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• Lyfjaver - heildsala hefur skráð inn 11 lyf undir 27 vörunúmerum. Þar af er 
söluhæsta sjúkrahúslyf LSH sem lækkaði kostnað LSH vegna þess lyfs 
verulega. I meira en 30% tilfella hefur Lyíjaver skráð inn á nokkurra 
prósenta lægra heildsöluverði en umboðsmaður framleiðanda. Stefnt er að 
því að f jö lg a  skráningum verulega á næstu misserum.

• Lyfjaver telur eðlilegt að áfram verði heimilað að skrá inn samhliða lyf 
samkvæmt þeim viðmiðunarreglum um verð sem gilda fyrir umboðsmenn 
frumlyfjaframleiðenda. Samkeppni á markaði fái að ráða verðmyndun en ekki 
t.d. ákveðin álagning á innkaupsverð frá útflutningslandinu. Slík viðmiðun virkar 
í raun letjandi á innflytjendur samhliða lyíja til að leita sífellt betri innkaupsverða 
og auk þess er kostnaður við skráningu samhliða lyfja mismunandi mikill eftir 
útliti og gerð pakkningar. T.d. í Danmörku hefur s.l. 15 ár verið leyft að skrá inn 
á sama hámarksverði og frumlyfið og sömuleiðis í Svíþjóð frá 1995.

•  L y f ja v e r  telur mikilvægt að ný Lylj agreiðslunefnd breyti núverandi vinnuferli 
á þann hátt að innflytjendum verði fyrst heimilað að sækja um og fá 
samþykkt hámarksverð í heildsölu áður en önnur umsóknargögn um 
markaðsleyfi eru send Lyfjastofnun með tilheyrandi skráningarkostnaði.

• Lyfjaver er ekki í samtökum lyíjaheildsala (FIS) og telur fráleitt að í frumvarpinu 
sé gert ráð fyrir því að kalla fulltrúa samkeppnisaðilanna á fund í
Lyijagreiðslunefnd þegar íjallað er um verðumsóknir þeirra sem ekki eru í FIS.

• Framleiðendur leggjast alfarið gegn samhliða innflutningi lyfja og beita 
lagatæknilegum aðferðum og framboðsstýringu til þess að gera fyrirtækjum sem 
hann stunda eins erfitt fyrir og kostur er. Island er þar engin undantekning þar á.

• Lyijaver telur mikilvægt að verðákvörðun og skráningarferli samhliða lyfja á 
Islandi verði hraðað frá því sem nú er. I lögum og reglugerðum er ávallt 
tilgreindur hámarkstimi sem er í raun sá timi sem Lyfjastofnun tekur sér til að 
afgreiða umsóknir.
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