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Efni: Svar við beiðni um upplýsingar um lyfjaskort frá velferðarnefnd

Velferðarnefnd Alþingis óskaði eftir minnisblaði frá heilbrigðisráðuneytinu með tölvupósti þann 18. 
janúar s.l. um skort á krabbameinslyfinu Tamoxifen Mylan með vísan til 51. gr. þingskapa. 
Óskað var eftir upplýsingum um af hverju lyfið hafi ekki verið fáanlegt síðustu mánuði, til hvaða 
úrræða hafi verið gripið til vegna lyfjaskortsins, m.a. til að tryggja öryggi sjúklinga, og hvenær mætti 
búast við að lyfið yrði fáanlegt á ný.

Heilbrigðisráðuneytið óskaði eftir upplýsingum frá Landspítala og Lyfjastofnun og miðast 
eftirfarandi upplýsingagjöf við þær upplýsingar.

Skráða lyfið Tamoxifen Mylan 20 mg hefur verið ófáanlegt síðan 25. apríl 2022. Ástæðan fyrir því er 
að dreifingaraðili lyfsins fékk gallaða lotu og því er bið eftir framleiðslu. Lyfið er flutt inn til Íslands í 
gegnum Danmörku af Icepharma en þar hefur verið birgðaskortur. Ástæður skortsins þar í landi er 
vegna þess að markaðsleyfishafi lyfsins breytti pakkningum lyfsins. Vegna þessa neituðu dönsk 
yfirvöld að heimila sölu lyfsins þar sem pakkningarnar uppfylltu ekki ákveðnar gæðakröfur um 
rekjanleika pakkninga.
Icepharma hefur unnið að því að leita allra leiða til að fá birgðir frá markaðsleyfishafa og er í 
stöðugum samskiptum vegna þessa. Markaðsleyfishafinn hefur ekki getað gefið nákvæma 
dagsetningu á næstu sendingu en vonast er eftir að það verði um mitt þetta ár.

Þrátt fyrir að Tamoxifen Mylan hafi verið ófáanlegt þá hefur tamoxifen frá öðrum framleiðendum 
verið fáanlegt sem undanþágulyf að tilstuðlan Icepharma og Parlogis.
Í lok ágúst 2022 heimilaði Lyfjastofnun skv. 52. gr. lyfjalaga nr. 100/2020, lyfjafræðingum í 
apótekum að breyta lyfjaávísun læknis fyrir Tamoxifen Mylan í undanþágulyfið Tamoxifen 20 mg. 
100 stk. (vnr. 969115) frá Sandoz AS í sambærilegu magni og lyfjaávísunin hljóðar upp á. Heimildin 
til að breyta ávísun læknis hefur verið framlengd nokkrum sinnum og gildir nú til 1. mars 2023 og 
verður framlengt eftir þörfum eða þar til lyfið er fáanlegt að nýju. Til viðbótar við þetta undanþágulyf 
eru þrjár aðrar tegundir af Tamoxifen fáanlegar hjá heildsala til að koma til móts við þá lyfjanotendur 
sem ekki geta nýtt sér ofangreint undanþágulyf.
Á Landspítalanum hefur undanþágulyfið Tamoxifen Sandoz 20 mg. 100 stk. og Tamoxifen Wockhard 
10 mg. 30 stk. og 20 mg. 30 stk. verið afgreitt til sjúklinga.


