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Ágrip 

Íslenski lyfjaiðnaðurinn 

 Í síbreytilegu umhverfi alþjóða lyfjamarkaðarins er mikilvægt að lyfjafyrirtæki á 

Íslandi nýti sér þau tækifæri sem bjóðast. Ísland á sér langa og áhugaverða sögu um 

lyfjaframleiðslu en fyrirmynd iðnaðarins eins og hann er í dag má rekja til lok 20. 

aldarinnar þegar íslenskir framleiðendur fóru að nýta sér hagstæða einkaleyfalöggjöf 

hér á landi til að ráðast inn á erlenda markaði. Í dag eru tímamót í lyfjaiðnaðinum á 

Íslandi þar sem framleiðsludeild stærsta lyfjaframleiðanda landsins, Actavis, er að 

yfirgefa landið en á sama tíma er annað fyrirtæki, Alvotech, að reisa hér verksmiðju 

undir hátæknilyfjaframleiðslu. Að því gefnu er mikilvægt að rannsaka stöðu íslenska 

lyfjaiðnaðarins og einnig komast að því hvað gerir Ísland að heppilegu landi fyrir 

lyfjaframleiðslu. Aðalmarkið verkefnisins er að rannsaka sérstöðu Íslands varðandi 

lyfjaframleiðslu og öðlast betri skilning á viðfangsefninu og stöðu lyfjaiðnaðarins til 

þess að geta spáð fyrir um framtíð iðnaðarins og lagt fram tillögur um stefnumörkun 

hans. Einnig er saga Íslenska lyfjaiðnaðarins rakin frá fyrstu lyfjabúð til dagsins í dag. 

Til að uppfylla þetta markmið er rýnt í greinar úr tímaritum og dagblöðum, skoðuð lög 

og reglugerðir á Íslandi og fleiri löndum, farið yfir ársreikninga Actavis og gögn frá 

Hagstofu Íslands, og einnig verður stuðst við viðtöl við við fólk sem þekkir vel til 

iðnaðarins. Einkaleyfastaðan á Íslandi getur ennþá gefið framleiðendum á samheita- 

og samheitalíftæknilyfjum visst forskot á samkeppnisaðila þó að þetta forskot hafi 

verið að minnka á síðustu árum.  Einkaleyfaumhverfið á Íslandi leyfir 

samheitalyfjaframleiðendum að þróa og síðan koma sér upp birgðum af lyfjum, áður 

en einkaleyfi renna út. Lyfjaútflutningur er ein af stærstu útflutningsvörum Íslands en 

samheitalyfjaframleiðendur verða að laga sig að breyttum markaðsaðstæðum, 

einbeita sér enn frekar að framleiða færri og sérhæfðari lyf. Gríðarmikil þekking á 

framleiðslu og sölu samheitalyfja hefur myndast à Íslandi undanfarna áratugi.  Sá 

mannauður gefur tilefni til að spá fyrir um bjarta framtíð lyfjaiðnaðar hérlendis. 
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Abstract 

The Icelandic pharmaceutical industry  

 In the ever changing global pharmaceutical market it is very important that 

pharmaceutical manufacturers in Iceland use every opportunity that they can get. 

Iceland has a long and interesting history of pharmaceutical manufacturing but the 

model of the industry today can be traced back to the end of the 20th century when 

the Icelandic manufacturers started using the countries’ favourable patent 

environment to move into the global market. Today there is an important juncture in 

Iceland’s pharmaceutical industry as a result of its biggest pharmaceutical 

manufacturing site, owned by Actavis, leaving the country but at the same another 

company, Alvotech, is opening a high-tech pharmaceutical manufacturing plant. 

Because of this it is important to investigate the state of the Icelandic industry and 

also find out what makes Iceland a suitable place for manufacturing 

pharmaceuticals. The main goal of the project is to investigate Iceland’s advantage 

towards pharmaceutical manufacturing and to acquire better understanding of the 

subject and the state of the industry to be able to envision the future of it and make 

suggestions on policy direction. Furthermore the history of the Icelandic 

pharmaceutical industry is traced from the first pharmacy up until today. To 

accomplish this goal information was gathered from articles, news reports, laws and 

regulations (foreign and domestic), financial statements, Statistics Iceland and also 

from interviews with people who know the industry well. The patent environment in 

Iceland is still fairly favourable for generic and biosimilar manufacturers even though 

this advantage has decreased somewhat over the years. The patent environment 

allows manufacturers to produce launch batches with impunity before patent expiry. 

Pharmaceuticals are one of Iceland’s biggest export but generic manufacturers have 

to adapt to new market conditions and focus on manufacturing fewer and more 

specialized pharmaceuticals. Over the years a lot of knowledge in manufacturing and 

sales of pharmaceuticals has built up in Iceland. This human resource gives hope for 

a bright future for the Icelandic pharmaceutical industry.    

  



vii 
 

LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

ES   Evrópusambandið 

EFTA   European Free Trade Association 

EES   Evrópska Efnahagssvæðið 

EPO   European Patent Office 

FBO   Free On Board 

SITC   Standard International Trade Classification 

EBITDA  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

GMP   Good Manufacturing Practices   



viii 
 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ............................................................................................................ 2 

1.1 Markmið ........................................................................................................ 2 

1.2 Nálgun og aðferðafræði ................................................................................ 3 

1.3 Skilgreiningar ................................................................................................ 4 

2. Saga íslenska lyfjaiðnaðarins .............................................................................. 6 

2.1 Stofnun landlæknisembættis, Reykjavíkur Apótek og fyrstu lyfjabúðir .......... 6 

2.2 Fyrrihluti 20. aldar og þróun í framleiðslu ...................................................... 7 

2.3 Lyfjaverslun ríkisins ....................................................................................... 8 

2.3.1 Framleiðsla innreslislyfja ....................................................................... 10 

2.3.2 Einkavæðing, eigendaskipti og endir Lyfjaverslunar ríkisins ................. 11 

2.4 Pharmaco hf. og Delta hf. ........................................................................... 12 

2.4.1 Lagabreytingar og GMP........................................................................ 13 

2.4.2 Samheitalyf og einkaleyfalöggjöf .......................................................... 17 

2.4.3 Stofnun Delta hf. og sókn á erlenda markaði ........................................ 18 

2.4.4 Kaup, sameining og útrás ..................................................................... 20 

3. Einkaleyfalöggjöf lyfja á Íslandi .......................................................................... 24 

3.1 Fyrstur á markað ......................................................................................... 25 

3.1.1 Breytingar á einkaleyfalögunum ........................................................... 26 

3.1.2 Einkaleyfastaðan á Íslandi í dag ........................................................... 28 

4. Actavis ............................................................................................................... 32 

4.1 Ársreikningar Actavis hf. ............................................................................. 33 

4.1.1 Rekstrarreikningar ................................................................................ 33 

4.1.2 Efnahagsreikningar ............................................................................... 37 

4.1.3 Helstu kennitölur ................................................................................... 40 

4.2 Framtíðin ..................................................................................................... 44 

5. Alvotech ............................................................................................................. 46 

5.1 Líftæknilyf .................................................................................................... 47 

5.2 Samheitalíftæknilyf á Íslandi........................................................................ 47 

6. Mikilvægi lyfjaiðnaðarins á Íslandi ...................................................................... 49 

7. Niðurstöður ........................................................................................................ 53 

7.1 Einkaleyfi ..................................................................................................... 53 

7.2 Sérhæfing.................................................................................................... 53 

7.3 Mannauður og þekking ................................................................................ 54 



ix 
 

8. Umræður ........................................................................................................... 55 

9. Lokaorð .............................................................................................................. 57 

10. Skýringar ........................................................................................................ 59 

11. Heimildir ......................................................................................................... 60 

 

  



x 
 

TÖFLUSKRÁ 
 

Tafla 1: Heildarfjöldi umsókna og veitt einkaleyfi á Íslandi  frá 1990 til 2004 

(Einkaleyfastofan, 2016). .......................................................................................... 27 

Tafla 2: Fjöldi umsókna, veitt einkaleyfi og staðfest evrópueinkaleyfi á Íslandi auk 

heildar fjölda umsókna og veitt evrópsk einkaleyfi hjá Evrópsku Einkaleyfastofunni 

(EPO) og einnig heildarfjölda umsókna á einkaleyfum á lyfjum hjá EPO á árunum 

2006-2015 (Einkaleyfastofan, 2016; European Patent Office, 2016). ...................... 29 

Tafla 3:Helstu tölur úr rekstrarreikning Actavis hf. á árunum 2004 til 2014 

(ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) ..................................................................... 37 

Tafla 4: Helstu tölur úr efnahagsreikningi Actavis ehf. 2004-2014  (ársreikningar 

Actavis ehf.;2004-2014) ........................................................................................... 38 

Tafla 5: Flokkun útflutningsverðmætis samkvæmt SITC staðli (Hagstofa Íslands, 

2016). ....................................................................................................................... 51 

 

  



xi 
 

MYNDASKRÁ 
 

Mynd 1:Virði seldra vara hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis ehf.;2004-

2014) ........................................................................................................................ 34 

Mynd 2:Kostnaður seldra vara hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014) ........................................................................................................ 34 

Mynd 3:Vergur hagnaður seldra vara hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar 

Actavis ehf.;2004-2014) ........................................................................................... 35 

Mynd 4: Hagnaður fyrir tekjuskatt hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014). ....................................................................................................... 36 

Mynd 5:Útflutningur lyfja í tonnum 1999-2014 (Hagstofa Íslands, 2016). ................. 36 

Mynd 6: Fastafjármunir, veltufjármunir og Heildar eignir hjá Actavis ehf. 2004-2014 

(ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) ..................................................................... 38 

Mynd 7: Eigið fé og skipting skulda Actavis ehf. árið 2014 (ársreikningur Actavis ehf.; 

2014) ........................................................................................................................ 39 

Mynd 8: Eignir Actavis ehf. án tillits til krafa í tengd félög 2004-2014 (ársreikningar 

Actavis ehf.;2004-2014) ........................................................................................... 39 

Mynd 9: Rekstrarafkoma án afskrifta (EBITDA) sem hlutfall af rekstrartekjum 

(Framlegðarhlutfall rekstrar) hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014) ........................................................................................................ 41 

Mynd 10: Eiginfjárhlutfall hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014) ........................................................................................................ 41 

Mynd 11: Veltufjárhlutfall hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014) ........................................................................................................ 42 

Mynd 12:Arðsemi eigin fjár hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014) ........................................................................................................ 42 

Mynd 13: Nýting fjármagns hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014) ........................................................................................................ 43 

Mynd 14: Nýting fjármags leiðrétt fyrir kröfur í tengdum aðilum hjá Actavis ehf. 2004-

2014 (ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) ............................................................ 43 

Mynd 15: Gæði hagnaðar hjá Actavis ehf. 2004-2014 (ársreikningar Actavis 

ehf.;2004-2014) ........................................................................................................ 44 



xii 
 

Mynd 16: Veltufé frá rekstri hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf, 

2004-2014) ............................................................................................................... 44 

Mynd 17: FOB verð fyrir vöruflokki 542 (lyf þ.m.t. dýralyf) samkvæmt  SITC Rev. 4 

staðli 1999-2014  (Hagstofa Íslands, 2016). ............................................................. 50 

Mynd 18: FOB verð lyfja sem hlutfall af heild fyrir vöruflokki 542 (lyf þ.m.t. dýralyf) 

samkvæmt  SITC Rev. 4 staðli 1999-2014 (Hagstofa Íslands, 2016). ...................... 50 

Mynd 19: FOB sem hlutfall af heild (án fisks og áls) fyrir vöruflokki 542 (lyf þ.m.t. 

dýralyf) samkvæmt  SITC Rev. 4 staðli 1999-2014  (Hagstofa Íslands, 2016). ........ 51 

  



2 
 

1. Inngangur 

 Á Íslandi eins og í mörgum löndum á lyfjaframleiðsla sér langa og áhugaverða 

sögu. Lyfjaframleiðsla hefur breyst mikið, í raun frá lítilli innanhúsframleiðslu í 

apótekum yfir í stór alþjóðleg lyfjafyrirtæki. Í dag eru tveir öflugir lyfjaframleiðendur 

staðsettir á Íslandi sem er býsna merkilegt fyrir svo fámenna þjóð. Lyfjafyrirtækin eru 

Actavis, sem á sér langa sögu sem má rekja til ársins 1956 með stofnun Pharmaco, 

og Alvotech sem er nýtt lyfjafyrirtæki sem mun hefja framleiðslu á líftæknilyfjum árið 

2018.  Það var skráð á Íslandi árið 2010 og stefnir á að koma með sína fyrstu vöru á 

markað árið 2018. Bæði þessi fyrirtæki hafa verið áberandi í íslensku samfélagi og 

nánast allir landsmenn vita af starfsemi þeirra. 

 Staða lyfjaiðnaðarins og samkeppnishæfni hans á alþjóðlegum markaði hefur 

lítið verið rannsökuð, að því undanskildu að Samtök iðnaðarins fóru fram á það árið 

1998 að skýrsla yrði gerð um samkeppnisstöðu íslenska lyfjaiðnaðarins.  Mikið vatn 

hefur runnið til sjávar síðan þá, íslenskur og alþjóðlegur lyfjaiðnaður hafa  mikið 

breyst og ný tækifæri eru alltaf að verða til (Einar Magnúson Baldur Pétursson, 

Friðrik Steinn Kristjánsson, Skarphéðin B. Steinarrson, Þórarinn Gunnarsson, 1998).  

 Til að skilja og meta samkeppnishæfni lyfjaiðnaðarins á íslandi þarf fyrst að 

skoða sögu hans og þróun frá lítilli innanhúsframleiðslu apóteka yfir í stóra 

alþjóðlega lyfjaframleiðendur. Einnig er vert að gera úttekt á stærð iðnaðarins hvað 

varðar fjölda starfsmanna, veltu, hagnað o.s.frv. Síðast en ekki síst þarf að skoða 

sérstöðu Íslands gagnvart lyfjaframleiðslu og hvað í starfsumhverfinu hér á landi 

gerir íslenskum lyfjafyrirtækjum mögulegt að starfa og vera samkeppnishæf á 

alþjóðlegum mörkuðum. 

  Í þessari rannsókn verður farið yfir sögu lyfjaiðnaðarins, helstu kennitölur 

lyfjafyrirtækja skoðaðar, sérstaða lyfjafyrirtækja á Íslandi rannsökuð og gerðar tillögur 

um stefnumörkun greinarinnar.  Slíkar tillögur ná einnig til stjórnvalda og hvað þau 

geta gert til þess að efla samkeppnishæfni. 

1.1 Markmið 

 Aðalmarkið verkefnisins er að skoða sérstöðu Íslands varðandi 

lyfjaframleiðslu og öðlast betri skilning á viðfangsefninu til þess að geta spáð fyrir um 

framtíð iðnaðarins og lagt fram tillögur um stefnumörkun hans. Til að uppfylla þessi 
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markmið verður notast við margvíslegar upplýsingar frá helstu lyfjaframleiðendum og 

ríkisstofnunum sem tengjast rekstri iðnaðarins og tekin  viðtöl við fólk sem er hluti af, 

eða þekkir vel til lyfjaiðnaðarins á Íslandi. Til að uppfylla þessi markmið verður fjallað 

um eftirfarandi viðfangsefni: 

- Lyfjaiðnaður skilgreindur og saga hans rakin frá upphafi lyfjaframleiðslu á 

Íslandi til nútímans út frá sögulegum gögnum og fréttum.  

- Framleiðni og samkeppnishæfni íslenska lyfjaiðnaðarins metin m.t.t. 

fyrirliggjandi gagna og upplýsinga frá fólki í innsta hring iðnaðarins. 

- Sérstaða Íslands gagnvart lyfjaframleiðslu skoðað út frá efnahag, 

lagaumhverfi, einkaleyfalöggjöf og mannauði. 

- Áhrif lyfjaiðnaðarins á íslenskan efnahag greind með fyrirliggjandi gögnum.  

- Ráðleggingar til lyfjafyrirtækja og stjórnvalda með það að markmiði að auka 

framleiðni og samkeppnishæfni lyfjaiðnaðarins á Íslandi. 

Með þessu verður hægt að öðlast skilning á viðfangsefninu og svara 

rannsóknarspurningunni, sem er þessi: 

Hver er sérstaða íslenska lyfjaiðnaðarins? 

1.2 Nálgun og aðferðafræði 

Markmið þessarar ritgerðar er ekki aðeins að byggja grunn undir 

rannsóknarspurningu og síðan svara henni á kerfisbundinn hátt heldur einnig að 

rannsaka umfjöllunarefnið nánar frá ýmsum hliðum, sem ekki eru allar í beinum 

tengslum við spurninguna.  Höfundur vildi freistast til þess að ná dýpri skilningi á 

umfjöllunarefninu, til þess að geta einnig spáð fyrir um framtíðarþróun og lagt fram 

tillögur um næstu skref sem hyggilegt væri að taka. Með þetta einnig í huga var 

fremur notast  við eigindlegar rannsóknaraðferðir en megindlegar þar sem slík 

nálgun hentar betur að ná markmiði verkefnisins, þó að töluleg gögn séu einnig 

grunnur að ýmsu því sem fjallað er um.  

 Byrjað var á að skilgreina viðfangsefnið, ná fram rannsóknarspurningu og 

síðan þróuð rannsóknaráætlun um hvernig það hvernig hægt væri að nálgast svarið 

við spurningunni á rökrænan hátt. Farið var í býsna viðamikla heimildaleit og reynt 

að styðjast sem mest við frumheimildir, en afleiddar heimildir voru einnig notaðar 

þegar það átti við eða þegar ekki var hægt að nálgast frumheimildir. Mikið var notast 
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við vefheimildir, en flestar þeirra eru reyndar afrit ritaðra heimilda, t.d. af timarit.is eða 

frá Alþingi.  

Viðtölin voru undirbúin og skipulögð, en einnig opnað fyrir möguleika á opnu 

samtali þar sem talað var um viðfangsefnið á víðum grunni og spurningar sniðnar að 

þeirri vitneskju og reynslu sem viðmælandi bjó yfir. Helsti galli slíkrar nálgunar er að 

sumar upplýsingar geta verið byggðar huglægu mati og skoðunum viðkomandi.  

Þetta getur oft skekkt þá mynd sem reynt er að ná fram.  Þess vegna var oft valið að 

bera saman þær upplýsingar sem fengnar voru úr viðtölunum og rituðum heimildum 

og sía þær þannig að nýta einungis þær upplýsingar sem hægt var að sannreyna. 

Loks ber að geta þess að við vinnslu ritgerðarinnar var notast við greinar úr 

tímarritum, fréttir úr ýmsum dagblöðum, viðtöl við kunnáttusamt fólk í lyfjaiðnaðinum, 

ársreikninga fyrirtækja, lög og reglugerðir (af heimasíðum viðkomandi stofnanna) og 

síðan einnig fáeinar vefheimildir.  

Allar þær upplýsingar sem höfundur fékk með ofangreindri nálgun voru 

metnar á gagnrýnan hátt og reynt að sannreyna gildi og áreiðanleika þeirra.  Því voru 

einatt notaðar fleiri en ein heimild þar sem fram koma ályktanir eða staðhæfingar, 

einfaldlega til að meta raunhæfingu þeirra. 

 Að lokum reyndi ég að draga saman alla þræðina í stuttum umræðukafla 

þannig að lesandi fengi yfirlit yfir viðfangsefni og niðurstöður. Einnig set ég þar fram 

fáeinar framtíðartillögur.    

1.3 Skilgreiningar 

Lyfjaiðnaður telst vera: 

Öll fyrirtæki eða félög sem stunda framleiðslu á lyfjavörum eða virkum efnum 

til lyfjagerðar.  

(ekki verður tekið tillit til fyrirtækja sem framleiða snyrtivörur, hreinsivörur eða annað 

sem flokkast fremur undir efnaiðnað). 

Hvað er lyf ? 

Notast verður við þá skilgreiningu sem sett er fram í lyfjalögum: 

Lög nr. 93/1994, II kafli, 5.gr: 
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Lyf: Hvers konar efni eða efnasamsetningar sem sögð eru búa yfir eiginleikum 

sem koma að gagni við meðferð sjúkdóma hjá mönnum eða dýrum eða við 

forvarnir gegn sjúkdómum eða hvers konar efni eða efnasamsetningar sem 

nota má fyrir menn eða dýr eða gefa þeim, annaðhvort í því skyni að 

endurheimta, lagfæra eða breyta lífeðlisfræðilegri starfsemi fyrir tilstilli 

líflyfjafræðilegrar eða ónæmisfræðilegrar verkunar eða verkunar á efnaskipti 

eða til þess að staðfesta sjúkdómsgreiningu.   
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2. Saga íslenska lyfjaiðnaðarins 

2.1 Stofnun landlæknisembættis, Reykjavíkur Apótek og fyrstu 

lyfjabúðir 

  

 Upphaf lyfjaframleiðslu á Íslandi má rekja til árið 1759 þegar Bjarni Pálsson 

var skipaður fyrsti landlæknir Íslands og var honum gert skylt að reka lyfjabúð á 

heimili sínu og síðar í Nesstofu á Seltjarnarnesi (dr. J. Jónassen, 1890).  Bjarna var 

uppálagt að kenna efnilegum Íslendingum læknisfræði, skipa fjórðungslækna, reka 

lyfjabúð og einnig að skrifast reglulega á við vísindasamfélagið í  Kaupmannahöfn og 

skýra frá öllu sem tengdist læknisfræði og eðlisfræði en þetta var gríðarlegt verk (dr. 

J. Jónassen, 1890). Fyrsti lyfjafræðingurinn sem kom til Íslands var Bjarni Jónsson 

sem hóf störf sem Exam. pharm. í apótekinu árið 1768 og lauk svo Cand. pharm. 

prófi 1771. Hann varð síðan fyrsti apótekari Íslands árið 1772 þegar 

apóteksreksturinn var aðskilinn frá Landlæknisembættinu (Finnbogi Rútur 

Hálfdánarson, 2012; dr. J. Jónassen, 1890).  Bjarni Jónsson lést árið 1798 eftir að 

hafa verið lyfsali í 26 ár og var hann grafinn í kirkjugarðinum á Nesi (Áslaug 

Hafliðadóttir og Ingibjörg Böðvarsdóttir., 1970).  

Apótekið í Nesstofu flutti til Reykjavíkur í nýtt hús við Thorvaldsensstræti 6 

árið 1833 og nafninu var breytt í Reykjavíkur Apótek. Reykjavíkur Apótek var eina 

apótekið á landinu á þessum tíma, en Akureyrarapótek hafði verið starfandi frá 1819 

til 1823 og svo opnað á ný árið 1836, ári eftir að lyfjabúð var sett á stofn í 

Stykkishólmi árið 1835   (Kolbrún S. Ingólfssdóttir, 2003; "Reykjavíkur Apótek 

kveður," 1999). Árið 1930 keypti Þorsteinn Scheving Thorsteinsson, apótekari 

Reykjavíkur Apóteks, stórhýsið á horni Pósthússstrætis og Austurstrætis þar sem 

það var rekið til ársins 1999 þegar því var loks lokað eftir rúmlega 240 ára rekstur 

("Reykjavíkur Apótek," 1930; "Reykjavíkur Apótek kveður," 1999).  Apótekum fjölgaði 

hægt á Íslandi og um aldamótin 1900  voru 4 apótek á landinu. Eftir það fjölgaði þeim 

hraðar og árið 1932 voru þau orðin 14 og í dag eru 96 lyfjaverslanir, útibú og lyfsölur 

á Íslandi (Finnbogi Rútur Hálfdánarson, 2012; Lyfjastofnun, 2014).  
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2.2 Fyrrihluti 20. aldar og þróun í framleiðslu 

 Á fyrrihluta 20. aldar urðu miklar breytingar á lyfjaiðnaðinum þar sem þróun 

lyfja og lyfjaforma var mikil og hröð. Fyrstu heimildir um notkun stungulyfja eru frá 

tímabilinu 1890-1895 það sem Guðmundur Guðmundson, læknir, gaf sjúklingi morfín 

sem stungulyf og snafs fyrir aðgerð (Jakob Kristinsson Jóhannes F. Skaftason, 

Þorkell Jóhannesson, 2011). Aksel Kristensen, lyfjafræðingur, talar um að í spænsku 

veikinni (1918-1919) voru nýkomnar 0,5 gr asperín töflur frá Bandaríkjunum og voru 

þær líklega fyrstu pressuðu töflurnar sem bárust til Íslands (Aksel Kristensen, 1968).    

Í spænsku veikinni voru raðir langt út fyrir dyr á Reykjavíkur Apóteki og engan 

veginn hægt að anna efirspurn. Spænska veikin hafði þannig gríðarleg áhrif á Íslandi 

og varð  mönnum brátt ljóst að ekki var hægt að hafa aðeins eitt apótek í Reykjavík. 

Því fékk Stefán Thorarensen leyfi til að opna nýja lyfjabúð sem hann byggði hús 

undir á Laugavegi og var nefnt Laugarvegs Apótek (E.B., 1968). Laugavegs Apótek 

var vel búið og mikil framleiðsla fór þar fram strax frá opnun, árið 1922, þótt ekki sé 

tekið fram nákvæmlega hvað var framleitt (E.B., 1968; Jakob Kristinsson Jóhannes 

F. Skaftason, Þorkell Jóhannesson, 2011).   

Í viðtali við Stefán Thorarensen segir hann frá því að hann hafi keypt 

handsnúna töfluvél þegar hann var orðinn apótekari og líklegt er að þetta sé fyrsta 

töfluvélin sem barst til  landsins, en því miður hefur ekki  tekist að finna þessa vél 

(E.B., 1968). Elsta töfluvélin sem enn er til hérlendis er handsnúin töfluvél sem 

Søren Ringsted Jensen Kampmann keypti fyrir Hafnafjarðarapótek, líklega rétt fyrir 

1930, og er varðveitt á Lyfjafræðisafninu á Seltjarnarnesi (Þorkell Jóhannesson 

Jóhannes F. Skaftason, 2013). Einstimpla töfluvélar komu seinna og þau apótek sem 

voru með framleiðslu gátu selt afurðir til þeirra apóteka sem ekki gátu séð um 

framleiðslu sjálf (Þorkell Jóhannesson Jóhannes F. Skaftason, 2013). 

Töflur voru ekki eina nýjungin sem apótekin voru að framleiða, en stungu- og 

innrennslislyf voru einnig mikilvæg nýbreytni. Ekki er vitað nákvæmlega hvenær 

framleiðsla á stungulyfjum byrjaði, en áætlað er að öll gömlu apótekin í Reykjavík 

(Reykjavíkurapótek, Laugarvegsapótek, Ingólfsapótek og Lyfjabúðin Iðunn) hafi verið 

með einhvers konar stungulyfjaframleiðslu á seinnihluta fjórða tugar 20. aldar (Jakob 

Kristinsson Jóhannes F. Skaftason, Þorkell Jóhannesson, 2011). Þorsteinn Scheving 

Thorsteinsson, lyfsali í Reykjavíkurapóteki, lét innrétta hjá sér herbergi fyrir 
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stungulyfjaframleiðslu og þar voru framleiddar á milli 60 og 70 tegundir af 

stungulyfjum. Um miðja 20. öld voru flest hin stóru apótekin í Reykjavík með 

einhverskonar stungulyfjaframleiðslu, en sú framleiðsla fór minnkandi og lagðist 

alveg af þegar líða fór á 20. öldina (Jakob Kristinsson Jóhannes F. Skaftason, 

Þorkell Jóhannesson, 2011). Ekki var farið almennilega af stað með framleiðslu á 

innrenslislyfjum fyrr en að Lyfjaverslun ríkisins byrjaði með sína framleiðslu árið 

1954, en fjallað verður nánar um það í næsta kafla. 

2.3 Lyfjaverslun ríkisins 

 Árið 1921 var lagt fram frumvarp um ríkiseinkasölu á innflutningi lyfja, en 

apótekin áttu að sjá um dreifingu. Frumvarpinu var hafnað en á sama tíma var 

samþykkt frumvarp til laga um ríkiseinkasölu áfengis og var ákvæði í því um að 

áfengisverslunin myndi kaupa inn lyf fyrir ríkssjóð, spítala, lækna og lyfsala, sem 

höfðu lyfsölurétt (Erling Edwald, 1982). Áfengisverslun ríkisins var m.a. sett á stofn til 

að læknar, apótek og önnur fyrirtæki gætu haldið áfram að kaupa inn vínanda til 

lækningar eða framleiðslu þegar áfengisbannið var sett á: 

Lög nr. 62 27. Júní 1921, 

1.gr. 

„Frá 1. jan. 1922 má enginn nema ríkisstjórnin flytja hingað frá útlöndum 

áfengi og vínanda, sem heimilt er að flytja til landsins og í er meira en 2,25% 

af vínanda (alcohol) að rúmmáli. Sendimenn annara ríkja halda þó rétti sínum 

til innflutnings áfengis.“ 

Og svo 2.gr. 

“Áfengi það, sem ríkisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún að eins 

lyfsölum og læknum, er hafa rétt til lyfjasölu, svo og öðrum þeim, er bannlög 

heimila. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um áfengissöluna. Í þeim reglum skal 

það tiltekið, hve mikið áfengi megi láta af hendi við lækna, dýralækna og 

lyfsala, svo að mest sé á hverju ári eða um tiltekið timabil. Ennfremur skal það 

ákveðið í reglugerð, að suðuvökvi og áfengi til iðnaðar skuli í kaupstöðum og 

kauptúnum landsins selt undir yfirumsjón og eftirliti forstöðumanns 

áfengisverzlunarinnar.“ 
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Til hafa umsjón með kemur skýrt fram í lögunum að lyfsali skuli vera forstöðumaður 

þessarar stofnunar og hún skuli vera rekin án hagnaðar:  

4.gr. 

„Ríkisstjórnin skipar mann til að veita þessari verzlun forstöðu. Hann skal hafa 

lyfsalapróf og hafa á hendi eftirlit með lyfjabúðum landsins. Honum skal og 

skylt að útvega frá útlöndum, eftir beiðni, fyrir ríkissjóð og lækna, er hafa rétt 

til lyfjasölu, lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, er talin verða í lyfsöluskránni. 

Nánari reglur um starfssvið forstöðumanns verzlunarinnar verða settar í 

erindisbréfi, er ráðherra gefur út.“ 

7.gr. 

„Á vinanda þann og áfengi, sem heimilt er að flytja til landsins og eigi er notað 

til lyfja, skal leggja 25—75% miðað við verð þess komins í hús hér á landi, að 

meðtöldum tolli. Lyfjaáfengi, svo og önnur lyf, er verslunin útvegar læknum, 

seljast án hagnaðar.“ 

 Þessum lögum var svo lítillega breytt árið 1927 og svo aftur 1928 til að 

auðvelda læknum og sjúkrahúsum að kaupa lyf frá Áfengisverslun ríkisins þar sem 

upphaflegu lögin voru ekki hentug fyrir alla og þá sérstaklega kaup á hjúkrunarvörum 

sem þurftu oft að fara fyrst í gegnum apótek til að læknar gætu aflað sér þess sem 

þeir þurftu og fylgdi því mikill aukakostnaður (Erling Edwald, 1982; P. V. G. Kolka., 

1925). 

 Lyfjaverslunin var rekin sem deild í Áfengisverslun ríkisins og hlutverk hennar 

var aðalega að kaupa inn lyf og hjúkrunarvörur sem heildsali. Lítil framleiðsla var þar 

í fyrstu sem snérist aðalega um spírituslyf, sótthreinsunarefni, mengun á etanóli, 

blöndun á hárvötnum, bökunardropa, hjúkrunarvörur, efni til ónæmisaðgerða og aðra 

einfalda framleiðslu (Erling Edwald, 1982). Lyfjaverslunin var með iðnaðardeild í 

húsnæði Áfengisverslunar ríkisins í Nýborg við Skúlagötu og fluttist svo að 

Skólavörðustíg 12 og síðar að Hverfisgötu 4-6 (Hilma Gunnarsdóttir, 2014). Árið 

1957 var Lyfjaverslun ríkisins svo aðskilin Áfengisverslun ríkisins og Kristinn 

Stefánsson formlega ráðinn sem forstjóri Lyfjaverlunarinnar haustið 1957 (Erling 

Edwald, 1982). Það var ekki fyrr en árið 1947 sem Lyfjaverslun ríkisins hóf 

framleiðslu á töflum í leiguhúsnæði við Miklubraut til ársins 1954 þegar deildin var 
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flutt í Borgartún 6 (Erling Edwald, 1982). Við Miklubraut var einnig byrjað með smáa 

og einfalda stungulyfjaframleiðslu og var keypt vatnseimingartæki sem afkastaði 2 

lítrum á klukkustund (Erling Edwald, 1982).  

2.3.1 Framleiðsla innreslislyfja 

 Á árunum eftir seinni heimsstyrjöld jókst notkun á innrennslislyfjum mjög og 

reyndu sjúkrahúsin á Íslandi að framleiða þau lyf sem þau gátu þrátt fyrir skort á 

þekkingu og aðstöðu (Þorkell Jóhannesson, 2006). Óskað var eftir að framleiðslan á 

innrennslislyfjum yrði sett undir sama þak og áætlað var að notkuninn yrði ekki meiri 

enn 10-15 lítrar á dag (Erling Edwald, 1982). Árið 1954 var byggð sterildeild í 

Borgartúni 6 eftir norrænni fyrirmynd og var þetta sú fyrsta sem var byggð undir 

innrenslislyfjaframleiðslu á Íslandi (Erling Edwald, 1982; Jakob Kristinsson Jóhannes 

F. Skaftason, Þorkell Jóhannesson, 2011). Í fyrstu var gert ráð fyrir að deildin gæti 

framleitt 60 lítra á dag og átti það að miða við aukna notkun innrennslislyfja næstu 10 

árin, en ekki liðu nema 7 ár þar til nauðsynlegt reyndist að auka afkastagetu 

deildarinnar og stöðugt þurfti að auka framleiðslu steríldeildarinnar þar til árið 1970 

(Erling Edwald, 1982).   

 Laugardaginn 4. apríl árið 1970 kom upp eldur í Borgartúni 6 og urðu miklar 

skemmdir á húsinu og þar á meðal var steríldeildin ónýt og öll tæki þar inni ("Enginn 

hörgull á lyfjum," 1970). Eftirspurn landsins á innrennslislyfjum var mætt með 

innflutningi í 5 mánuði þar til ljúka tókst bráðabirgðalagfæringum á steríldeildinni. 

Mörgum fannst þetta sanna að ekki væri hægt að fullnægja þörfum landsins á 

innrennslislyfjum með innflutningi á viðunandi hátt. Einnig þótti nauðsynlegt af 

öryggisástæðum að þessi starfsemi væri hér á landi enda þótti líka ekki 

þjóðhagslega hagkvæmt að flytja inn vatn, þótt sterílt væri (Jón O. Edwald Ásbjörn 

Sveinsson, 1981; Erling Edwald, 1982).  Bráðabrigðadeildin var ekki í samræmi við 

þær kröfur sem gerðar voru um svona deild og því ljóst að það þurfti að byggja frá 

grunni. Langan tíma tók að fá leyfi fyrir nýrri deild þar sem Lyfjaverslun ríkisins var 

ennþá í leiguhúsnæði og á sama tíma voru að koma upp hugmyndir um 

skipulagsbreytingu á lyfjalögum og einnig varðandi framtíð og hlutverk Lyfjaverslunar 

ríkisins, sem var fremur óljós (Jón O. Edwald Ásbjörn Sveinsson, 1981).  

 Árið 1975 var skipaður samstarfshópur fjarmála- og heilbrigðisráðuneyta til að 

gera tillögu um framtíðarlausn á húsnæðismálum Lyfjaverslunar ríkisins og 
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niðurstaðan var að leggja til að Borgartún 6 yrði keypt og innréttað upp á nýtt fyrir 

Lyfjaverslun ríkisins (Jón O. Edwald Ásbjörn Sveinsson, 1981). Inni í því húsnæði átti 

að rísa nýja steríldeildin og var strax hafist við handa að kynna sér nýjustu 

steríldeildir í Evrópu og hanna þessa nýju deild í samræmi við gildandi staðla sem 

voru PH 1/73, gefnir út af EFTA, og US Federal Standard 209B (Jón O. Edwald 

Ásbjörn Sveinsson, 1981). Áður en gamla steríldeildin brann voru framleidd þar um 

50 tonn af innrenslisvökva, 200.000 ampúllur og 40.000 hettuglös á ári.  Einnig var 

búist við að notkun þessara lyfjaforma myndi aukast næstu árin og því var 

steríldeildin hönnuð með það í huga að aðstaða og tæki myndu endast næstu 10-20 

árin miðað við áætlaða aukningu í notkun (Erling Edwald, 1982; "Enginn hörgull á 

lyfjum," 1970). Engir íslenskir verktakar gátu tekið að sér svo sérhæft verkefni og því 

var verkið boðið út til þriggja enskra fyrirtækja og eins sænsks. Tilboði frá enska 

fyrirtækinu ENVAIR UK var tekið og hafist var handa við byggingu árið 1978 og 

deildin formlega tekin í notkun í maí 1979 (Jón O. Edwald Ásbjörn Sveinsson, 1981). 

Endurbyggingu Lyfjaverslunar ríkisins var svo formlega lokið um mitt ár 1980 (Erling 

Edwald, 1982). 

2.3.2 Einkavæðing, eigendaskipti og endir Lyfjaverslunar ríkisins 

Árið 1991 mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur ríkisstjórn með Davíð 

Oddson í fararbroddi og eitt helsta stefnumál þeirrar stjórnar var að einkavæða ýmiss 

ríkisrekin fyrirtæki. Lyfjaverslun ríkisins var eitt þeirra. Ákveðið var að breyta 

Lyfjaverslun ríkisins í hlutafélag og nafninu breytt í Lyfjaverslun Íslands hf. árið 1994 

með það að markmiði að minnka eignarhlut ríkisins  (Guðmundur Sigfinnsson Friðrik 

Már Baldursson, 2003).   Lyfjaverslun Íslands hf. var metin á 300 milljónir kr. og þótti 

mörgum það frekar lágt mat og töldu margir raunvirði vera nær 500 milljónum kr., en 

þrátt fyrir það fór fyrsta útboð á hlutabréfum fram 17. nóvember 1994 og voru þá seld 

50% af hlutafjáreign ríkisins í fyrirtækinu ("Hlutabréf fyrir 500 millj. seld í smáum 

skömmtum," 1994; "Lyfjaverslun Íslands hf. Sala hlutabréfa í eigu ríkissjóðs," 1994). 

Hver einstaklingur gat keypt hlutabréf fyrir allt að 500.000 krónum, en starfsmenn 

Lyfjasölu Íslands gátu keypt fyrir tvöfalt virði og seldust bréfin upp á fyrsta degi 

(Guðmundur Sigfinnsson Friðrik Már Baldursson, 2003). Þar sem fyrsta útboð fór 

svona vel var ákveðið að flýta sölu á hinum helmingi eignanna og fór seinna útboð 

fram snemma árið 1995 og aftur seldust bréfin upp á fyrsta degi (Guðmundur 

Sigfinnsson Friðrik Már Baldursson, 2003; "Sala hlutabréfa í Lyfjaverslun Íslands hf. 
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rædd á Alþingi," 1994).  Lyfjaverslun Íslands var þá komin úr höndum ríkisins og til 

einkaaðila og var fjöldi hluthafa  yfir 1.500 manns (Guðmundur Sigfinnsson Friðrik 

Már Baldursson, 2003).  

Árið 1998 var undirritaður samningur milli Delta hf. og Lyfjaverslunar Íslands 

um að Delta myndi kaupa framleiðslu og þróunardeild fyrirtækisins ("Delta kaupir 

framleiðslu- og þróunareiningu," 1998). Þar með var öll lyfjaframleiðsla farin frá 

Lyfjaverslun Íslands hf. og breyttist fyrirtækið því í innflutnigs- og dreifingarfyrirtæki 

fyrir lyf og hjúkrunarvörur. Mikil samvinna var þó á milli lyfjaframleiðanda á Íslandi og 

Lyfjaverslunar Íslands hf. og sá Lyfjaverslunin meðal annars um dreifingu lyfja frá 

Delta á Íslandi ("Aukið samstarf Lyfjaverslunar Íslands og Delta," 2001). Á árunum 

eftir einkavæðinguna keypti Lyfjaverslun Íslands nokkur smærri fyrirtæki á Íslandi, 

þeirra á meðal voru fyrirtækin Thorarensen Lyf ehf., Ísmed, Grócó, Heilsuverslun 

Íslands, A. Karlsson hf., Ilsanta, Lyfjadreifing hf. og Ísfarm, og gekk rekstur félagsins 

nokkuð vel. Árið 2002 var nafninu breytt og Lyfjaverslun Íslands varð Líf hf. Árið 

2005 keypti félagið Atorka hf. Líf hf. og voru öll fyrirtækin tekin úr kauphöllinni og 

skráð undir nafninu Icepharma hf. sem ennþá starfar í dag ("Lyfjaverslun Íslands 

verður Líf," 2002; "Saga Icepharma hf.," 2016).   

Delta hf. tók við rekstri steríldeildarinnar, sem Lyfjaverslun ríkisins hafði byggt 

árið 1979 í Borgartúni 6, frá desember 1998 og fram í. mars 2002. Forsvarsmenn 

Delta sögðu að rekstur deildarinnar hefði verið erfiður og skilað litlum arði. Einnig 

væri kominn tími á umfangsmiklar og kostnaðarsamar breytingar á deildinni sem ekki 

hefðu borgað sig nema samningur við Landsspítalann um framtíðarsölu sterílla lyfja 

hefði verið tryggður. Landspítalinn sá ekki grundvöll fyrir slíkum samningi þar sem 

innflutningur innrennslislyfja var orðin nokkru hagstæðari enn áður ("Lokun 

steríldeildar í Borgartúni 6," 2002).  

 

2.4 Pharmaco hf. og Delta hf. 

 Pharmaco, innkaupasamband apótekara, var stofnað 2. febrúar árið 1956, í 

Naustinu við Vesturgötu 2, af sex apótekurum auk verðandi framkvæmdastjóra 

félgasins, Ólafi J. Einarssyni. (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 2013; Súsanna 

Svavarsdóttir, 2000). Á þessum tíma var erfitt efnahagsástand á Íslandi og hér ríkti 
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hafta- og skömmtunarstefna. Vöruskortur var algengur, þar á meðal í apótekum sem 

sáu um sinn eigin innflutning (Súsanna Svavarsdóttir, 2000). Lyfjaheildsalar voru 

ekki með einkaumboð og voru ekki ábyrgir fyrir birgðarhaldi eða annarri nauðsynlegri 

þjónustu. Apótekin voru samt ennþá skyldug, samkvæmt lögum, til þess að hafa öll 

fáanleg lyf á boðstólnum. Þar sem lyfjaheildsalar báru ekki ábyrgð á birgðahaldi fluttu 

þeir oftast einungis inn arðmestu lyfin og því var mjög algengt að sama lyfið var ekki 

fáanlegt hjá öllum innflytjendum (Súsanna Svavarsdóttir, 2000). Tilgangur Pharmaco 

var að annast innkaup á lyfjum, hjúkrunarvörum og öðrum varningi fyrir félagsmenn, 

en það reyndist nokkuð erfitt fyrir félagið fyrstu árin þar sem gjaldeyrisskortur 

hamlaði og sérstakt leyfi þurfti frá ríkinu til að kaupa gjaldeyri (Guðbjörg Edda 

Eggertsdóttir, 2013). Fyrsta auglýsing Pharmaco birtist í Læknablaðinu 1. desember 

1957 þar sem auglýst eru lyf frá dönsku lyfjafyrirtækjunum Novo Terapeutisk 

Laboratorium, sem í dag er betur þekkt sem Novo Nordisk, og Nordisk Droge og 

Kemikalie ("Frá NORDISK DROGE," 1957; "Frá NOVO," 1957).  

 Pharmaco hf. varð með tímanum nokkuð öflugt lyfjaheildsölufyrirtæki, en árið 

1960 var opnuð fyrsta lyfjaframleiðsludeild félagsins þar sem framleidd voru 

stungulyf og töflur.  Ásgeir Ásgeirsson var fyrsti lyfjafræðingurinn sem ráðinn var til 

Pharmaco hf. og átti hann að hafa yfirumsjón með framleiðslunni. Árið 1972 

samþykkti Alþingi lög um að einkaumboð væru ábyrg fyrir birgðarhaldi lyfja og eftir 

það varð Pharmaco umboðsaðili fjölmargra erlendra lyfjaframleiðenda (Súsanna 

Svavarsdóttir, 2000).  

2.4.1 Lagabreytingar og GMP 

Árið 1974 varð talsverð breyting á allri umgjörð lyfjaiðnaðarins á Íslandi þegar 

Lyfjaeftirlit ríkisins þýddi og gaf út svokallaðar GMP reglur undir heitinu 

Grundvallarstaðlar góðra framleiðsluhátta í lyfjagerð (e. Good Manufacturing 

Practice). (Einar Magnússon, 1980). Á árunum eftir að GMP var tekið upp urðu 

töluverðar breytingar á lyfjalögum og voru áhrif nýju staðlanna sýnileg. Árið 1978 var 

lagt fram nýtt frumvarp, sem öðlaðist gildi í byrjun árs 1979, og leysti af hólmi hluta af 

lyfsölulögum frá 1963 (Ingólfur J. Perersen, 1981). Lagabreytingin hafði gríðarleg 

áhrif á lyfjaframleiðendur og sérstaklega apótek sem enn voru með eigin framleiðslu.  

Hér fyrir neðan tíunda ég nokkrar þær breytingar frá 1978 (gildistaka 1979), 

sem höfðu hvað mest áhrif á lyfjaframleiðslu á næstu árum og áratugum þar á eftir: 
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Lög nr. 49/1978  

7gr. 

Fullgerð lyf (lyf tilbúin eða sem næst tilbúin til notkunar) er einungis heimilt að 

selja, afhenda eða flytja til landsins, að þau megi fella undir einhvern 

eftirtalinna flokka:  

1. Stöðluð forskriftarlyf framleidd af viðurkenndum framleiðanda samkvæmt 

stað- festri forskrift, sbr. 9. gr., og nefnd gildandi samheiti. Ráðherra setur í 

reglugerð að fengnum tillögum lyfjanefndar nánari ákvæði um staðfestingu 

forskrifta eða niðurfellingu staðfestingar þeirra og um ílát, umbúðir og 

pakkningar staðlaðra forskriftarlyfja.  

2. Skráð sérlyf framleidd af viðurkenndum framleiðanda samkvæmt staðlaðri 

forskrift, sbr. 10. gr., og nefnd sérheiti eða í sérstökum tilvikum samheiti. Þau 

skal skrá á sérlyfjaskrá, er ráðherra gefur út, og selja eða afhenda í órofnum 

ílátum Cafhendingarílátum) framleiðanda. Setja skal í reglugerð nánari 

ákvæði um skráningu og afskráningu sérlyfja, um skráningargjöld og árgjöld 

slíkra lyfja.  

3. Forskriftarlyf lækna framleidd í lyfjabúðum samkvæmt sérstökum 

fyrirmælum á lyfseðli (ordinatío magistralis) með hliðsjón af gildandi lyfjaskrá 

eða lyfjastöðlum, sbr. 6. gr., enda sé i hvívetna farið eftir gildandi lögum og 

reglum og góðum framleiðsluháttum i lyfjagerð. 

11gr. 

Við mat á stöðluðum forskriftarlyfjum og sérlyfjum skal einkum taka tillit til 

rannsókna á lyfhrifum og eiturhrifum virkra efna í tilraunum með menn eða 

dýr, gæða allra efna, virkra sem óvirkra (hjálparefna), sem notuð eru við 

lyfjagerðina, aðgengi virkra efna (bioavailahility) í lyfjaformum, verðs, 

geymsluþols og notagildis lyfjanna við meðferð tiltekinna sjúkdómseinkenna 

svo og hjáverkana. Nú eru í tilgreindu lyfjaformi fleiri virk efni en eitt. Skal þá 

Ítarlega kanna réttmæti þess að nota efnin saman fremur en hvort (hvert) í 

sínu lagi. 

14gr. 
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Lyfjagerðir skulu framleiða stöðluð forskriftarlyf og sérlyf, sbr. 7. gr. 1.-2. tl. 

Ráðherra gefur út starfsleyfi til lyfjafyrirtækja þeirra, sem getur i 1. mgr. Er 

óheimilt að hefja rekstur slíkra fyrirtækja, fyrr en leyfi hefur verið gefið út. Til 

þess að fá starfsleyfi verður lyfjafyrirtæki, sbr. 1. mgr., að fullnægja eftirtöldum 

skilyrðum:  

1. Að vera undir tæknilegri stjórn manns, sem veita mætti lyfsöluleyfi, enda 

gegni hann fullu starfi við fyrirtækið.  

2. Að vera þannig búið að húsnæði, tækjum og starfsliði, að það geti 

samkvæmt mati Lyfjaeftirlits ríkisins framleitt lyf, sem fullnægi þeim kröfum, er 

lög og aðrar reglur áskilja. 

Frh. 

Framleiðandi lyfja skal í hvívetna hlíta ákvæðum gildandi lyfjaskrár og 

lyfjastaðla, svo og reglugerða þar að lútandi og góðum framleiðsluháttum í 

lyfjagerð. 

 

 Eins og fram kemur í þessum nýju lögum var mjög mikil áhersla lögð á að 

fylgja góðum framleiðsluháttum og ekki bara hjá stórum lyfjaframleiðendum heldur 

þurfti einnig að framleiða forskriftarlyf lækna með þessum nýju stöðlum eins og sést í 

7.gr. Annað stórt skref var að eftirá gátu innlendir framleiðendur skráð sín eigin sérlyf 

í staðin fyrir að framleiða staðlaðar forskiftir eins og þeir höfðu gert áður. En sérlyf 

eru öll lyf, tilbúin eða sem næst tilbúin, sem veitt hefur verið markaðsleyfi fyrir, undir 

sérstöku heiti og í sérstökum umbúðum framleiðanda (markaðsleyfishafa) 

("Reglugerð um markaðsleyfi sérlyfja, merkingar þeirra og fylgiseðla," 2011). Ný 

reglugerð var einnig gefin út á sama tíma um skráningu sérlyfja og þar kemur fram 

að skáningar- og árgjöld innlendra framleiðenda skyldu vera helmingur þeirra 

uppæðar sem erlendir framleiðendur greiða ("Reglugerð um skráningu innlendra 

sérlyfja," 1979). Það var greinilegt að þessi reglugerð átti að vernda íslenska 

framleiðslu og gera lyfjaframleiðendum á auðveldara að skrá sín sérlyf. Það er 

áhugavert að þessi lagabreyting byggði grunn að samheitalyfjaframleiðslunni sem 

síðan gjörbreytti lyfjaframleiðslu á Íslandi og gerði hana að því sem hún er í dag. 
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 Nýju lyfjalögin settu hinsvegar mikla pressu á apótekin sem einnig þurftu að 

uppfylla GMP staðla. Nýju staðlarnir voru í raun sniðnir fyrir stærri 

framleiðslufyrirtæki og á margan hátt erfitt fyrir apótek að laga sig að þessum nýju 

reglum (Einar Magnússon, 1980). Segja má að þetta hafi verið upphaf að endalokum 

apóteksframleiðslu og völdu mörg þeirra, sem aðeins voru með litla framleiðslu, að 

hætta fremur enn að uppfæra aðstöðuna hjá sér. Aðeins nokkur af stærri 

apótekunum stóðu eftir, en ekki var langt þangað til þau lokuðu sínum 

framleiðsludeildum líka, að undanskildum nokkrum apótekum sem enn stunduðu 

fremur einfalda framleiðslu (Jakob Kristinsson Jóhannes F. Skaftason, Þorkell 

Jóhannesson, 2011; Einar Magnússon, 1981).  

 Hlutverk Lyfjaeftirlits ríkisins var einnig skilgreint betur í nýju lögunum og var 

það hlutverk sem eftirlitið fékk í stórum dráttum það sama og er unnið eftir í dag, en 

núna fellur það undir Lyfjastofnun. 

50. gr. Lyfjalaga nr. 49/1978 hljóðar svo:  

Hlutverk Lyfjaeftirlits ríkisins er sem hér segir:  

1. Að annast faglegt eftirlit með rekstri lyfjabúða, lyfjaheildverslana, lyfjagerða 

og öðrum fyrirtækjum og stofnunum, er selja, framleiða, flytja inn eða búa um 

lyf.  

2. Að hafa eftirlit með lyfjabirgðum spítaladeilda og annarra hliðstæðra 

stofnana.  

3. Að hafa eftirlit með innflutningi lyfja og lyfjaefna og hráefna til lyfjagerðar.  

4. Að meta kaupverð lyfja og gera tillögur til ráðherra um viðurkenningu á því, 

sbr. einnig ákvæði 34. gr. 6. mgr.  

5. Að annast eftirlit með verði lyfja í heildsölu og smásölu.  

6. Að hafa eftirlit með lyfjaauglýsingum og sjá til þess, að kynning og dreifing 

lyfja sé almennt í samræmi við gildandi lög og reglur, sbr. 18.-26. gr 

 Þó að ný lyfjalög séu í gildi í dag er greinilegt að grunnur að 

grundvallarbreytingum var lagður með lögunum frá 1978. Þetta var róttæk breyting 

frá gömlu lögunum, en nauðsynleg þar sem þróun í lyfjamálum um allan heim var 

gríðarlega hröð á þessum tíma og gömlu lögin ekki lengur í takti. Þessi lög mótuðu 
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að verulegu leyti það umhverfi sem lyfjaiðnaðurinn (og aðrir sem koma að 

lyfjamarkaðinum) starfa í enn þann dag í dag. 

2.4.2 Samheitalyf og einkaleyfalöggjöf 

 Til þess að átta sig betur á þróuninni í framhaldinu, hvað gerist næst hjá 

innlendum lyfjaframleiðendum, þarf að skoða nánar hvað samheitalyf er og rýna í 

einkaleyfalöggjöf lyfja sem var til staðar á Íslandi á þessum tíma.  

 Velferðarráðuneytið gaf út reglugerð númer 141/2011 um markaðsleyfi 

sérlyfja, merkingar þeirra og fylgiseðla. Í 1. kafla 1.gr. þeirra reglugerðar kemur fram 

skilgreining á samheitalyfjum sem hljómar svona: 

“Samheitalyf: Lyf sem hefur sömu magnbundnu og þáttbundnu samsetningu 

(quantitative and qualitative composition) virkra efna og frumlyfið og sama 

lyfjaform og það og sýnt skal hafa verið fram á það með viðeigandi 

rannsóknum á aðgengi að það sé jafngilt frumlyfinu. Mismunandi sölt, estrar, 

etrar, myndbrigði, blöndur myndbrigða, efnaflókar eða afleiður virks efnis 

teljast sama virka efnið svo fremi ekki sé verulegur munur á eiginleikum þeirra 

að því er varðar öryggi og/eða verkun.” 

 Þetta þýðir að fyrirtæki getur framleitt samheitalyf svo lengi sem það getur 

sýnt fram á að lyfið sé jafnvikt og jafnöruggt frumlyfinu á alla vegu. Það er hinsvegar 

ekki hægt að framleiða og selja samheitalyf ef framleiðandi frumlyfsins hefur 

einkaleyfi á virka efninu. Einkaleyfi á virka efninu er gefið út svo að lyfjafyrirtæki sem 

þróa lyf geti nýtt sér einkaleyfistímann til að endurheimta þann gríðarlega kostnað 

sem fellst í að þróa ný lyf og þannig stuðla að stöðugri þróun nýrra lyfja (Einar 

Magnúson Baldur Pétursson, Friðrik Steinn Kristjánsson, Skarphéðin B. Steinarrson, 

Þórarinn Gunnarsson, 1998). 

 Einkaleyfalöggjöfin sem var í gildi á Íslandi á þessum tíma var frá árinu 1923, 

og lagaumhverfinu var ekki breytt fyrr enn árið 1991. Gömlu einkaleyfalögin voru 

töluvert öðruvísi en þau nýju þar sem ekki var hægt að sækja um einkaleyfi á virkum 

efnum (afurðaeinkaleyfi) heldur einungis framleiðsluaðferðum (aðferðareinkaleyfi) 

(Einar Magnúson Baldur Pétursson, Friðrik Steinn Kristjánsson, Skarphéðin B. 

Steinarrson, Þórarinn Gunnarsson, 1998). Þannig gátu íslensk lyfjafyrirtæki framleitt 

samheitalyf þrátt fyrir að frumlyfið væri ennþá með gilt einkaleyfi annarsstaðar í 
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heiminum. Einkaleyfalögunum var breytt árið 1991, en breytingin tók ekki gildi fyrr en 

árið 1996 og var aðeins hægt að sækja um einkaleyfi á grundvelli umsókna sem 

lagðar voru inn eftir 1. janúar 1995 ("Lög um einkaleyfi," 1991).  

Síðar í ritgerðinni verður rýnt nánar í einkaleyfalögin og áhrif þeirra á 

lyfjaiðnaðinn í dag.   

2.4.3 Stofnun Delta hf. og sókn á erlenda markaði 

 Pharmaco hf. var strax byrjað að undirbúa skráningu sérlyfja árið 1978 og var 

fyrsta lyfið sem fyrirtækið skráði Diazepam, sem er samheitalyf fyrir hið mikið notaða 

Valíum ("Sambærilegt innlent sérlyf verður helmingi ódýrara," 1978). Árið 1981 

ákvað stjórn Pharmaco að sérstakt íslenskt hlutafélag skyldi stofnað til að halda utan 

um lyfjaframleiðsluna og út frá því var Delta hf. stofnað ("Pharmaco hf. 

Skráningarlýsing," 2003). Pharmaco átti 2/3 hlut í nýja félaginu en öllum 

lyfjafræðingum á Íslandi var boðið að kaupa hlut og voru rúmlega 60 lyfjafræðingar 

sem tóku því boði ("Blómleg tíð framundan," 1995).   

Lyfjafyrirtækið Delta hf. hóf starfsemi í ársbyrjun 1983 og var þá aðeins 

framleitt fyrir íslenskan markað (María Hrönn Gunnarsdóttir, 1995). Stuttu eftir að 

starfsemi Delta hf. hófst var ljóst að framleiðslugeta fyrirtækisins var töluvert meiri en 

sem svaraði til íslenska markaðarins og var farið að skoða möguleika á því að selja 

lyf á öðrum mörkuðum ("Blómleg tíð framundan," 1995). Fyrir margra hluta sakir leit 

írski markaðurinn heppilega út þar sem stærð hans þótti viðráðanleg og ekki verra að 

Írland var og er hluti af Evrópusambandinu (ES). Skráning lyfja í Evrópusambandinu 

var miðlæg og reglurnar um skráningu þær sömu í öllum ES löndum. Delta hf. eygði 

þann möguleika að komast inn á stærri markaði ef vel færi (María Hrönn 

Gunnarsdóttir, 1995). Fyrsta umsóknin til skráningar á lyfi var send árið 1985 og í 

kring um þá umsókn var stofnað dótturfyrirtækið Medis, sem átti að sjá um skráningu 

og sölu lyfja utan landssteinanna ("Blómleg tíð framundan," 1995). Delta hf. hafði 

áætlanir uppi að á næstu fimm árum myndi fyrirtækið koma með um 10 lyf á markað 

á Írlandi, auk þess sem byrjað var að selja lyf til Bretlands, Danmerkur, Finnlands og 

Svíþjóðar (María Hrönn Gunnarsdóttir, 1995).  

Árið 1992 gerist það að Pharmaco hf. seldi sinn hlut í Delta hf., en Delta hf. 

var að framleiða mörg samheitalyf út frá frumlyfjum sem Pharmaco hf. var með 
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umboð fyrir. Við það urðu hagsmunaárekstrar á milli fyrirtækjanna. Pharmaco hf. hélt 

samt áfram að vera dreifingaraðili fyrir Delta hf. ("Skorið á tengsl við Pharmaco," 

1992).  

Þrátt fyrir mikla sókn á erlendum mörkuðum var tekjuflæði þaðan aðeins brot 

af heildartekjum Delta hf., stærstur hluti veltunnar og tekna var á innanlandsmarkaði. 

Árið 1991 hófst samstarf Delta hf. við rannsóknafyrirtæki í Þýskalandi og var byrjað 

að undirbúa skráningu og útflutning á hjartalyfinu kaptópríl (María Hrönn 

Gunnarsdóttir, 1995). Sótt var um skráningu á lyfinu árið 1992 og fékkst hún í maí 

1994. Síðar, árið 1994, voru gerðir samningar við fimm þýsk fyrirtæki um framleiðslu 

á kaptópríl og stuttu seinna voru gerðir samningar við fleiri þýsk fyrirtæki um 

framleiðslu á lyfinu, en eftir annari forskrift (María Hrönn Gunnarsdóttir, 1995). 

Lyfjafyrirtækið Bristol Mayers Squibb átti einkaleyfið á kaptópríl, en það átti að renna 

út um miðjan febrúar 1995 og vildu öll þýsku fyrirtækin vera fyrst til að fá lyfið frá 

Delta hf. eða um leið og einkaleyfið rann út (María Hrönn Gunnarsdóttir, 1995). 

Til þess að geta uppfyllt þessa samninga þurfti að auka framleiðslugetu Delta 

hf. og var fjárfest í nýjum tækjabúnaði fyrir rúmlega 70 milljónir kr. auk þess sem 

ráðið var nýtt starfsfólk og unnið á þrískiptum vöktum allan sólarhringinn ("Blómleg 

tíð framundan," 1995; María Hrönn Gunnarsdóttir, 1995). Framleiddar voru 112 

milljónir taflna á fjórum og hálfum mánuði, fyrir fyrstu sendingu til Þýskalands, en fyrir 

það hafði Delta hf. framleitt um 60 milljón töflur á ári (María Hrönn Gunnarsdóttir, 

1995). Til gamans má geta þess, að velta Delta hf. árið 1994 var 447 milljónir kr. og 

aðeins 39 milljónir af þeirri uppæð tengdust veltu erlendis, en árið 1995 var veltan 

orðin 1.020 milljónir og um 600 milljónir kom erlendis frá ("Blómleg tíð framundan," 

1995; "Stærstu fyrirtækin 1995," 1996). 

Frá og með árinu 1995 var framleiðslugeta Delta hf. fullnýtt og til þess að 

fyrirtækið gæti staðið við fyrirhugaða samninga þurfti að stækka. Delta hf. varð að 

finna stærra húsnæði, en vegna umfangs framleiðslunnar, og til að uppfylla allar þær 

kröfur sem gerðar voru til húsnæðis, var tekin ákvörðun um að reisa nýja verksmiðju 

við Reykjavíkurveg í Hafnafirði. Nýja verksmiðjan var fullbyggð og innréttuð í október 

1998 og var gólfflötur hennar um 5000 fermetrar, en gamla verksmiðjan var um 1500 

fermetrar. Verksmiðjan var búin öllum nýjustu tækjum og framleiðslugeta hennar um 
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1.200-1.300 milljón töflur á ári. ("Sóknarfæri íslensks lyfjaiðnaðar á erlendum 

mörkuðum," 1998).    

2.4.4 Kaup, sameining og útrás 

 Frá árinu 1998 og fram að 2004 urðu einhverjar róttækustu breytingar á 

íslenskum lyfjaiðnaði frá lyfjalagabreytingunum árið 1979. Delta hf. hafði sýnt fram á 

að sala lyfja til útlanda væri ekki bara möguleg, heldur einnig mjög arðbær. Mörg 

söluvæn lyf voru að missa einkaleyfin og íslensku framleiðendurnir sáu að hér væri 

hægt að skapa gríðalegar tekjur með því að vera fyrstir með samheitalyf á markað. 

Atburðir næstu ára lögðu síðan grunninn að fyrirtæki sem síðar varð að þriðja 

stærsta samheitalyfjaframleiðanda í heimi, Actavis. 

2.4.4.1 Delta tók yfir framleiðslu- og þróunardeild Lyfjaverslunar Íslands 

 Fyrstu stóru breytingar sem urðu á lyfjamarkaðinum voru þegar Delta hf. tók 

yfir þróunar- og framleiðsludeild Lyfjaverslunar Íslands, en fyrir þá yfirtöku fékk 

Lyfjaverslunin 23,5% hlutafjár í Delta hf.  ("Delta kaupir framleiðslu- og 

þróunareiningu," 1998; "Sóknarfæri íslensks lyfjaiðnaðar á erlendum mörkuðum," 

1998). Bæði fyrirtækin högnuðust þar sem rekstur deildarinnar var orðinn íþyngjandi 

fyrir Lyfjaverslunina sem ennþá framleiddi einungis fyrir íslenskan markað,. Delta hf. 

þurfti á stærri aðstöðu að halda og hæfu starfsfólki til að vera betur í stakk búið fyrir 

áframhaldandi vöxt inn á erlenda markaði (Friðrik Steinn Kristjánsson, 2016; 

"Sóknarfæri íslensks lyfjaiðnaðar á erlendum mörkuðum," 1998). 

2.4.4.2 Pharmaco fjárfesti í Búlgaríu 

 Fram að árinu 1999 höfðu öll íslensku lyfjafyrirtækin verið með alla sína 

framleiðslu hér á landi þar til að Pharmaco tók fyrsta skrefið og keypti 43,7% hlut í  

búlgarska lyfjadreifingafyrirtækinu Balkanpharma, sem átti þrjár lyfjaverksmiðjur í 

Búlgaríu. Fjárfestingin var gerð í gegnum fjárfestingarfélagið Iconsjóðinn ehf. sem 

Pharmaco átti rúmlega helming í á móti Amber International sem var 

eignarhaldsfélag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar og Björgólfs Guðmundssonar. 

Þýski bankinn Deutsche Bank aðstoðaði við söluna, en bankinn fjárfesti sjálfur í um 

45% í Balkanpharma. Í september árið 2000 keypti Pharmaco svo upp hluti annarra 

hluthafa í Balkanpharma og var þar í reynd um samruna Pharmaco og 

Balkanpharma að ræða. Hluthafar Pharmaco eignuðust 40,4% í hinu sameinaða 
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félagi, en aðrir hluthafar Balkanpharma 59,6%. Þannig átti Pharmaco hf. 100% 

eignarhlut í Pharmaco Iceland og 100% hlut í Balkanpharma AD, sem síðan átti um 

90% hlut í þremur lyfjaverksmiðjum í Búlgaríu (Vigdís Stefánsdóttir, 1999; Hallur 

Þorsteinsson, 2000). 

2.4.4.3 Delta til Möltu 

 Pharmaco var ekki eina fyrirtækið sem hafði verið að líta út fyrir landssteinana 

til að stækka við sig, en Delta hf., undir stjórn Róberts Wessmans, var á þessum 

tíma með augun á Möltu. Um mitt árið 2001 keypti Delta hf. öll hlutabréf í 

lyfjafyrirtækinu Pharmamed á Möltu og námu kaupin 10,5 milljónum Bandaríkjadala, 

eða um milljarð íslenskra króna á gengi þess árs, og voru kaupin fjármögnuð að 

helmingi með útgáfu skuldabréfa og hinn helmingurinn var í formi hlutafjár. Hagstætt 

þótti að fjárfesta í Pharmamed á Möltu þar sem efnahags- og stjórnmálaástandið var 

stöðugt, framleiðsu- og launakostnaður lágur, og tæknistigið hjá Pharmamed var 

svipað og hjá Delta. Einnig var fyrirgreiðsla opinberra aðila á Möltu veruleg, en ríkið 

úvegaði húsnæði gegn lágri leigu og hagstæð lán fyrir fjárfestingu í tækjum auk þess 

sem skattfríðindi voru umtalsverð. En það sem mögulega skipti mestu máli var að 

einkaleyfaumhverfið, sem hafði veitt íslensku lyfjafyrirtækjunum forskot í að koma 

samheitalyfjum snemma á markað, var mjög svipað á Möltu (Grétar Júníus 

Guðmundsson, 2001). Árið 2000 var hagnaður Delta rúmar 222 milljónir króna en 

árið 2001 var hagnaðurinn 831 milljón króna og því jókst hagnaður samstæðunnar 

um 266% á einu ári ("Hagnaður tvöfalt meiri en áætlað var," 2002).  

2.4.4.4 Delta og Omega Farma sameinust 

 Snemma á árinu 2002 náðust samningar um sameiningu Delta og Omega 

Farma. Delta tók yfir starfsemi Omega Farma en í staðinn fengu eigendur Omega 

Farma rúmlega 26% hlut í nýju samstæðunni. Omega Farma hafði verið í góðri sókn 

á samheitalyfjamarkaðinum í Evrópu og því tilvalin viðbót við Delta (Þorkell, 2002). 

Stutt umfjöllun um stofnun og rekstur Omega Farma er hér fyrir neðan.    

2.4.4.5 Omega Farma  

 Lyfjafyrirtækið Omega Farma hf. var stofnað árið 1990 og var 

framkvæmdastjóri þess ráðinn Friðrik Steinn Kristjánsson ("Fyrstu vörur Omega 

Farma hf. á markaðinn," 1992). Breska ráðgjafarfyrirtækið Pharmaceutical 
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Engineering and Desing Ldt. Var fengið til að sjá um hönnun og skipulagningu á 

framleiðsluaðstöðu fyrirtækisins sem var við Kársnesbraut í Kópavogi ("Nýtt fyrirtæki 

stofnað um lyfjaframleiðslu," 1991). Fyrsta varan frá Omega Farma hf. kom á markað 

í mars árið 1992 og voru það 8 tegundir af vítamínum sem voru markaðsett undir 

vörumerkinu Biomega, en fyrsta lyfið kom á markað í júlí sama ár og var það 

sýklalyfið Cíflox sem innihélt efnið floxacín ("Fyrstu vörur Omega Farma hf. á 

markaðinn," 1992). 

 Omega Farma óx nokkuð á næstu árum og árið 1998 var fyrirtækið með 

ársveltu upp á 250 milljónir króna. Omega Farma framleiddi um 24 tegundir lyfja og 

16 tegundir af vítamínum, en auk þess flutti það inn lyf og rak sitt eigið dreifingarkerfi 

(Páll Ásgeir Ásgeirsson, 1999). Íslenski markaðurinn var mjög lítill og var fljótlega 

farið að skoða þann möguleika á að selja lyf til Evrópu. Í lok ársins 1998 fékk Omega 

Farma sitt fyrsta lyf skráð í Þýskalandi, en það var lyfið Doxazosin. Lyfið var framleitt 

á Íslandi fyrir þýsk fyrirtæki sem seldu lyfið undir sínu eigin nafni ("Íslenskt hjartalyf 

leyft í Þýskalandi," 1998). Með þessum samningi opnaðist nýr markaður og hélt 

Omega Farma áfram að skrá og framleiða samheitalyf í samvinnu við þýsk, hollensk 

og svissnesk fyrirtæki. Evrópa var ekki lengur eini markaðurinn og skráði Omega 

Farma einnig lyf í Suður-Afríku, Ísrael og víðar  ("Tvöföldun hagnaðar hjá Omega 

Farma," 2001). Í september 2001 fékk Omega Farma skráningu á lyfinu Citalopram í 

Hollandi og í kjölfarið í flestum löndum í Vestur-Evrópu. Citalopram var eitt mest 

notaða þunglyndislyfið í heimi og eftir að skráningu Omega Farma bárust pantanir 

fyrir um 1,5 milljarð króna frá Norðurlöndum og Þýskalandi (Árni Sæberg, 2001). Árið 

2002 sameinuðust Delta og Omega Farma. 

2.4.4.6 Pharmaco seldi Pharmaco Ísland ehf. 

 Í lok júní árið 2002 keypti eignarhaldsfélagið Veritas Capital ehf. 80% 

hlutabréfa í Pharmaco Ísland ehf. af fyrirtækinu Pharmaco hf. Í september sama ár 

breytti Pharamco Ísland ehf. nafninu í PharmaNor hf. sem síðar varð að Vistor 

("Capital Veritas kaupir 80% í Pharmaco Ísland ehf.," 2002; "Pharmaco Ísland ehf. 

verður PharmaNor hf.," 2002). Með þessari sölu var Pharmaco búið að selja alla sína 

innanlandsstarfsemi, en mánuði seinna átti það eftir að breytast.  
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2.4.4.7 Pharmaco og Delta sameinuðust á ný 

 Rúmlega mánuði eftir að Pharmaco seldi Pharmaco Ísland ehf. keypti 

samsteypan 51% hlutafjár í Delta hf. fyrir 8,5 milljarða króna. Í framhaldi af 

kaupunum voru fyrirtækin sameinuð í september undir nafni Pharmaco ("Delta og 

Pharmaco formlega sameinuð," 2002; Eyrún Magnúsdóttir, 2002). Í október sama ár 

var formlega opnuð ný verksmiðja Balkanpharma í Búlgaríu og viðstaddir voru 

Georgi Parvanov, forseti Búlgaríu, og Ólafur Ragnar Grímssson, forseti Íslands. 

Framleiðslugeta samstæðunnar, eftir opnun nýju verksmiðjunar, var um 13,6 

milljarðar taflna á ári, þar af voru aðeins um 8% taflna framleidd á Íslandi ("Allar 

áætlanir stóðust," 2002; "Delta og Pharmaco formlega sameinuð," 2002).  

2.4.4.8 Actavis verður til 

 Í maí árið 2004 var nafni Pharmaco samstæðunnar breytt í Actavis. Kostnaður 

við breytingu á nafninu og tilheyrandi kynningar- og markaðsherferð kostaði félagið 

rúmlega 250 milljónir króna. Hægt og rólega á næstu árum var vörumerki 

samtæðunnar breytt og allar vörur seldar undir Actavis nafninu ("Pharmaco-

samstæðan verður Actavis," 2004). Fjallað verður nánar um Actavis og starfsemi 

þess í kaflanum um Actavis.   
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3. Einkaleyfalöggjöf lyfja á Íslandi  

 

Frá árinu 1923 og til ársins 1991 voru einkaleyfalög í gildi á Íslandi, sem voru 

býsna hagstæð fyrir íslenska lyfjaframleiðendur. Þessi lög voru hins vegar löngu 

orðin úrelt og þá einkum vegna þess að ekki var hægt að sækja um afurðareinkaleyfi 

heldur aðeins aðferðareinkaleyfi. Þetta kemur mjög skýrt fram í þessum lögum frá 

1923;. 

1. gr. Laga um einkaleyfi 12/1923 hljóðar svo:  

„Einkaleyfi er rjett að veita fyrir nýjum uppgötvunum, er hagnýttar verða í 

iðnaði, eða er framleiðslu þeirra má reka sem iðn. 

Enginn má þó öðlast einkaleyfi fyrir: 

1. uppgötvunum, er eigi verða taldar að hafi neitt verulegt gildi; 

2. uppgötvunum, er notkun þeirra kemur í bága við lög, siðgæði eða 

allsherjarreglu; 

3. nýfundnum læknislyfjum, neysluefnum eða nautnar. 

Einkaleyfi má þó veita fyrir sjerstakri aðferð við tilreiðslu slíkra hluta.“ 

  

Þetta þýddi að lyfjaframleiðendur f.o.m 1923 gátu sótt um einkaleyfi á aðferð 

til að búa til lyf en gátu ekki sótt um það fyrir lyfið sjálft sem var mjög hagstætt fyrir 

íslensku lyfjaframleiðendurna þar sem þeir gátu búið til lyfjasamsetningu og fengið 

skráningu í Evrópu áður en einkaleyfið á frumlyfinu rann út. Það sem þessi 

einkaleyfalöggjöf gerði fyrir íslensku lyfjaframleiðendurna var að þeir gátu þróað og 

framleitt mikið magn af ákveðnu lyfi, eða lyfjum, og geymt inn á lager. Um leið og 

einkaleyfin runnu út var hægt að flytja þau út og koma þeim strax á markað utan 

íslands. Önnur fyrirtæki fyrirtæki sem staðsett voru á svæðum sem einkaleyfin voru í 

gildi gátu ekki byrjað þróun á lyfinu áður en einkaleyfið rann út og þetta gaf íslensku 

framleiðendunum verulegt forskot, þeir urðu sem sagt fyrstir á markað. 
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3.1 Fyrstur á markað 

„Fyrstur á markað“ (e. First to market, first-mover) getur verið mikilvægt fyrir 

samheitalyfjafyrirtæki þar sem þau geta hagnast verulega á því að vera með eina 

samheitalyfið á markaðum í ákveðinn tíma og þar með geta þau náð verulegu 

forskoti á keppinautanna. Íslensku lyfjaframleiðendurnir nýttu sér þannig 

einkaleyfastöðuna hér á landi til að vera á undan keppinautum á markað (Einar 

Magnúson Baldur Pétursson, Friðrik Steinn Kristjánsson, Skarphéðin B. Steinarrson, 

Þórarinn Gunnarsson, 1998).  

Delta og Omega Farma nýttu sér þessa aðstöðu og gerðu samninga við 

erlend fyrirtæki um að framleiða lyf, sem síðan voru ekki seld undir nafni íslensku 

fyrirtækjanna. Samningarnir voru því aðeins til nokkura ára, eða þangað til erlendu 

fyrirtækin gátu byrjað að framleiða lyfin sjálf eða fengið einhverja aðra til að gera það 

á enn hagstæðara verði. Skráning lyfja undir nafni íslensku lyfjaframleiðendanna 

hófst síðan hægt og rólega í byrjum 21. aldar en varð ekki veruleg að umfangi fyrr en 

að Actavis var stofnað. Actavis selur samt ennþá töluvert að lyfjum til þriðja aðila 

(María Hrönn Gunnarsdóttir, 1995; "Pharmaco-samstæðan verður Actavis," 2004). 

Að vera fyrstur á markað getur gefið samheitalyfjaframleiðendum forskot á 

keppinautana en áhrifin eru mismunandi eftir því hvaða lyf eða lyfjaform er verið að 

selja. Hér fyrir neðan eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga þegar verið er að 

velja samheitalyf sem á að koma fyrst á markað: 

- Hverjir skrifa upp á lyfið: Fyrstur á markað forskotið er meira fyrir lyf sem er 

notað af sérfræðingum og er uppáskrifað af fáum læknum fyrir lítinn hóp af 

sjúklingum. Fyrir göngudeildarsjúklinga sem ekki fá meðferð inn á spítölum 

eru áhrifin minni þar sem markaðurinn getur verið töluvert stærri og 

auðveldara fyrir önnur samheitalyf að ná sterkari markaðsstöðu. 

- Hvernig lyfið er gefið: Stungulyf hafa meiri „fyrstur á markað“ áhrif enn lyf 

gefin í gegnum munn, sem er í samræmi við staðhæfinguna hér að ofan. 

- Fjöldi keppinauta: Á markaði þar sem eru tveir samheitalyfjaframleiðendur er 

„fyrstur á markað“ forskotið töluvert. Á markaði með fimm eða fleiri keppinauta 

er forskotið minna þar sem fleiri framleiðendur fá tækifæri til að gera atlögu að 

markaðshlutfalli fyrsta söluaðila. 
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- Afköst: Þegar stórt samheitalyfjafyrirtæki er fyrst á markað hefur það 

marktækt forskot. 

- Reynsla/sérhæfing: Fyrirtæki með reynslu á því klíníska sviði sem lyfið er 

ætlað fyrir, hafa nánast helmings „fyrstur á markað“ forskot á fyrirtæki sem 

hafa enga reynslu. 

- Forskot: Því lengri tíma sem lyfið er eina samheitalyfið á markaði og getur 

þannig orðið stöðluð meðferð, þeim mun meiri eru fyrstur á markað áhrifin. Ef 

tvö lyf koma á markað með minna en árs millibili er samkeppnisforskot þess 

fyrra nánast ekkert, en ef þrjú ár eða fleiri líða á milli er samkeppnisforskot 

þess fyrra verulegt. 

- Ábendingar: Þegar fyrsti seljandi bætir við ábendingum (við hvaða 

sjúkdómum lyfið má nota) fyrir lyf harðar enn seinni samkeppni á innan við 

fimm árum eftir að lyfið kemur á markað er „fyrstur á markað“ áhrifin töluvert 

meiri og fyrsti seljandi heldur stærri markaðshlut (Flora Yu Myoung Cha, 

2014). 

 

Það helsta sem ofangreint þýðir fyrir íslenska samheitalyfjaframleiðendur er 

að mikilvægt er að velja lyf og komast inn á markaði þar sem ekki er búist við mikilli 

samkeppni. Sérhæfing er einnig mikilvæg og ekki sýnist hagstætt fyrir framleiðendur 

að vera með mörg lyf í pípunum á sama tíma eins og mögulegt hefur verið fram að 

þessu. Möguleikar íslenska lyfjaiðnaðarins virðast liggja einna helst í framleiðslu á 

sérhæfðum sjúkrahúslyfjum og þá ekki söluhæstu lyfjunum þar sem samkeppnin um 

að ná markaðshlutfalli gæti reynst erfið fyrir litla framleiðslu. Benda má á að nýr 

markaður fyrir samheitalíftæknilyf er að opnast og gríðalegir hagsmunir gætu legið í 

þeim. Samheitalíftæknilyf passa vel inn í módelið sem er líst hér að ofan og sýnist 

skynsamlegt fyrir íslenska samheitalyfjaframleiðendur að nýta sér það. Nú þegar er 

verið að leggja lokahönd á byggingu nýrrar verksmiðju Alvotech, sem á að framleiða 

samheitalíftæknilyf. Ef Alvotech nær að nýta sér einkaleyfaglufuna og velja réttu lyfin 

til að framleiða gæti það reynst gríðalega arðbært. 

3.1.1 Breytingar á einkaleyfalögunum 

 Það var greinilegt að samræma þurfti íslensku lögin sambærilegri lögjöf í 

nágrannalöndunum og þá einkum reglum Evrópska efnahagssvæðisins (þá 
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Evrópubandalagsins). Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) höfðu verið í 

samningaviðræðum um aðild að EES frá því 1989 og það var greinilegt að 

einkaleyfalögin á Íslandi voru ekki í samræmi við reglur sambandsins ("Frumvarp til 

laga um einkaleyfi," 1990). 

Árið 1990 var lagt fram frumvarp til nýrra laga um einkaleyfi og ári síðar var 

það samþykkt (1991). Með nýju lögunum var hægt að sækja um afurðaeinkaleyfi. 

Lögin tóku gildi sex mánuðum eftir staðfestingu þeirra, en sérstakt ákvæði var um lyf 

sem staðfesti að ekki væri hægt að veita einkaleyfi  fyrr en fimm árum eftir 

staðfestingu laganna, eða árið 1996. Þessi tími var hugsaður sem aðlögunartími fyrir 

lyfjaframleiðendur ("Lög um einkaleyfi," 1991). 

EES samningurinn tók gildi á íslandi í upphafi árs 1994, en í honum er skýrt 

kveðið á um samræmingu einkaleyfalaga innan sambandsins. Í EES viðræðunum 

tókst hinsvegar að ná fram tveggja ára aðlögunartíma, fram til 1. janúar 1995 ("1. 

frumvarp til laga um Evrópska efnahagssvæðið," 1992). Þessu ákvæði í 

einkaleyfalögunum var breytt árið 1996 og var með því hægt að veita einkaleyfi fyrir 

lyf eftir 1. júní 1996 á grundvelli umsókna sem lagðar voru inn eftir 1. janúar 1995 

("Lög um breytingu á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991," 1996).  

Talið var að þessi lög myndu þrengja möguleika íslenska lyfjaiðnaðarins til að 

framleiða samheitalyf með sama hætti og áður (Einar Magnúson Baldur Pétursson, 

Friðrik Steinn Kristjánsson, Skarphéðin B. Steinarrson, Þórarinn Gunnarsson, 1998). 

Raunin varð þó önnur og þrátt fyrir að umsóknum um einkaleyfi fjölgaði hafði það 

ekki teljandi áhrif þar sem þær voru aðeins lítið brot af þeim einkaleyfum sem sótt var 

um í Evrópu (Atvinnuvegaráðuneytið, 2001). Í töflunni hér að neðan (tafla 1) má sjá 

þróun í fjölda umsókna og veittra einkaleyfa á Íslandi (ekki bara lyfjaeinkaleyfi) á milli 

áranna 1990 til 2004 en þrátt fyrir fjölgun umsókna og veitinga er það brot af því sem 

var í Evrópu en það sést betur í töflu 2. 

Tafla 1: Heildarfjöldi umsókna og veitt einkaleyfi á Íslandi  frá 1990 til 2004 (Einkaleyfastofan, 2016). 

Ár 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Fjöldi 
umsókna um 
einkaleyfi 

130 133 149 130 68 91 238 295 392 470 414 451 429 529 592 

Fjöldi veittra 
einkaleyfa 

37 30 48 6 37 11 58 41 35 27 16 42 42 90 64 
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 Árið 2004 voru gerðar frekari breytingar á einkaleyfalögunum en það var 

vegna þess að frá og með 1. nóvember 2004 varð Ísland aðili að evrópska 

einkaleyfasamningningnum (European Patent Convention, EPC). Með þessari aðild 

var hægt að sækja um evrópsk einkaleyfi á Íslandi. Einkaleyfalögunum var breytt 

aftur á þessum tíma til  samræmingar og eftirfarandi kemur fram í þeim: 

75 gr. X. kafla Laga um einkaleyfi 17/1991: 

„Evrópskt einkaleyfi merkir einkaleyfi sem veitt er af Evrópsku 

einkaleyfastofunni (EPO) í samræmi við evrópska einkaleyfasamninginn 

(EPC) frá 5. október 1973. Evrópsk einkaleyfisumsókn merkir umsókn í 

samræmi við ákvæði evrópska einkaleyfasamningsins. Evrópskt einkaleyfi 

getur tekið til Íslands.“ 

Og svo 76. gr. 

„Evrópskt einkaleyfi telst veitt þegar Evrópska einkaleyfastofan birtir 

tilkynningu um veitinguna. Evrópskt einkaleyfi, sem öðlast hefur gildi hér á 

landi, hefur sömu áhrif og einkaleyfi sem veitt er af Einkaleyfastofunni og gilda 

um það sömu reglur nema kveðið sé á um annað í lögum þessum.“ 

 Þessi breyting virðist hafa verið mjög þýðingarmikil fyrir íslenska lyfjaiðnaðinn 

þar sem f.o.m. þessum tíma gátu allir sem sóttu um einkaleyfi í Evrópu sótt um og 

auðveldlega fengið einkaleyfi hér á landi. Eina sem þurfti að gera var að nefna Ísland 

í umsókninni um einkaleyfið, leggja inn hjá hjá Einkaleyfastofunni íslenska þýðingu á 

einkaleyfiskröfum ásamt íslenskri eða enskri þýðingu á öðrum hlutum einkaleyfisins 

og loks greiða Einkaleyfastofunni tilskilið gjald fyrir útgáfu. Eftir það þurfti einungis að 

greiða árgjald af einkaleyfinu til Einkaleyfastofunnar ("Lög um einkaleyfi," 1991). 

3.1.2 Einkaleyfastaðan á Íslandi í dag  

 Einkaleyfastofan hefur ekki haldið skrá yfir einkaleyfi á lyfjum sem veitt hafa 

verið á Íslandi og því nánast útilokað að vita fjölda þeirra nákvæmlega. Hins vegar er 

gefið út yfirlit á hverjum mánuði yfir öll þau einkaleyfi sem hafa tekið gildi hér á landi 

þann mánuð og þar má sjá að stór hluti þeirra eru annaðhvort lyf, lyfjasamsetningar, 

eða lækningatæki. Til upplýsingar hef ég tekið saman áhugaverðar tölulegar 

upplýsingar (tafla 2) sem eru byggðar á gögnum sem fengust frá heimasíðu 

Einkaleyfastofunnar og heimasíðu Evrópsku Einkaleyfastofunnar. 
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Tafla 2: Fjöldi umsókna, veitt einkaleyfi og staðfest evrópueinkaleyfi á Íslandi auk heildar fjölda umsókna og veitt evrópsk 
einkaleyfi hjá Evrópsku Einkaleyfastofunni (EPO) og einnig heildarfjölda umsókna á einkaleyfum á lyfjum hjá EPO á árunum 
2006-2015 (Einkaleyfastofan, 2016; European Patent Office, 2016).  

Ár 
Umsóknir 
einkaleyfa 
á Íslandi 

Samtalsveitt 
einkaleyfi á 
Íslandi 

Staðfest 
EP-
einkaleyfi 
á Íslandi 

Umsóknir 
einkaleyfa 
hjá EPO 

Veitt 
einkaleyfi 
hjá EPO 

Umsóknir 
einkaleyfa 
á lyfjum 
hjá EPO 

2006 372 112 3 135.363 62.777 6.146 

2007 114 138 71 141.245 54.700 6.428 

2008  81 163 275 146.247 59.800 6.378 

2009 86 79 414 134.511 51.952 5.579 

2010 76 139 572 151.015 58.117 6.910 

2011 71 65 778 142.822 62.108 6.081 

2012 44 47 881 148.562 65.655 6.309 

2013 46 43 911 148.027 66.712 5.568 

2014 49 54 908 152.703 64.613 5.369 

2015 41 17 1.006 160.022 68.421 5.884 

 

 Það er skýrt að umtalsverð aukning hefur orðið á útgáfu einkaleyfa á Íslandi 

og er hún að mestu leyti tilkomin vegna evrópsku einkaleyfanna þar sem Ísland er 

einatt sett á meðal þeirra landa sem viðkomandi leyfi nær til. En þó að mikil fjölgun 

hafi verið á evrópskum einkaleyfum, sem hafa verið staðfest á Íslandi, þá eru þau 

aðeins lítill hluti þeirra einkaleyfa sem veitt eru af EPO. Þetta þýðir væntanlega að 

ennþá er töluvert svigrúm fyrir íslensku samheitalyfjaframleiðendurna til að nýta sér 

einkaleyfastöðuna. Með þessari þróun í einkaleyfalöggjöf er sviðsmynd íslensku 

lyfjaframleiðandanna eftirfarandi: 

- Umtalsverður hluti þeirra frumlyfja sem eru að missa einkaleyfi á næstu 10 

árum hafa ekki einkaleyfavernd hér á landi og því ennþá möguleiki fyrir 

íslensku lyfjaframleiðendurna að nýta sér þessa stöðu. 

- Mörg frumlyf sem hafa nýlega fengið, eða sótt um, einkaleyfi í Evrópu eða á 

öðrum mörkuðum hafa ekki fengið veitingu hér á landi og því geta íslensku 

lyfjaframleiðendurnir ennþá fundið samheitalyf til að framleiða, en það verður 



30 
 

sennilega erfiðara að finna „arðbær“ lyf eftir því sem fleiri fyrirtæki sækja um 

einkaleyfi hér á landi. 

- Með lokun einkaleyfaglufunnar verða íslenskir lyfjaframleiðendur að sérhæfa 

sig frekar og nýta þá sérþekkingu sem hér finnst til að halda áfram að vera 

samkeppnishæfir. Þetta þýðir að erfitt verður að keppa við verksmiðjur sem 

hafa töluvert meiri stærðarhagkvæmni og geta boðið vörur á töluvert lægra 

verði.  

- Þessi staða getur einnig leitt til þess að íslensku fyrirtækin þurfi að leggja enn 

ríkari áherslu á gæði og öryggi, ásamt því að ná fram hámarks hagkvæmni. 

Lokun einkaleyfaglufunnar er ekki einungis tilkomin vegna auknum fjölda 

einkaleyfaumsókna á Íslandi heldur er einnig vegna breytts umhverfis í öðrum 

löndum. Svokallaðar Roche-Bolar undanþágur í Bandaríkjunum og Bolar í Evrópu 

kveða á um að fyrirtæki geta stundað rannsóknir með virk efni lyfja sem ennþá eru 

vernduð með einkaleyfi, en einungis ef að rannsóknirnar eru nauðsynlegar til að geta 

fengið skráningu á lyfinu. Undanþágurnar ná hinsvegar ekki yfir framleiðslu 

samheitalyfja og því verða samheitalyfjafyrirtæki að bíða þangað til einkaleyfið 

rennur út áður en framleiðsla hefst (H. R. Jaenichen & J. Pitz, 2015). Þetta styttir 

mikið þann tíma sem það tekur samheitalyfjafyrirtæki að koma nýjum samheitalyfjum 

á markað. Íslensk fyrirtæki geta hinsvegar framleitt og verið tilbúin með birgðir af 

samheitalyfjum þegar einkaleyfi rennur út og hafa því ennþá forskot á 

samkeppnisaðilana.   

Erlendir samheitalyfjaframleiðendur hafa verið í æ ríkari mæli að flytja 

framleiðslueiningar sínar á svæði sem hafa hagstæða einkaleyfalöggjöf. 

Evrópusambandið og Bandaríkin hafa tekið eftir þessari þróun og ýmsar ráðstafanir 

hafa verið gerðar til að reyna að ná slíkri framleiðslu aftur til viðkomandi landa (Brian 

Malkin, 2015; Claire Sheahan, 2014). Evrópusambandið hefur sýnt mikinn áhuga á 

að taka upp svokallað „SPC export exception“ en slík undanþága mun að einhverju 

leyti leyfa samheitalyfjaframleiðendum að byrja að vinna með virkt efni lyfja áður en 

einkaleyfið rennur út, en á móti kemur að undanþágan snýr einkum að útflutningi út 

fyrir Evrusvæðið. SPC er viðbót við einkaleyfi sem kemur í veg fyrir að 

samheitalyfjafyrirtæki geti framleitt samheitalyf á svæði þar sem einkaleyfi er í gildi 

þrátt fyrir að það sé ekki selt á þeim markaði (Fiona Barry, 2015; Brian Malkin, 
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2015). Markmiðið  er einnig að auka samheitalyfjaframleiðslu innan Evrusvæðisins 

eins og kemur fram í tilkynningu frá Evrópuþinginu:  

 „Útflutningur á samheita- og samheitalíftæknilyfja til landa utan ES innan SPC 

tímabilsins mun örva fjárfestingar í Evrópu, styðja við fjölgun hátæknistarfa og auka 

aðgengi að hágæðalyfjum í þriðja heiminum án þess að raska jafnvægi milli 

framleiðenda frumlyfja og samheita- og samheitalíftæknilyfja“(Fiona Barry, 2015) 

Þetta gæti þrengt enn meira að íslenskum samheitalyfjaframleiðendum við að 

nota einkaleyfaglufuna. Roche-Bolar undanþágan, ásamt SPC útflutnings 

undanþágunni, munu væntanlega minnka sérstöðu Íslands gagnvart einkaleyfum, en 

ég tel dreg þá ályktun að ennþá verði hægt að nýta sér þá möguleika að geta 

framleitt birgðir af samheitalyfjum, og þá sérstaklega samheitalíftæknilyfjum eða 

öðrum sérhæfðum lyfjum, þar sem hver framleiðslulota getur tekið langan tíma.  

  

  



32 
 

4. Actavis 

 Actavis er þekktasta lyfjafyrirtækið á Íslandi og í rúmlega 12 ár, frá stofnun 

fyrirtækisins árið 2004, það eina sem var með stóra lyfjaframleiðslu hér á landi. 

Actavis var reyndar samstæða allra stærstu lyfjaframleiðenda á Íslandi; Delta, 

Omega Farma og Lyfjaverslunar Íslands sem sameinuðust undir nafni 

lyfjadreifingafyrirtækisins Pharmaco, sem breyttist í Actavis árið 2004. Actavis varð á 

nokkrum árum mjög umsvifamikið á samheitalyfjamarkaðinum og átti eftir að verða 

um tíma þriðja stærsta samheitalyfjafyrirtæki í heimi.  

 Á fyrstu árum Actavis komu helstu tekjur samstæðunnar frá samningum sem 

Omega Farma gerði vegna sölu á Citalopram og síðan frá (risa) samningi sem 

Pharmaco hafði gert snemma árið 2004 um sölu á lyfinu Ramipril. Ramipril fékk 

skráningu í Þýskalandi nokkrum dögum áður enn einkaleyfið rann út og þurfti 6 

flutningaþotur af stærstu gerð til að flytja út 300 milljónir taflna að virði 2,6 milljarða 

króna ("Actavis tvöfaldar hagnað sinn," 2004; "Sex stórar þotur sjá um flutninginn," 

2004).    

 Ytri vöxtur Actavis frá stofnun félagsins var það sem náði mestri athygli 

almennings enda var hann í raun ævintýralegur. Vöxtur félagsins átti sér nær 

einvörðungu stað fyrir utan landsteinana þar sem Actavis keypti upp hvert 

samheitalyfjafyrirtækið á fætur öðru í Evrópu, Asíu og Ameríku (Guðbjörg Edda 

Eggertsdóttir, 2014). Útrás Actavis í kaupum á erlendum fyrirtækjum er vissulega 

mjög áhugavert umfjöllunarefni,  en ekki í takt við það sem þetta verkefni beinist að  

og því verður hér eftir aðallega fjallað um starfsemi fyrirtækisins hér á landi, arðsemi 

og framleiðni.  

 Helstu bautasteinar í sögu Actavis: 

- Frá 1999-2008 voru keypt um 20 fyrirtæki víðsvegar um heiminn og sameinuð 

undir merkjum Actavis í flestum tilfellum (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 2014). 

- 2005 til 2007 voru um 10.000 starfsmenn í 32 löndum og Actavis varð fjórða 

stærsta samheitalyfjafyrirtæki í heimi (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 2014). 

- 2007 ákvað Novator (stærsti hluthafi Actavis) að gera öðrum hluthöfum 

yfirtökutilboð og á endanum yfirtók Novator félagið og í kjölfarið var það tekið 

af hlutabréfamarkaði (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 2014). 
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- Verksmiðjan í Hafnafirði endurnýjuð árið 2011 (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 

2014). 

- Höfuðstöðvarnar fluttar til Zug í Sviss árið 2011.  Allir  stjórnendur Actavis á 

sama stað (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 2014). 

- 31. október 2012 keypti Watson Pharmaceuticals Actavis og nafn 

samstæðunnar verður Actavis (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 2014). 

- 17. mars 2015 yfirtók  Actavis frumlyfjafyrirtækið Allergan og nafni 

samstæðunnar síðan breytt í Allergan (Ingvar Haraldsson, 2015). 

- 29. júní 2015 ákvað stjórn Allergan að framleiðslueiningu á Íslandi skuli  lokað 

árið 2017 ("Hluti Actavis flytur frá Íslandi," 2015). 

- 27. júlí 2015 keypti samheitalyfjafyrirtækið Teva samheitalyfjahluta Allergan, 

þann hluta sem áður hét Actavis (Guðrún Hálfdánardóttir, 2015). 

 

 Actavis Group er eignarhaldsfyrirtæki sem sér um rekstur samstæðunnar út 

um allan heim, en Actavis Group á allt hlutafé í Actavis Group PTC ehf. sem er 

eignarhaldsfélag sem sem aftur á allt hlutafé í Medis ehf. og Actavis hf sem starfa 

bæði á Íslandi (heimildir : Ársreikningar Actavis Group PTC). 

 

4.1 Ársreikningar Actavis hf. 

 Til að fá betri yfirsýn yfir stöðu íslenska lyfjaiðnaðarins er nauðsynlegt að 

skoða rekstur og efnahag Actavis hf. á Íslandi. Nokkrar helstu kennitölur úr 

ársreikningum Actavis hf. á frá árunum 2004 til 2014 verða skoðaðar til að rýna 

nánar í  uppgang lyfjaframleiðslu á Íslandi og síðan að freista þess að spá fyrir um 

framtíð hennar. Skýringar á útreikningum og þýðingu upplýsinganna og kennitalna í 

samhengi ritgerðarinnar má finna í skýringarkaflanum.  

4.1.1 Rekstrarreikningar 

 Ársreikningar Actavis hf. voru gefnir út í íslenskum krónum frá árinu 2004 til 

ársins 2007 en í evrum eftir það. Til að fá betri yfirsýn yfir ársreikningana og nýta þá í 

samanburði færði ég þá reikninga sem voru í krónum yfir í evrur. Notað var miðgengi 

frá síðasta degi þess árs sem ársreikningurinn var gefinn út. Allar tölur eru í evrum 
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og á föstu verði miðað við virði evrunnar loka árs 2015. Notuð var neysluvísitala 

evrunnar, útgefin af Seðlabanka Evrópu, til að reikna út fast verð evrunnar.  

 

 

Mynd 1:Virði seldra vara hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

 

 

 

Mynd 2:Kostnaður seldra vara hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 
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Mynd 3:Vergur hagnaður seldra vara hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

  

 Þó að verð seldra vara (mynd 1) væri nokkuð jafnt frá 2006 þá hækkaði 

kostnaðurinn verulega (mynd 2), nokkuð sem leiddi til þess að vergur hagnaður 

minnkaði töluvert (mynd 3). Það er því líklegt að framleiðni verksmiðju Actavis hafi 

ekki farið vaxandi í samræmi við aukna samkeppni og lækkandi lyfjaverð, sem þýðir 

bara eitt: Lækkun vergs hagnaðar. Eins og sést á mynd 5 hér að neðan þá hefur 

magn lyfja sem eru flutt úr landi aukist nokkuð en þrátt fyrir það hefur hagnaður 

seldra vara farið mikið niður á við. Aukin samkeppni á mörkuðum hefur keyrt niður 

verð á samheitalyfjum og þess vegna minnkaði hagnaður Actavis hf. hlutfallslega 

þrátt fyrir aukna framleiðslu. 
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Mynd 4: Hagnaður fyrir tekjuskatt hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014). 

 

Mynd 5:Útflutningur lyfja í tonnum 1999-2014 (Hagstofa Íslands, 2016). 

 Vandamálið við að reyna að skoða rekstrarafkomu Actavis hf. er að 
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útskýrt háan framleiðslukostnað. Einnig gæti það leitt af sér að söluhá lyf eru færð 
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Eins og hefur komið fram þá er líklegt að framleiðslueining Actavis á Íslandi 

verði lokað (eins og reyndar hefur þegar verið ákveðið) og framleiðslan færð yfir í 

aðrar verksmiðjur samstæðunnar. Það er erfitt að segja til um hvort að 

lyfjaframleiðsla á Íslandi geti haldið áfram með því fyrirkomulagi sem er núna, en það 

er athyglisvert að Friðrik Steinn Kristjánsson, stofnandi Omega Farma og einn 

stærsti hluthafi spænska samheitalyfjafyrirtækisins Invent Farma, telur að framleiðsla 

Actavis á Íslandi gæti vel staðið undir rekstri sem sjálfstætt fyrirtæki. Með 

sjálfstæðari stjórnun gæti fyrirtækið valið betur þau lyf sem það framleiðir og 

minnkað óhagkvæmnina sem fylgir því fyrirkomulagi sem framleiðslan hefur í dag 

(Friðrik Steinn Kristjánsson, 2016).    

Tafla 3: Helstu tölur úr rekstrarreikning Actavis hf. á árunum 2004 til 2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

 
Ár 

Vergur 
hagnaður 
seldra vara 
(Evrur) 

Aðrar tekjur 
og kostnaður 
(Evrur) 

Rekstrarn-
hagnaður 
(Evrur) 

Fjármunatekjur- 
gjöld 
(Evrur) 

Hagnaður 
fyrir 
tekjuskatt 
(Evrur) 

Tekjuskattur 
(Evrur) 

Hagnaður 
ársins 
(Evrur) 

2004 78.806.292 5.489.806 82.779.614 1.650.708 84.430.321 15.338.920 69.091.401 

2005 43.271.096 -12.040.860 31.277.512 -3.022.495 28.207.741 4.968.978 23.238.763 

2006 32.922.072 -5.364.638 27.557.434 23.568.119 51.125.553 9.233.584 41.891.969 

2007 27.423.469 1.034.556 28.458.025 20.280.051 48.738.076 8.807.812 39.930.264 

2008 39.383.931 -96.371 39.287.557 2.845.173 42.132.730 6.014.107 36.118.623 

2009 16.193.094 -2.966.167 13.226.927 327.410 13.554.337 2.172.911 11.381.426 

2010 11.314.392 -3.560.235 7.754.157 190.610 7.944.767 205.748 7.739.019 

2011 9.611.133 -4.572.852 5.038.281 2.871.564 7.909.846 1.558.983 6.350.862 

2012 8.631.294 -4.226.409 4.404.793 4.908.796 9.313.590 3.068.897 6.244.692 

2013 10.788.882 -4.509.559 6.279.322 416.572 6.695.894 1.419.130 5.276.764 

2014 9.133.070 -4.273.945 4.859.125 -422.541 4.436.584 941.030 3.495.554 

 

4.1.2 Efnahagsreikningar 

 Eignir Actavis hf. (mynd 6) voru umtalsverðar á árunum 2004 til 2012, en þær 

voru hinsvegar að mestu leiti bundnar í kröfum á tengd félög og gæti sú staðreynd 

því skekkt mynd af raunverulegum eignum fyrirtækisins. Eigið fé Actavis hafði líka 

verið að safnast upp fram að árinu 2012, en það var mest í órástöfuðu eigin fé. 

Helstu breytingar á efnahagsstöðu Actavis hf. urðu árið 2013 en þá voru kröfur á 

tengd félög afskrifaðar og greiddur út 205 milljóna evra arður. Þessar breytingar má 

líklega rekja til sölu á Actavis group frá Novator til Watson Pharmaceuticals og 

eignatilfærsur sem urðu innan samstæðunnar við það. Eigið fé var 81,26% af 
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samanlögðum heildar eignum árið 2014 (mynd 7) og því var Actavis hf. vel í stakk 

búið til að standa við skuldbindingar. 

 

Tafla 4: Helstu tölur úr efnahagsreikningi Actavis ehf. 2004-2014  (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

 

 

 

Mynd 6: Fastafjármunir, veltufjármunir og Heildar eignir hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 
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2004 47.403.748 110.298.098 157.701.846 102.906.152 16.524.552 34.088.901 157.701.846 

2005 69.579.992 165.714.445 235.294.437 182.465.355 10.487.553 42.341.529 235.294.437 

2006 60.668.831 148.518.284 209.187.115 182.857.548 8.302.128 18.027.426 209.187.115 

2007 159.086.849 91.010.590 250.097.439 223.994.682 5.709.210 20.393.546 250.097.439 

2008 152.047.122 119.983.608 272.030.730 252.957.621 2.831.662 16.241.448 272.030.730 

2009 148.844.814 140.511.467 289.356.281 263.582.444 2.573.772 23.200.065 289.356.281 

2010 151.526.451 138.311.046 289.837.498 267.170.559 785.796 21.881.143 289.837.498 

2011 145.609.224 142.674.766 288.283.990 266.497.463 646.058 21.140.469 288.283.990 

2012 141.791.722 141.729.568 283.521.290 266.242.217 1.502.131 15.776.942 283.521.290 

2013 51.541.344 21.181.763 72.723.107 62.023.053 1.016.224 9.683.831 72.723.107 

2014 46.029.188 26.912.485 72.941.673 59.271.503 771.349 12.898.823 72.941.675 
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Mynd 7: Eigið fé og skipting skulda Actavis ehf. árið 2014 (ársreikningur Actavis ehf.; 2014) 

 Þegar eignir Actavis hf. eru leiðréttar með tilliti til krafna í tengd félög (mynd 8) 

er sagan aðeins önnur og sést að það er töluvert meiri stöðuleiki innan félagsins, en 

hins vegar ekki mikill vöxtur. 

 

Mynd 8: Eignir Actavis ehf. án tillits til krafa í tengd félög 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

  

 

 

81,26%

1,06%

17,68%

Eigið fé og skipting skulda árið 2014

Eigið fé Langtímaskuldir Skammtímaskuldir

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Ev
ru

r

Ár

Eignir án tillits til krafa í tengd félög



40 
 

4.1.3 Helstu kennitölur 

Rekstrarafkoma án afskrifta (EBITDA) fór niður á við en náði nokkru jafnvægi 

frá og með árinu 2009. Á mynd 9 sést framlegðarhlutfall rekstrar sem hefur verið 

stöðugt í kring um 10% síðustu ár. Framlegðarhlutfall í kringum 10% þýðir 

einfaldlega að Actavis hf. fær ekki mikið til baka fyrir hverja selda einingu. 

Framleigðarhlutfall samheitalyfjafyrirtækja er einfaldlega oft lágt þar sem samkeppnin 

er mikil, en fyrirtæki reyna að auka arðsemi með aukinni framleiðslu, nokkuð sem 

erfitt er að gera á Íslandi vegna smæðar einingarinnar. Verksmiðjan á Íslandi tekur 

því einatt að sér að byrja framleiðslu á samheitalyfjum, en framleiðslan er síðan flutt 

út í aðrar framleiðslueiningar til þess að ná þeirri aukningu sem nauðsynleg er. 

Eiginfjárhlutfall Actavis (mynd 10)  var nokkuð stöðugt enda var fyrirtækið ekki 

að safna að sér miklum skuldum. Veltufjárhlutfallið (mynd 11) sýnist líka nokkuð gott 

þar sem skammtímaskuldir fyrirtækisins voru ekki háar.  

Arðsemi eiginfjár (mynd 12) var óvenjulega hátt árið 2004, en í góðu og 

stöðugu jafnvægi út árið 2008. Frá árinu 2008 til 2012 var arðsemi eiginfjár mjög lítil 

enda hagnaður orðinn töluvert minni enn fyrri ár og mikið uppsafnað, óráðstafað fé. 

Árið 2013 og 2014 hækkaði arðsemin lítillega þegar arður var greiddur út. Nýting 

fjármagns (mynd 13) var sáralítil og í raun leit nokkuð mikið út eins og hjá fyrirtæki 

sem er að verða gjaldþrota. En þegar nýting fjármagns er reiknuð án þess að taka 

kröfur í tengd félög með í útreikninga á eignum (mynd 14) verður staðan önnur, en 

samt sem áður frá árinu 2010 var fremur slök nýting. Gæði hagnaðar (mynd 15) var 

nokkuð mismunandi í gegnum árin, en frá 2010 fór það lækkandi. Svipaða sögu er 

að segja af veltufé frá rekstri (mynd 16) en það hefur einnig haldist nokkuð stöðugt 

frá 2010. 
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Mynd 9: Rekstrarafkoma án afskrifta (EBITDA) sem hlutfall af rekstrartekjum (Framlegðarhlutfall rekstrar) hjá Actavis ehf. 
2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014)  

   

  

  

 

 

Mynd 10: Eiginfjárhlutfall hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 
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Mynd 11: Veltufjárhlutfall hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

 

 

 

Mynd 12:Arðsemi eigin fjár hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 
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Mynd 13: Nýting fjármagns hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

 

 

Mynd 14: Nýting fjármags leiðrétt fyrir kröfur í tengdum aðilum hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis 
ehf.;2004-2014) 
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Mynd 15: Gæði hagnaðar hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf.;2004-2014) 

 

 

Mynd 16: Veltufé frá rekstri hjá Actavis ehf. 2004-2014 (Ársreikningar Actavis ehf, 2004-2014) 
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samkeppnin er gríðalega mikil og stærðarhagkvæmni skiptir miklu máli. Ef fyrirtækið 

ætlar að halda áfram framleiðslu á smásameindalyfjum þyrfti það samt sem áður að 

sérhæfa sig frekar og fækka lyfjum sem eru í framleiðslu. Ennþá sýnast samt 

einhverjir möguleikar til að nota sérstöðu Íslands gagnvart einkaleyfum, en 

tækifærunum fer fækkandi.  

 Þrátt fyrir að framleiðsla Actavis sé að fara úr landi, verður þróunar- og 

markaðsdeild samstæðunnar áfram á Íslandi (skv. nýjustu upplýsingum í apríl 2016). 

Það er ákveðin mótsögn í þessu þar sem ekki er hagstætt að hafa slíkar deildir langt 

frá öðrum einingum samstæðunnar. Það verður því að teljast líklegt til framtíðar að 

öll starfsemin verði undir einum hatti og þá ekki á Íslandi. 
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5. Alvotech 

 

 Nýjasti lyfjaframleiðandi á Íslandi er fyrirtækið Alvotech sem er systurfélag 

Alvogen, sem er einnig starfandi á Íslandi. Alvogen er alþjóðlegt 

samheitalyfjafyrirtæki sem er með framleiðslu og dreifingu í mörgum löndum. 

Alvotech mun vera fyrsta og eina fyrirtækið á landinu sem framleiðir 

samheitalíftæknilyf (e. Biosimilar). Markmið fyrirtækisins er að nýta sér aðstæður hér 

á landi til að koma sínum lyfjum á markað á undan samkeppnisaðilum. Módelið sem 

Alvotech fylgir er mjög í samræmi við þær tillögur sem voru settar fram í fyrstur á 

markað umfjöllunni, þ.e. að Alvotech framleiðir fá, en mjög sérhæfð,lyf sem eru öll 

stungulyf og einungis notuð á sjúkrahúsum. Þetta gæti leitt af sér afar sterka 

markaðsstöðu fyrir lyfin ef Alvotech nær að koma þeim snemma á markað. 

Alvotech mun hefja framleiðslu á samheitalíftæknilyfjum á Íslandi í 

Vatnsmýrinni í Reykjavík, í næsta nágrenni við Háskóla Íslands. Nýju 

höfuðstöðvarnar  eiga að vera komnar í gagnið á þessu ári (2016) og verður öll 

framleiðsla á einum stað, allt frá innsetningu vektora til formuleringar, en klínískar 

rannsóknir verða gerðar annars staðar. Lyfin sem Alvotech framleiðir verða síðan 

seld undir nafni Alvogen (Nicholas Hunt og Nína Björk Ásbjörnsdóttir, 2014).  

 Það tekur venjulega um 6 til 7 ár að koma lyfi á markað og því  er greinilegt að 

mikil vinna er eftir hjá Alvotech áður en fyrsta lyfið undir þeirra merkjum kemst á 

markað. Kostnaður fyrir hverja sameind er metinn á milli 40 til 200 milljónir dollara 

(rúmlega 5 til 25 milljarðar ISK) og því miklir fjármunir sem fara í þessa framleiðslu. 

En ef allt gengur samkvæmt áætlun á framleiðslan að skila þeirri upphæð margfaldri 

til baka þar sem mörg þessara lyfja eru nú þegar eftirsótt og velta með þau nemur 

milljörðum dollara  á ári. Alvotech mun ekki sjá um klínískar rannsóknir og verður 

þeim útvistað til annarra fyrirtækja. Það skal tekið sérstaklega fram að 

samheitalíftæknilyf þurfa ekki að fara í gegnum fasa-2 klínsískar rannsóknir og 

sparar það gríðalega fjármuni í rannsóknaferlinu (Nicholas Hunt og Nína Björk 

Ásbjörnsdóttir, 2014). 

10 söluhæstu líftæknilyfin í heiminum árið 2012 voru Enbrel, Novolog, Lantus, 

Neulasta, Humira, Rituzan, Remicade, Avastin, Herceptin og Lucentis og nam sala 

þeirra um 37.6% af heildarsölu líftæknilyfja. Samanlagt virði þeirra var um 57,5 
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milljarðar bandaríkjadala. Einkaleyfin fyrir þessi lyf renna öll út 2012 til 2019 og er því 

ljóst að stór markaður hefur verið að opnast og verður fyrir eftirhermur (Bruno Calo-

Fernández & Juan Martínez-Hurtado, 2012). 

5.1 Líftæknilyf 

Þróun og framleiðsla líftæknilyfja er töluvert frábrugðin framleiðslu venjulegra 

smásameindalyfja og því er nauðsynlegt að útskýra aðeins hvernig það ferli virkar. 

Aðalaðferðin í framleiðslu á líftæknilyfjum er svokölluð „recombinant“ DNA tækni eða 

rDNA. Í rDNA er vektor, með ákveðinn DNA bút, komið fyrir í lífveru þannig DNA 

búturinn verður hluti af erfðaefni lífverunnar. DNA búturinn sem er komið fyrir er eins 

og leiðbeiningar um hvaða prótein lífveran býr til. Lífveran er síðan látin fjölga sér 

þangað til að fullnægjandi massa er náð. Próteinið er síðan einangrað og formulerað 

í lyf í löngu og flóknu ferli. Próteinið sem eru einangrað er líftæknilyfið sjálft en þessi 

prótein geta oft verið mjög viðkvæm og allar breytingar í framleiðsluferlinu, t.d. 

hitastigi í ræktunartönkum eða rakastigs í loftinu, getur eyðilagt heila framleiðslu. 

("Recombinant DNA technology," 2014). Þetta er mjög gróf einföldun á flóknu ferli en 

þetta gefur einhverja hugmynd um þá nákvæmni og kunnáttu sem þarf til að 

framleiða líftæknilyf.  

Fyrsta lyfið sem framleitt var með því að nota líftækni var lyfið somatostatin, 

sem er enn notað við blæðingar í vélinda og maga og var framleitt í E.Coli bakteríum 

árið 1977 (B. L. Herrmann ofl., 2013; H. Reynaert & A. Geerts, 2003). Skömmu 

seinna (1979) hófust fyrstu tilraunir með fullsmíðað insúlín með recombinant DNA 

tækni og var það síðan komið á markað árið 1982. Eftir það byrjaði boltinn að rúlla 

og stuttu seinna voru kominn vaxtarhormón, interferon og einstofna mótefni á 

markað, lyf sem eru mikið notuð í dag (Professor Rakesh Bhatnagar, 2007; D. V. 

Goeddel ofl., 1979).  

5.2 Samheitalíftæknilyf á Íslandi 

 Samheitalíftæknilyf eru nýlegt fyrirbæri í heilbrigðiskerfum heimsins en margar 

þjóðir hafa sýnt mikin áhuga á þeim í von um að notkun þeirra geti lækkað sívaxandi 

kostnað lyfjameðferða (Brian Malkin, 2015). Framleiðsla á líftæknilyfjum krefst 

mikillar sérkunnáttu og hátækniaðstöðu, og því getur verið töluvert flókið og dýrt fyrir 

fyrirtæki að koma sér upp (fjölda-) framleiðslu.  
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 Í viðtali við Róbert Wessman, stofnanda Alvotech og stjórnarformann Alvogen, 

kom fram að verksmiðjan hefði verið byggð á Íslandi þar sem eftirlit og gæði skiptu 

megin máli fyrir svo margslungna framleiðslu. Með flókin og viðkvæm lyf væri 

sérlega mikilvægt að tæknin sé mjög góð og starfsfólkið vel menntað og þjálfað. Það 

borgaði sig því ekki alltaf að hafa framleiðslu í minna þróuðum löndum til að spara 

kostnað þar sem m.a.  getur verið erfitt að hafa yfirsýn yfir starfsemi. Einnig kom 

fram að mjög fá líftæknilyf eru með einkaleyfi á Íslandi og því nokkuð gott svigrúm til 

að þróa þessi lyf hér áður enn þau fara á markað (Róbert Wessman, 2016). 

 Íslensk stjórnvöld hafa  gert lítið til að laða svona starfsemi til landsins, en 

mörg önnur lönd hafa verið töluvert iðnari við það. T.d. buðust yfirvöld á Möltu til að 

byggja húsnæði undir verksmiðjuna fyrir Alvotech, sem reyndar ákvað frekar að vera 

hér á landi. Malta býður líka lyfjafyrirtækjum mjög hagstæð lán fyrir tækjakostnaði og 

öðrum þróunarkostnaði. Einnig er boðið upp á skattaafslátt sem reiknast út frá stærð 

fjárfestingarinnar og fjölda starfa sem verður til. Suður-Kórea er annað land sem 

hefur laðað að sér líftæknifyrirtæki og eru þau mörg hver með framleiðslueiningar þar 

(KPMG, 2011; Róbert Wessman, 2016).  

 Líftæknimarkaðurinn hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár eða allt síðan að 

fyrstu líftæknilyfin komu á markað. Það virðist hins vegar ljóst að möguleikarnir til 

vaxtar eru nánast ótæmandi og því snýst samkeppnin nú einkum um frumherjana; þá 

sem koma með fyrstu samheitalíftæknilyfin inná markaðinn á næstu árum. Í þessu 

liggur stóra tækifærið fyrir íslenska samheitalíftæknilyfjafyrirtækið Alvotech. Nú virðist 

komið að næsta skrefi í þróuninni, þ.e. að koma fram með ný samheitalíftæknilyf og 

ná fótfestu. Það virðist fátt sem getur komið í veg fyrir að þessi iðnaður gæti dafnað 

á Íslandi, en hinsvegar hafa yfirvöld á Íslandi gert lítið til að laða að sér svona 

starfsemi eins og áður hefur komið fram.  Þar þarf greinilega að gera bragarbót ef 

yfirvöld vilja auka og efla slíka starfsemi hérlendis en með því mætti auka 

útflutningsverðmæti þjóðarinnar og fjárfestingar í hátækniiðnaði. 
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6. Mikilvægi lyfjaiðnaðarins á Íslandi 

 Lyfjaiðnaðurinn á Íslandi er nokkuð stór og umfangsmikill  iðnaður fyrir svona 

lítið land. Það er því mikilvægt að skoða áhrif hans á íslenskt efnahagslíf, ekki síst 

med það í huga að starfsemi Actavis hverfi af landi brott. Til að nálgast viðfangsefnið 

verða skoðaðar nokkrar nokkrar tölulegar upplýsingar frá ársreikningum 

samstæðunnar á Íslandi ásamt öðrum upplýsingum frá hagstofunni. 

 Fjöldi starfsmanna hjá Actavis samstæðunni á Íslandi er rúmlega 800, þar af 

rúmlega 300 í framleiðslueininguni. Yfir helmingur starfsmanna hjá Actavis eru með 

háskólamenntun en mannauður fyrirtækisins er með fjölbreytta menntun og 

bakgrunn.  Má þar nefna lyfjafræðinga, efnafræðinga, viðskiptafræðinga, 

verkfræðinga, hjúkrunarfræðinga, meinatækna, lyfjatækna, vélstjóra, 

mjólkurfræðinga, tungumálasérfræðinga, fólk með fjölbreytta iðnmenntun og 

almenna menntun (Actavis, 2016). Alvotech mun ráða til sín um 200 manns í sína 

framleiðslueiningu að frátöldum þeim 50 starfsmönnum sem starfa hjá Alvogen í sölu 

og markaðsdeild (Alvogen, 2016; Alvotech, 2016).  

 Til að meta mikilvægi lyfjaiðnaðarins sýndist hentugast að skoða Fob verð (e. 

free on board) frá hagstofunni (mynd 17). FOB er verð vörunnar komið um borð í 

flutningsfar í útflutningslandi. Með þessum upplýsingum var hægt að skoða verðmæti 

lyfja sem flutt eru frá Íslandi og  bera saman við heildar FOB verð fyrir Ísland. 

Útflutningur er flokkaður eftir vöruflokkum SITC Rev.4 (Standard International Trade 

Classification, Revision 4) og var skoðaður flokkur 542 sem er lyf þ.m.t. dýralyf. 

Notuð var vísitala neysluverðs frá hagstofunni til að verðfesta krónunna á gengi 

krónunar árið 2015. 
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Mynd 17: FOB verð fyrir vöruflokki 542 (lyf þ.m.t. dýralyf) samkvæmt  SITC Rev. 4 staðli 1999-2014  (Hagstofa Íslands, 
2016). 

 FOB verð eitt og sér getur ekki vel lýst mikivægi lyfjaiðnaðarins fyrir íslenkst 

efnahagslíf. Hagstofan gefur líka út tölur um FOB verð sem hlutfall af heild og það 

segir okkur til um hversu stór hluti útflutningsverðmæta koma frá útflutningi lyfja 

(mynd 18). 

 

Mynd 18: FOB verð lyfja sem hlutfall af heild fyrir vöruflokki 542 (lyf þ.m.t. dýralyf) samkvæmt  SITC Rev. 4 staðli 1999-2014 
(Hagstofa Íslands, 2016).  
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Mynd 19: FOB sem hlutfall af heild (án fisks og áls) fyrir vöruflokki 542 (lyf þ.m.t. dýralyf) samkvæmt  SITC Rev. 4 staðli 
1999-2014  (Hagstofa Íslands, 2016). 

 Ál og fiskvörur hafa verið yfir 60% af FOB verði öll þau ár sem hér eru reiknuð 

og því þótti við hæfi að skoða hlutfallsleg verðmæti lyfja þegar ál og fiskvörur eru 

ekki teknar með í reikningin (mynd 19). Af öllum þeim útflutningsverðmætum sem 

standa eftir er verðmæti lyfja nokkuð stór hluti þeirra. 

 Til að skoða enn nánar útflutningsverðmæti lyfja var útbúin tafla  (tafla 5) með 

þeim 10 vöruflokkum sem voru með stærsta hlutfallið af heildar 

útflutningsverðmætum. Þar sem verðmæti hvers flokks er nokkuð breytilegt á milli 

ára var tekið meðalhlutfall frá árunum 2009 til 2014.  

Tafla 5: Flokkun útflutningsverðmætis samkvæmt SITC staðli (Hagstofa Íslands, 2016). 

Voruflokkun samkvæmt SITC staðli  Hlutfall af heildar 
útflutningisverðmætum (%) 

684 Ál 38,1 

034 Fiskur, nýr, kældur eða frystur 26,9 

035 Fiskur, verkaður á annan hátt 7,5 

671 Hrá-/spegiljárn o.þ.h.; járnblendi 3,5 

081 Skepnufóður, nema ómalað korn 3,2 

037 Niðursoðnar/-lagðar sjávarafurðir 2,4 

542 Lyf, þ.m.t. dýralyf 2,2 

411 Dýrafeiti og -olía 2,1 

334 Jarðolíuafurðir, hreinsaðar 1,6 

792 Loftför og tilheyrandi búnaður 1,2 
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 Það sést vel hér að ofan að lyf eru ein af stærstu útflutningsvörum landsins og 

er nokkuð stór hluti af útflutningsverðmætum.  

Í lyfjaiðnaðinum starfar einnig margt fólk með fjölbreytta og sérhæfða menntun 

og í því liggja sannarlega mikil verðmæti. Ef Actavis hverfur frá landinu myndi það 

ekki einungis leiða til minnkunar á útflutningstekjum, heldur myndi líklega margt af 

því menntaða fólki sem starfar í iðnaðinum freista tækifæranna utan landssteinanna. 
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7. Niðurstöður 

 Það virðist nokkuð augljóst að sérstaða íslenska lyfjaiðnaðarins byggir að 

mestu  á hagstæðu einkaleyfaumhverfi. Það er samt ýmislegt annað sem gerir Ísland 

aðlaðandi fyrir lyfjaiðnað og tækifæri til vaxtar sýnast vera til staðar. Hér að neðan er 

samantekt á helstu niðurstöðum og rýni í frekari framtíðarmöguleika íslenska 

lyfjaiðnaðarins.  

7.1 Einkaleyfi 

 Einkaleyfastaðan á Íslandi getur ennþá gefið framleiðendum á samheita- og 

samheitalíftæknilyfjum visst forsskot á samkeppnisaðila þó að þetta forskot hafi verið 

að minnka á síðustu árum. Einkaleyfi fyrir lyf á Íslandi eru ennþá hlutfallslega fá 

miðað við í Evrópu og Bandaríkjunum og það þýðir að framleiðendur hér geta þróað 

og framleitt samheitalyf fyrir innanlandsmarkað og inn á lager sem svo er hægt að 

flytja út um leið og einkaleyfi renna út. Aðrir framleiðendur í Evrópu, Bandaríkjunum 

og öðrum svæðum þar sem einkaleyfi eru fleiri geta þróað samheitalyf út frá frumlyfi 

sem ennþá verndað með einkaleyfi en mega ekki hefja framleiðslu fyrr en einkaleyfið 

rennur út. Þetta gefur íslensku framleiðendunum forskot að geta komið sinni vöru 

undan samkeppninni á markað.  

Ef rétt lyf og rétt markaðssvæði eru valin er hægt að nýta einkaleyfastöðuna 

hér vel til að ná skjótt góðu markaðshlutfalli og reka arðbæran iðnað. Ennþá er 

nægur tími til að nýta sér þetta forskot, en breytingar á lögum og reglugerðum í 

Bandaríkjunum og Evrópu munu vafalítið hafa áhrif í þá veru að einkaleyfaglufan 

íslenska minnkar enn frekar.  

7.2 Sérhæfing 

 Samheitalyfjaframleiðendur á Íslandi verða að aðlaga sig breyttum 

markaðsaðstæðum, einbeita sér enn frekar að framleiða fá og sérhæfð lyf, fremur en 

að hafa mörg lyf í rannsóknar- og framleiðslupípum. Innri óhagkvæmni við að 

framleiða mörg lyf sýnist of mikil til að geta keppt á alþjóðamarkaði. Þetta er sú saga 

sem lykiltölur segja og er staðfest af þeim einstaklingum sem viðtöl voru tekin við. 

Íslenskir framleiðendur ættu að einbeita sér að flóknari og sérhæfðari lyfjum sem fáir 

geta framleitt. Þar liggja framtíðarmöguleikarnir.  Liðin er sú tíð þegar sem hægt var 
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að framleiða mörg mismunandi lyf undir sama þaki, samkeppin er einfaldlega of mikil 

og framleiðnin of lítil til að slíkt gangi á hagkvæman hátt. 

7.3 Mannauður og þekking 

 Í uppgangi Delta, Omega Farma og síðan hjá Actavis myndaðist gríðarmikil 

þekking á framleiðslu og sölu samheitalyfja fyrir erlenda markaði. Þessi þekking situr 

enn eftir á Íslandi og hana ætti að nýta sem best. Íslenskir lyfjafræðingar hafa verið 

ráðnir í mikilvægar stöður hjá öðrum alþjóðlegum lyfjafyrirtækjum vegna reynslu 

þeirra og þekkingar. Á Íslandi er  hættan sú að þekkingin hverfi eða leiti annað og þá 

einkum út fyrir landsteinana. Ekki er ólíklegt að það sama muni gerast núna þegar 

Alvotech byrjar með sína framleiðslu, en Íslendingar eru ekki með mikla reynslu í 

framleiðslu líftæknilyfja. Sú þekking sem er hér til staðar er samt vel nýtanleg í 

hátæknilyfjaiðnaði og því ætti ekki að vera of erfitt að finna hæft starfsfólk, og þá 

sérstaklega ef að Actavis flytur úr landi eins og allar líkur eru á. Þar virðist vera enn 

eitt tækifæri til vaxtar, að byggja á þeim grunni sem fyrir er. 
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8. Umræður 

 Sérstaða Íslands liggur  helst í hagstæðu einkaleyfaumhverfi eins og það 

gerði í uppgangi lyfjaframleiðenda hér í lok 20. aldar. Umhverfið í dag er þó alltaf að 

þróast og forskotið sem einkaleyfastaðan gefur ennþá er alltaf að minnka. Þetta 

gerist þó frekar vegna breytinga á reglugerðum annarsstaðar í heiminum sem gefur 

samheitalyfjafyrirtækjum margra landa tækifæri til að þróa lyf á meðan 

einkaleyfaverndunin er enn í gildi fremur en að einkaleyfum hér hafi fjölgað. 

 Einkaleyfastaðan mun geta gefið fyrirtækjum eins og Alvotech nokkuð gott 

forskot inn á samheitalíftæknilyfjamarkaðinn með því að leyfa þeim að hefja 

framleiðslu á undan samkeppninni. Samheitalíftæknilyf eru mjög ný á markaðinum 

og á næstu árum munu söluhá lyf missa einkaleyfið og þá opnast milljarða króna 

markaður. Fyrstir inn á þennan markað munu eflaust geta gripið stórt markaðshlutfall 

og því eru gríðalegir hagsmunir í húfi. 

 Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort að framleiðsla samheitalyfja 

gæti gengið upp í verksmiðju Actavis á Íslandi voru svörin nokkuð mismunandi. 

Róbert Wessman sagði að til að verksmiðjan gæti skilað hagnaði í ókomin ár þyrfti 

hún að sérhæfa sig í að framleiða samheitalyf sem ekki margar aðrar verksmiðjur 

geta framleitt, t.d. krabbameinslyf (Róbert Wessman, 2016). Með þannig framleiðslu 

myndi vissulega vera töluvert færri keppinautar og auðveldara fyrir litla framleiðslu að 

ná góðu markaðshlutfalli. Aftur á móti svaraði Friðrik Steinn Kristjánsson að vel væri 

hægt að halda áfram framleiðslu með sama móti og hún er í dag en mikilvægt væri 

að velja rétt lyf og markaði til að fara inn á. Hann talaði um að það væri hægt að 

framleiða „niche“ lyf en það eru lyf sem eru ekki meðal söluhæstu lyfja og því ekki 

mikil samkeppni um þau (Friðrik Steinn Kristjánsson, 2016).  

 Það er líka mikilvægt að minnast á það að svo virðist sem ekkert í 

lagaumgjörðinni eða annað í umhverfinu hér á landi hafi hamlandi áhrif á 

lyfjaiðnaðinn en í þeirri gríðalega miklu samkeppni sem er á 

samheitalyfjamarkaðinum reyna framleiðendur að finna allar leyðir til að auka 

framleiðni með því að koma sér upp verksmiðjum á hagstæðustu stöðunum.  

 Það var nokkuð erfitt að meta stöðu íslenska lyfjaiðnaðarins við gerðar 

þessarar rannsóknar þar Actavis er að byrja að flytja sína framleiðslu úr landi í 
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seinnihluta 2016 og Alvotech er að byrja með sína framleiðslu á sama tíma. Erfitt er 

að segja nákvæmlega til um það hvort að Actavis hefði getað haldið áfram starfsemi 

sinni hér á landi en margt benti til þess í ársreikningum félagsins að arðsemin væri 

minnkandi og félagið myndi ekki getað skilað miklum hagnaði til lengdar. En það er 

hinsvegar möguleiki að vegna hlutverks framleiðslueiningunar innan samstæðunnar, 

sem fyrsti framleiðandi lyfja, hafi það minnkað rekstrarhagnað og þannig skekkt 

raunverulega framleigð verksmiðjunar.  

 Uppgangur lyfjafyrirtækjanna á Íslandi í lok 20. aldar byrjaði með sölu lyfja til 

þriðja aðila í Þýskalandi sem þýddi að fyrirtækin hér voru ekki að selja lyfin undir sínu 

eigin nafni og voru í raun bara verktakar. Margir af viðskiptavinunum í Þýskalandi 

voru ekki lyfjaframleiðendur sjálfir heldur bara skráningarfyrirtæki og fengu þá aðra 

lyfjaframleiðendur til að framleiða fyrir sig (Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 2013). Það 

er því frekar skemmtilegt að nýtt fyrirtæki á Íslandi sem heitir Florealis er að vinna að 

því að skrá náttúrulyf á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum en fyrirtækið fær 

framleiðanda í Þýskalandi til að búa til lyfin fyrir sig (Kolbrún Hrafnkelsdóttir, 2016). 

  Með breyttum tímum og örri þróun í lyfjaiðnaðinum á Íslandi þarf einnig að sjá 

til þess að menntun framtíðarstarfsmanna haldist í hendur við þessa þróun. Í 

Háskóla Íslands er lítil sem engin tenging við lyfjaiðnaðinn og úr því þarf að bæta. 

Alvotech hefur hinsvegar reynt að tengja Háskólann við sína starfsemi enda er 

verksmiðja fyrirtækisins á háskólasvæðinu í Vatnsmýrinni. Samt sem áður eru ennþá 

útskrifaðir lyfjafræðingar úr Háskóla Íslands með litla sem enga kunnáttu varðandi 

líftæknilyf, en svo virðist sem námið miðist ennþá að mestu leyti við 

apóteksframleiðslu og hefðbundinn ramma lyfjafræðinnar.  Beina þarf hluta kennslu 

nemenda í mörgum greinum, sérstaklega hjá lyfjafræðinemum, inná brautir 

lyfjaiðnaðarins  á Íslandi og leggja mun meiri áherslu á tengingu þar á milli, nokkuð 

sem gæti skapað meiri áhuga á náminu og útskrifað nema sem eru tilbúnir að takast 

á við þau verkefni sem iðnaðurinn ætlast til af þeim.  

 Að missa framleiðslueiningu Actavis úr landi verður mikill missir fyrir íslenska 

lyfjaiðnaðinn. En tilkoma Alvotech gæti hrint af stað næsta skrefi í þróun iðnaðarins í 

átt að sérhæfðri hátæknilyfjaframleiðslu. En það er aldrei að vita nema einhver taki 

upp hannskan fyrir Actavis og sýni að hér er ennþá hægt að reka arðbæra 

samheitalyfjaframleiðslu.    
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9. Lokaorð 

Nokkrir bautasteinar hafa verið reistir í lyfjaiðnaðinum á Íslandi undanfarna 

áratugi. Þar má helst nefna stofnun Reykjavíkurapóteks, opnun framleiðsludeildar 

Lyfjaverslunar ríkisins og Pharmaco, lagabreytinguna árið 1974 þar sem hægt var að 

skrá sérlyf, lagabreytingar árið 1991 um einkaleyfi og svo útrás Delta til Þýskalands 

með Citalopram. Núna stendur lyfjaiðnaðurinn aftur á tímamótum með brottför 

Actavis og komu Alvotech. 

Langan tíma hefur tekið að byggja traust innan heilbrigðisgeirans á 

samheitalíftæknilyfjum, en nýr markaður virðist vera að opnast þar, og því er 

mikilvægt að fyrirtæki sem ætla að framleiða þannig lyf hér á landi leggi höfuðáherslu 

á traust og gæði. Það virðast einnig búa tækifæri í því fyrir íslenska 

samheitalyfjaframleiðendur að framleiða flóknari lyf t.d. krabbameinslyf og 

hormónalyf, þar sem þetta er í fyrirrúmi. Ekki margar verksmiðjur í heiminum hafa tök 

á því að framleiða þannig lyf. Það ætti því að vera markmið framleiðenda og 

Lyfjastofnunar að tryggja að hér á landi sér hágæða hátæknilyfjaiðnaður. Mjög erfitt 

verður fyrir fyrirtæki að starfa hér á landi sem ætla að fara í samkeppni á markaði 

með lyf sem hægt er að fjöldaframleiða nánast hvar sem er í heiminum. Það er ein af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

 Lyfjaiðnaðurinn er mikilvægur fyrir íslenskt samfélag, mannfrekur og dregur til 

sín hámenntað fólk, svo ekki sé minnst á skattskil til samfélagsins. Starfsmenn 

Actavis á Íslandi eru rúmlega 800 og með fjölbreytta starfsemi sem kallar á mjög 

sérhæfða kunnáttu. Því ræður Actavis til sín fólk með fjölbreytta menntun og 

bakgrunn (Actavis, 2016). Alvotech mun einnig þurfa mikla fjölbreytni í vinnuafli sínu 

þar sem líftæknilyf eru afar flókin í framleiðslu og kalla á sérþekkingu. Alvogen hefur 

nú þegar um 50 manns í starfi og Alvotech, systurfélag Alvogen, mun ráða til sín um 

200 manns með fjölbreytta menntun. (Alvogen, 2016; Alvotech, 2016). Þetta er 

töluverður fjöldi starfa fyrir svona lítið land, sem skapa umtalsverð 

útflutningsverðmæti, eins og bent var á hér að framan. 

Íslenska ríkið hefur gert lítið sem ekkert til að styrkja og styðja við lyfjaiðnað á 

Íslandi eða reynt að laða hingað fjárfesta í þessari grein, eins og gert er t.d. í 

kvikmyndaiðnaðinum. Reynsla þeirra landa sem hafa reynt að styrkja eigin lyfjaiðnað 

sýnist mjög góð og Íslendingar gætu vel reynt að feta svipaða slóð en þá þarf að 
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vanda vel til verka. Það er síðan annað mál að stuðningur þarf einnig að ná til þeirra 

þeim fyrirtækja sem eru nú þegar með framleiðslu á Íslandi, en margt í umhverfinu 

ýtir undir að þau líti í æ ríkari mæli til annarra landa þar sem umgjörðin er hagstæðari 

og vinnslueiningar geta verið stærri og um sumt hagkvæmari. 

Rannsóknarspurning verkefnisins snéri að því hver væri sérstaða íslenska 

lyfjaiðnaðarinns. Ekki verður annað séð en að þessi rannsókn innan ramma þessa 

verkefnis hafi sýnt glögglega fram á að sérstaðan liggur einna helst í hagstæðu 

einkaleyfaumhverfi á Íslandi,  sem leyfir samheitalyfjaframleiðendum að þróa og 

síðan koma sér upp birgðum af lyfjum, áður en einkaleyfi renna út. Þetta er lykilatriði, 

en getur breyst með breytingum á löggjöf í samkeppnislöndum.  Hitt atriðið, og ekki 

minna mikilvægt, er að á Íslandi virðist vera mikil þekking og fjöldi starfsfólks med 

góða menntun og mikla þekkingu.  Þetta kemur m.a. fram í miklum gæðum og 

framleiðsluöryggi þeirrar framleiðslu sem er þegar til staðar.  Það virðist því óhætt að 

fullyrða að framtíð lyfjaframleiðsluiðnaðarins er björt hérlendis. 
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10. Skýringar 

  

Rektrarafkoma án afskrifta (EBITDA) 

Stendur fyrir hagnað fyrir vaxtagjöld, skatta og afskriftir. Sýnir hvað reksturinn 

skilar miklu óháð fjármögnun án þess að taka tillit til afskrifta fastafjármuna og 

óefnislegra eigna (Unnar Friðrik Pálsson, 2007). 

Eiginfjárhlutfall – eigið fé/heildarfjármagn 

Segir til um fjárhagslegan styrkleika fyrirtækja. Sýnir hversu stór hluti 

heildareigna getur glatast við taprekstur áður en það kemur niður á 

lánadrottnum (Unnar Friðrik Pálsson, 2007). 

Veltufjárhlutfall- veltufjármunir/skammtímaskuldir 

Lýsir getu fyrirtækis til að tryggja skammtímaskuldir með veltufjármunum. 

Notað til að mæla skammtíma greiðsluhæfni (Unnar Friðrik Pálsson, 2007). 

Arðsemi eigin fjár- hagnaður/meðaltal eigin fjár 

Sýnir hvaða tekjur fengust fyrir hverja krónu sem var fjárfest af eigendum 

(Unnar Friðrik Pálsson, 2007). 

Nýting fjármagns- Rekstrartekjur/samtals eignir 

Sýnir hvað hver króna sem er fjárfest í eignum gefur af sér margar krónur í 

tekjur (Unnar Friðrik Pálsson, 2007). 

Gæði hagnaðar- Handbært fé frá rekstri/hagnaður ársins 

Gefur góða vísbendingu um gæði hagnaðartölunnar í rekstrarreikningi.  Hefur 

þótt gagnleg kennitala til að spa fyrir um gjaldþrot með góðum fyrirvara (Unnar 

Friðrik Pálsson, 2007). 
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