því að skýrslan verði tilbúin til yfirlestrar 27. október n.k. 

d) Hópnum var þakkað gott samstarf og formanni hópsins þakkað sérstaklega fyrir. 

Framlögð skjöl: Fundargerð 3ja fundar 

Ferli umsókna og afgreiðslu vegna leyfiskyldra lyfja 



Fyrstu drög að skýrslu vinnuhópsins 
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