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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að bera saman valkosti við stakskömmtun lyfja með 

strikamerki í töflu- og hylkjaformi. Markmið með ritgerðinni er að niðurstöður hennar 

gagnist Landspítala við mat á hagkvæmni mismunandi valkosta við stakskömmtun lyfja. 

Stakskömmtun lyfja er undirstaða þess að hægt sé að innleiða lokað lyfjaferli á Landspítala. 

Með lokuðu lyfjaferli er verið að auka öryggi sjúklings og fækka lyfjaatvikum með því að 

tryggja að rétt lyf sé gefið réttum sjúklingi, á réttum tíma, í réttum styrkleika/skammti, með 

réttri gjafaleið og rétta skráningu. Þrír valkostir eru í boði fyrir Landspítala við að útvega sér 

stakskömmtuð lyf. Það er að framleiða stakskömmtuð lyf sjálf, fá þau stakskömmtuð beint 

frá lyfjaframleiðanda eða útvista til þriðja aðila. Í ritgerðinni er gerð kostnaðargreining á 

þeim valkostum sem eru í boði. Út frá því er greint hvaða valkostur er hagkvæmastur. Það 

eru ýmsir óvissuþættir og takmarkanir við sérhvern valkost sem þarf að taka tillit til og því 

er gert áhættumat til að stuðla að betri ákvarðanatöku. Alls eru 9 sviðsmyndir settar upp og 

kostnaðargreining gerð fyrir sérhverja sviðsmynd. Niðurstöður þessarar ritgerðar benda til 

þess að það sé hagkvæmast fyrir Landspítala að fara blandaða leið. Kaupa beint frá 

lyfjaframleiðanda þau lyf sem þeir selja stakskömmtuð og útvista til þriðja aðila 

stakskömmtun á þeim lyfjum sem ekki fást frá lyfjaframleiðendum. Áhættumatið sýnir að 

mesta áhættan felst í að útvista stakskömmtun lyfja til þriðja aðila og næst mesta áhættan 

þegar lyf eru stakskömmtuð á Landspítala. Töluvert minni áhætta felst í að fá lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda og styður það við niðurstöður sem fengust úr  

kostnaðargreiningunni. 

  

Abstract 

The topic of this thesis it to compare different options in obtaining medicine, tablets and 

capsules, in unit dose packaging with a barcode. The main goal of this thesis is to help the 

National University Hospital of Icelandic, Landspitali, to decide which option is the most 

cost-effective solution. Having all medicine dispensed in unit doses with a barcode is the 

foundation of a closed loop medication administration system. A closed loop medication 

administration system increases patient safety, and reduces incidents related to drug 

administration by ensuring that the right medicine is administered to the right patient, at the 

right time, in the right quantity and with the right method. Three options are available to 

Landspitali in obtaining the required drugs in unit doses. First, it can re-package the drugs 

into unit doses in-house, procure the drugs in unit doses directly from the manufacturer, or 

have the drugs re-packaged into unit doses by a third party supplier. These options are 

compared using a cost-benefit analysis, to determine which is optimal. This analysis takes 

into account uncertainties and limitations of each option, which is compiled into a risk 

analysis to provide further insight and increase the solution quality. The results indicate that 

it is most cost-effective to choose a mixed-solution approach, i.e. to procure all available 

unit dose drugs directly from manufacturers, and re-package the remaining drugs not 

available from manufacturers in unit doses by using third party re-packaging suppliers. The 

risk analysis shows that the largest risk is in outsourcing re-packaging to a third party, and 

the second largest risk in re-packaging in-house. Substantially less risk is in procuring unit 

doses directly from drug manufacturers which supports the optional solution of the cost-

benefit analysis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Árangur er ekki endanlegur, mistök eru ekki banvæn. 

Það er hugrekkið til að halda áfram sem skiptir máli.“ 

Winston Churchill  
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1 Inngangur 

Landspítali er háskólasjúkrahús sem sinnir heilbrigðisþjónustu, skapar nýja þekkingu með 

rannsóknum ásamt því að kenna og þjálfa heilbrigðisstarfsfólk. Framtíðarsýn Landspítala er 

að vera í fremstu röð háskólasjúkrahúsa þar sem öryggi sjúklinga og gæði þjónustu er í 

forgrunni.  Í starfsáætlun Landspítala fyrir árið 2020 eru settar fram fimm lykiláherslur en 

þær eru öryggismenning, þjónusta, mannauður, stöðugar umbætur og fjárhagur (Landspítali, 

2020). Landspítali leggur mikla áherslu á öfluga öryggismenningu og er eitt af 

lykilverkefnum fyrir árið 2020 að þjálfa starfsfólk í öryggis- og umbótaþjálfun og 

fyrirbyggja helstu flokka atvika; sýkingar, byltur, lyfjaatvik og þrýstingssár. Á Landspítala 

eru lyfjaatvik skilgreind sem; röng/ófullnægjandi lyfjafyrirmæli, rangt lyf afgreitt úr 

sjúkrahúsapóteki, sjúklingur sýnir ofnæmisviðbrögð við lyfjameðferð, ef sjúklingur fær lyf 

annars sjúklings, rangt lyf og/eða rangur skammtur, lyf ekki rétt blandað, röng leið 

lyfjagjafar, lyf gefið án skráðra lyfjafyrirmæla, lyf ekki gefið, lyf gefið á röngum tíma eða 

seinkun á lyfjagjöf (Gæðahandbók Landspítala, 2017). Til að auka lyfjaöryggi sjúklinga og 

fyrirbyggja lyfjaatvik hefur Landspítali sett sér það markmið að innleiða lokað lyfjaferli (e. 

Closed Loop Medication Administration System) og er lagt upp með að öll lyf séu 

stakskömmtuð og með strikamerki.  

Þeir spítalar sem hafa innleitt lokað lyfjaferli hefur tekist að fækka lyfjaatvikum hjá sér um 

allt að 30 – 50%  (Helmons, 2014). Lokað lyfjaferli eykur öryggi sjúklinga með því að rekja 

lyfin frá því þau koma inn á spítalann fram að lyfjagjöf. Lokað lyfjaferli tryggir að rétt lyf 

sé gefið réttum sjúklingi, á réttum tíma, í réttum styrkleika/skammti, með réttri gjafaleið og 

að skráning sé rétt. Lykilþættir í lokuðu lyfjaferli eru rafrænt lyfjafyrirmælakerfi og 

strikamerkjakerfi. Lyfjafyrirmælakerfi heldur utan um skráð lyfjafyrirmæli, allar breytingar 

á lyfjameðferð, skráningu upplýsinga fyrir og eftir lyfjagjöf og hefur aðgang að sjúkrasögu 

sjúklings. Strikamerkjakerfi snýr að því að tryggja öryggi sjúklings við lyfjagjöf. Þá skannar 

starfsmaður auðkenniskort sitt, armband sjúklings og sérhverja lyfjaeiningu. 

Lyfjafyrirmælakerfi skráir upplýsingar sem fást með því að skanna þessa þrjá þætti og 

sannreynir þá, þ.e.a.s. tryggir að rétt lyf sé gefið réttum sjúklingi, á réttum tíma, í réttum 

styrkleika/skammti, með réttri gjafaleið og að skráning sé rétt. Ef upplýsingar sem koma 

fram á strikamerki lyfs eða á armbandi sjúklings eru ekki þær sömu og koma fram í 

lyfjafyrirmælakerfinu þá kemur fram viðvörun sem kemur í veg fyrir að sjúklingur fái ranga 

lyfjameðferð.   

Landspítali stendur ekki einungis frammi fyrir því að sinna daglegum rekstri heldur er einnig 

verið að undirbúa byggingu á nýjum meðferðarkjarna þar sem öll klínísk starfsemi verður 

sameinuð á einn stað. Í dag er megin starfsemi Landspítala staðsett á Hringbraut og í 

Fossvogi. Meðferðarkjarni Landspítala verður tekin í notkun árið 2025-2026. Þar eiga að 

fara fram flóknar og vandasamar aðgerðir, rannsóknir og umönnun sjúklinga þar sem 

háþróuð tækni og sérhæfð þekking er nýtt. Lögð er áhersla á einfalt og skýrt fyrirkomulag 

og að nútímakröfur sem gerðar eru til heilbrigðisþjónustu séu uppfylltar. Markmið 

Landspítala er að vera með lokað lyfjaferli þegar þjónustan færist yfir í meðferðarkjarnann 

eftir fimm ár. Við alla hönnun á húsnæðinu er mikil vinna lögð í að uppfylla kröfur lokaðs 

lyfjaferils. Stór þáttur í lokuðu lyfjaferli er að tryggja rekjanleika lyfs frá því það kemur inn 

á spítalann fram að lyfjagjöf. Algeng leið til að tryggja rekjanleikja lyfja er að stakskammta 
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lyfin. Þá er lyfi pakkað í staka lyfjaeiningu (e. unit dose) fyrir tilgreindan eða ótilgreindan 

sjúkling ásamt því að strikamerki er sett á sérhverja lyfjaeiningu. Hönnun á meðferðarkjarna 

Landspítala miðast við að það sé hægt að stakskammta lyf á spítalanum. Á 1. hæð í 

meðferðarkjarnanum er gert ráð fyrir sjúkrahúsapóteki fyrir spítalann og í kjallaranum er 

gert ráð fyrir 130 m2  aðstöðu fyrir framleiðsluhluta apóteksins þar á meðal stakskömmtun 

lyfja.  

Þrátt fyrir að allar hönnunarforsendur í nýjum meðferðarkjarna gangi út frá því að lyf séu 

stakskömmtuð innan veggja spítalans þá eru til aðrar leiðir fyrir Landspítala við að útvega 

sér stakskömmtuð lyf. Þær leiðir sem eru í boði er að útvista stakskömmtun lyfja til þriðja 

aðila eða kaupa lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Tilgangur ritgerðarinnar er 

að greina hvaða valkostur er hagkvæmastur fyrir spítalann við að útvega sér stakskömmtuð 

lyf. Það er gert með því að kostnaðargreina sérhvern valkost og í kjölfarið bera þá saman. 

Áhersla er lögð á að skoða lyf sem eru í töflu- og hylkjaformi. Spítalinn er einnig með lyf í 

vökvaformi eins og sprautur, lyfjablöndur og smyrsl sem þarf einnig að stakskammta til að 

fá fullgilt lokað lyfjaferli. Aðrar vélar og aðferðir eru notaðar þegar lyf er á vökvaformi og 

er það því ekki skoðað í þessari ritgerð. Ritgerðin er gerð í samvinnu við Landspítala og er 

rannsóknarspurningin mótuð út frá áhersluþáttum spítalans.  Í ritgerðinni er leitast við að 

svara eftirfarandi spurningu:  

Hvernig er hagkvæmast fyrir Landspítala að útvega lyf í töflu- og hylkjaformi  

sem eru stakskömmtuð og með strikamerki fyrir lokað lyfjaferli? 

 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi. Fyrst er fjallað um fræðilegan bakgrunn þar sem 

farið er nánar yfir lokað lyfjaferli, stakskömmtun lyfja og samanburð á valkostum. Í kjölfarið 

er aðferðafræðinni lýst. Þar á eftir eru niðurstöður greiningarinnar settar fram. Byrjað er að 

fara í gegnum umhverfi stakskömmtun lyfja á Íslandi og í kjölfarið er gerð kostnaðargreining 

þar sem stakar og blandaðar leiðir eru skoðaðar. Gerð er næmnigreining til að sjá hvernig 

breyting á ákveðnum forsendum hafa á niðurstöður. Áhættugreining er gerð til að meta 

hvaða valkostur felur í sér mestu áhættuna fyrir Landspítala. Að lokum er umræða um helstu 

niðurstöður og lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um stöðu þekkingar á lokuðu lyfjaferli, lyfjafyrirmælakerfi og 

strikamerkjakerfi. Farið er yfir þá valkosti sem eru í boði við að stakskammta lyf fyrir spítala 

ásamt því að skoða þá þætti sem fyrirtæki nota til að taka ákvörðun um hvort eigi að útvista 

eða framleiða vöru innanhús. Að lokum eru teknar saman niðurstöður úr rannsóknum sem 

hafa kostnaðargreint ýmsa þætti í lokuðu lyfjaferli þar á meðal stakskömmtun lyfja. 

2.1 Lokað lyfjaferli 

Megin markmið lokaðs lyfjaferlis er að tryggja öryggi sjúklinga við lyfjagjöf með því að 

setja upp ferli sem kemur í veg fyrir lyfjaatvik. Mynd 1 sýnir skrefin í lokuðu lyfjaferli  en 

mikil áhersla er á að nota upplýsingatækni til að auka öryggi sjúklings. Helstu skrefin í 

ferlinu eru skráning lyfjameðferða í rafrænt lyfjafyrirmælakerfi, klínísk lyfjaráðgjöf, 

lyfjatiltekt, lyfjagjöf og skrásetning stakra lyfjagjafa.  Allt er þetta gert til að tryggja að rétt 

lyf sé gefið réttum sjúklingi, á réttum tíma, í réttum styrkleika/skammti, með réttri gjafaleið 

og að skráning sé rétt. 

 

Mynd 1: Lokað lyfjaferli 

Hér að neðan er farið nánar yfir sérhvern lið sem kemur fyrir á mynd 1. Lenderink og Egberts 

(2004) og Risør, Lisby og Sørensen (2018) gerðu greinargóða lýsingu á lokuðu lyfjaferli og 

er eftirfarandi lýsing byggð á því.  

1. Skráning lyfjameðferðar 

Læknar skrá lyfjameðferð í rafrænt lyfjafyrirmælakerfi. Allar breytingar þurfa að fara 

í gegnum kerfið þannig þær skili sér til réttra aðila. Lyfjafyrirmælakerfið hindrar að 

óviðeigandi lyf séu gefin sjúklingi, t.d. með samanburði við sjúkraskrá sjúklings og 

mögulegt ofnæmi fyrir lyfjum.  
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2. Klínísk lyfjaráðgjöf 

Sérfræðingar á spítalanum veita klíníska lyfjaráðgjöf með því að yfirfara skráða 

lyfjameðferð og staðfesta. Við yfirferðina er til dæmis verið að skoða skammtastærð, 

tímasetningu og sjúkrasögu sjúklings.  
 

3. Lyfjatiltekt 

Lyf eru tekin til af hjúkrunarfræðingi samkvæmt staðfestum fyrirmælum í 

lyfjafyrirmælakerfi á hverri deild. Á þeim spítölum þar sem tæknin er hvað mest eru 

notaðir rafrænir lyfjaskápar til að stýra birgðahaldi, koma í veg fyrir lyfjaskort og 

tryggja að rétt lyf sé tekið til fyrir sjúkling. Skáparnir eru tengdir við 

birgðastýringakerfi sem lætur vita þegar fylla þarf á birgðir. Hægt er að kaupa skápa 

þar sem einungis eitt lyf er í hverri skúffu en þá opnast aðeins sú skúffa sem lyfið er 

geymt í þegar fylla þarf á skápinn. Þetta eykur líkurnar á að rétt lyf sé í hverri skúffu. 

Allt að 15% lyfjaatvika má rekja til þess að lyfjaskápar eru ekki rétt notaðir og því 

þurfa verkferlar að vera skýrir (Paparella, 2006).  

Lyfjaskápar geta verið mismunandi uppsettir en ein leið er að hjúkrunarfræðingur 

skannar auðkenniskort sitt og finnur sjúkling í lyfjafyrirmælakerfi. Þegar búið er að 

finna sjúkling opnast einungis þær skúffur sem innihalda lyf sem sjúklingur á að fá 

á þeim tímapunkti.  

Lyf geta einnig verið tekin til á lyfjavagn. Á honum er tölva, strikamerkjaskanni og 

lyfjaskúffur sem eru aðgangsstýrðar. Þá eru lyf fyrir sérhvern sjúkling tekin til og 

sett í eina skúffu sem opnast bara þegar armband sjúklings er skannað.  
 

4. Lyfjagjöf  

Við lyfjagjöf er öryggi sjúklings tryggt með því að skanna auðkenniskort 

starfsmanns, armband sjúklings og strikamerki á lyfjum. Lyfjafyrirmælakerfið sér 

um að sannreyna að allar upplýsingar séu réttar. Sjá mynd 2 fyrir nánari lýsingu á 

ferlinu sem snýr að lyfjagjöf. 
 

5. Skrásetning lyfjagjafa án fyrirmæla læknis 

Sú staða getur komið upp að gefa þarf sjúklingi lyf sem ekki eru skráð í 

lyfjafyrirmælakerfið eða breyta þarf lyfjagjöf án skriflegra fyrirmæla læknis. Við 

þessar aðstæður þarf að skrá í lyfjafyrirmælakerfið breytingar eftir að lyfjagjöf lýkur 

sem er lýst í lið 4. Rannsókn sem var gerð á Landspítala sýndi fram á að fjöldi 

lyfjagjafa án fyrirmæla lækna var um 0,4% af heildarfjölda lyfjagjafa á Landspítala 

árið 2010 og 4,23% árið 2011 (Hulda S. Gunnarsdóttir, 2013).  

Skipta má lokuðu lyfjaferli í tvö kerfi, rafrænt lyfjafyrirmælakerfi (e. Electronic Medication 

Administration System) og strikamerkjakerfi (e. Bar-code Medication Administration 

System). Þessi kerfi þurfa að vera samþætt og uppfylla hinar ýmsu kröfur til þess að tryggja 

öryggi sjúklings. Ef rafrænt lyfjafyrirmælakerfi er ekki til staðar næst minni árangur með 

strikamerkjakerfinu (Helmons, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef einungis 

strikamerkjakerfi er notað tekur lyfjagjöf lengri tíma og aukning verður á lyfjaatvikum 

(Samaranayake og fl., 2014). Því er mælt með að bæði kerfin séu notuð samhliða til að 

tryggja betri árangur.   

Rafrænt lyfjafyrirmælakerfi er upplýsingakerfi sem heldur utan um allar þær upplýsingar 

sem eru nauðsynlegar við lyfjagjöf eins og lyfjafyrirmæli og upplýsingar um sjúkling. Helsta 

hlutverk kerfisins er að auka skilvirkni í lyfjaferlinu og koma í veg fyrir lyfjaatvik. 

Fjölmargar tegundir eru í boði af lyfjafyrirmælakerfum sem hafa mismunandi eiginleika og 

þarf að tryggja að það kerfi sem er valið uppfylli kröfur spítalans. Rannsóknir hafa sýnt fram 
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á að flest lyfjaatvik megi rekja til mistaka sem verða þegar lyfjafyrirmæli eru gefin eða um 

53% (Helmons, 2014). Því skiptir máli að öll lyfjafyrirmæli séu skráð rafrænt inn í miðlægt 

kerfi sem veitir upplýsingar um sjúkrasögu við val á lyfjameðferð ásamt því að hafa 

innbyggðar viðvaranir og áminningar ef upplýsingarnar passa ekki.  

Strikamerkjakerfi snýr að því að hægt sé að skanna lyf og rekja í gegnum allt ferlið. Lyf geta 

annaðhvort verið í stakskömmtuðum (e. single unit dose) eða fjölskömmtuðum (e. multi unit 

dose) einingum. Í stakskömmtuðum einingum er sérhver lyfjaeining í sér umbúðum með 

strikamerki en í fjölskömmtuðum einingum er nokkrum lyfjaeiningum pakkað saman með 

eitt strikamerki, oftast fyrir tilgreindan sjúkling. Strikamerkjakerfi er hannað sem auka 

öryggisventill ef ekki er búið að uppræta lyfjamistök þegar komið er að lyfjagjöf en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að 34% lyfjaatvika verða við lyfjagjöf (Helmons, 2014). Kerfið 

er hannað til að staðfesta réttan sjúkling, rétt lyf, réttan skammt/styrkleika, réttan tíma, rétta 

gjafaleið og rétta skráningu. Það er gert með því að skanna auðkenniskort starfsmanns, 

armband sjúklings og sérhverja lyfjaeiningu, sjá mynd 2. Lyfjafyrirmælakerfið les 

upplýsingar og ber saman við skrásettar upplýsingar í kerfinu. Ef upplýsingar sem koma 

fram á strikamerki lyfs eða á armbandi sjúklings eru ekki þær sömu og koma fram í 

lyfjafyrirmælakerfinu kemur fram viðvörun sem kemur í veg fyrir að sjúklingur fái ranga 

lyfjameðferð.  

 

Mynd 2: Heilög þrenning strikamerkjakerfisins 

Hér er farið nánar farið yfir heilaga þrenningu strikamerkjakerfisins sem sést á mynd 2: 

1. Skanna auðkenniskort starfsmanns 

Hér að verið að skrásetja hver gefur lyfin þannig hægt sé að rekja það til baka. 
 

2. Skanna armband sjúklings 

Hér er verið að staðfesta að verið sé að meðhöndla réttan sjúkling á réttum tíma. 

Auðkenning á sjúklingi felst í munnlegri staðfestingu á sjúklingi og með skönnun á 

armbandi hans. Rannsóknir hafa sýnt fram á að með tilkomu strikamerkjakerfis séu 

sjúklingar oftar beðnir um munnlega staðfestingu á auðkenni sínu (Poon og fl., 2010). 

Ef sjúklingur er ekki með meðvitund skoðar starfsmaður nafnið sem stendur á 

armbandi sjúklings og ber saman við þær upplýsingar sem koma fram á tölvuskjánum 

eftir að armband hans er skannað. Mikilvægt er að útskýra fyrir sjúklingi hvaða lyf 

hann er að fá en hætta er á að það gleymist með tilkomu strikamerkjakerfis (Helmons, 

2014).  
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3. Skanna lyfjaeiningar 

Hér er verið að staðfesta rétt lyf, í réttum styrkleika/skammti og að verið sé að nota 

rétta aðferð við lyfjagjöf. 

Allar lyfjaeiningar eru skannaðar og ef upp kemur að ekki er verið að gefa rétt lyf í 

réttum skammti/styrkleika kemur lyfjafyrirmælakerfið með viðvörun og lyfjagjöf er 

stöðvuð.   

Til þess að hægt sé að innleiða lokað lyfjaferli þarf fyrst og fremst að tryggja strikamerki á 

hverja lyfjaeiningu þannig hægt sé að rekja lyfin í gegnum allt ferlið, þ.e. frá því þau koma 

á spítalann og þangað til lyf er gefið sjúklingi.  Strikamerkið staðfestir að um rétt lyf sé að 

ræða, í réttum styrkleika/skammti og rétta gjafaleið. Mikilvægt er að strikamerki séu læsileg 

og að skanninn geti lesið þau strikamerki sem eru í notkun á spítalanum. Vandamál hafa 

komið upp við innleiðingu á strikamerkjakerfum varðandi læsileika strikamerkja og er því 

mælt með að nota alþjóðlega staðla sem hafa verið gefnir út eins og GS1 (Global Language 

of Business) eða HIBCC (Health Industry Business Communication) (Hachesu & 

Hassankhani, 2016). EAHP, samtök sjúkrahúslyfjafræðinga í Evrópu, hafa að sama skapi 

eindregið mælt með því að sjúkrahús noti GS1 strikamerkingar (EAHP, 2012). Til eru ýmsar 

aðferðir við að útvega  stakskömmtuð lyf með strikamerki og verður farið í það nánar í kafla 

2.2. 

Mikill árangur hefur náðst við fækkun lyfjaatvika á þeim spítölum sem hafa innleitt lokað 

lyfjaferli. Rannsóknir hafa sýnt fram á að lyfjaatvikum hefur fækkað um 30-50% í kjölfar 

innleiðingar (Helmons, 2014). Niðurstöður úr rannsókn sem Helmons (2014) framkvæmdi 

á hollenskum spítala sýndi fram á að lyfjaatvikum fækkaði um allt að 58% á 

skurðlækningadeild en fjöldi atvika á gjörgæsludeild voru mjög svipuð eftir innleiðinguna. 

Risør, Lisby og Sørensen (2016)  skoðuðu einnig hvaða áhrif lokað lyfjaferli hefði á fjölda 

lyfjaatvika á dönskum spítala. Niðurstöðurnar voru mjög svipaðar og hjá Helmons þ.e. að 

lyfjaatvikum fækkaði allt að 57%. Niðurstöður úr rannsókn eftir Burkoski og fl. (2019)  

sýndu einnig fram á töluverða fækkun lyfjaatvika.  

Mikið hefur verið fjallað um að lokað lyfjaferli auki tíma starfsmanna við lyfjatiltekt og 

lyfjagjöf. Franklin og fl. (2007), Tsai og fl. (2010), Shi og fl. (2018) og Dwibedi og fl. (2011)  

hafa öll rannsakað þetta viðfangsefni og sameiginleg niðurstaða þeirra er að tími við lyfjagjöf 

minnkar með tilkomu lokaðs lyfjaferils. Tsai og fl. (2010) gengu jafnvel svo langt að segja 

að minnka mætti tímann sem fer í lyfjatiltekt og lyfjagjöf um allt að 50% með því að innleiða 

lokað lyfjaferli. Eina hættan sem bent var á er að aukin notkun á tölvum geti lengt ferlið, til 

dæmis ef internetið liggur niðri eða er ótraust. Poon og fl. (2010) tók einnig eftir því að 

tíminn sem hver verkþáttur tók breytist. Þá minnkaði tíminn við að yfirfara lyfjafyrirmæli 

en lengdist við að staðfesta auðkenni sjúklings. Það skiptir miklu máli að þeir starfsmenn 

sem koma að lyfjaumsýslu líti á lokað lyfjaferli með jákvæðum augum en ekki sem 

íþyngjandi breytingu. Shi og fl. (2018) komust að þeirri niðurstöðu að hjúkrunarfræðingar 

sem vinna við lyfjaferlið væru almennt ánægðir með ferlið eftir innleiðingu á lokuðu 

lyfjaferli og fannst það auka skilvirkni og minnka vinnuálag. Rannsóknin sýndi einnig fram 

á að 83% af hjúkrunarfræðingum fannst lokað lyfjaferli auka öryggi sjúklinga. Með lokuðu 

lyfjaferli er hægt að bæta daglegan rekstur með betri nýtingu lyfja. Lyfin eru rakin í gegnum 

allt ferlið, betri yfirsýn yfir birgðastöðu, staðsetningu lyfja og einnig minni rýrnun á 

birgðum. Rannsókn á vegum Helmons (2014) sýndi fram á betri birgðastýringu á deildum 

og fjöldi atvika þar sem lyf voru ekki til staðar fækkaði um 61%.  
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2.2 Stakskömmtun lyfja 

Ýmsir valkostir eru í boði við stakskömmtun lyfja en mynd 3 sýnir helstu valkostina. Það er 

hægt að kaupa lyf beint frá lyfjaframleiðanda, útvista stakskömmtun til þriðja aðila eða 

stakskammta lyf á spítalanum. Það eru aðallega lyfjaheildsalar eða fyrirtæki sem sérhæfa sig 

í stakskömmtun á lyfjum sem þjónusta spítala við að stakskammta lyf. Ef spítali ætlar að 

stakskammta lyfin sjálfur er hægt að velja þrjár leiðir sem allar hafa kosti og galla en þær 

eru; sjálfvirkt ferli, hálfsjálfvirkt ferli og ferli sem er að öllu leyti háð mannshöndinni.  

 

Mynd 3: Valkostir við að stakskammta lyf 

Það sem hefur hvað mestu áhrif á hvaða leið spítalar velja við að stakskammta lyf er 

kostnaður, tíminn sem það tekur að stakskammta lyf og gæði (Pazour, Root, Meller, Mason, 

& Thomas, 2013). Meller og fl. (2008) og Pazour og fl. (2013) fóru ítarlega yfir kosti og 

galla við að eigin framleiðslu eða útvista stakskömmtun lyfja. Niðurstöðurnar voru 

eftirfarandi:  

Kostir við að stakskammta lyf á spítala er aukinn sveigjanleiki í framleiðslu og meiri 

stjórn á ferlinu. Fjárfesta þarf í dýrum tækjabúnaði sem tekur mikið pláss, ráða þarf 

starfsfólk (í minnsta lagi tvo) og þjálfa þannig þeir geti sinnt stakskömmtunarferlinu. 

Geymsluþol lyfja minnkar og verður einungis tveir mánuðir. Minni gæði þar sem 

stakskömmtun lyfja er ekki kjarnastarfsemi spítala og meiri líkur á krossmengun með 

handvirkum og að hluta sjálfvirkum vélum þar sem verið er að setja mismunandi lyf í 

sömu vélina.  Til eru þrjár aðferðir við að stakskammta lyf en það er handvirkt, 

hálfsjálfvirkt og sjálfvirkt. Helsti munurinn er hversu marga starfsmenn þarf í ferlið og 

mismunandi stofnkostnaður (Pazour og fl., 2013). 

- Handvirkt – Vél er notuð til að loka umbúðunum. Starfsfólk sér um að setja lyf 

í umbúðir og merkja. Líkur eru á mannlegum mistökum með þessari aðferð. 

- Hálfsjálfvirkt – Vélin lokar umbúðunum og merkir. Starfsfólk sér um að setja 

lyf í umbúðir. Líkur eru á mannlegum mistökum með þessari aðferð. 

- Sjálfsvirkt – Allt ferlið er sjálfvirkt. Vélin setur lyf í umbúðir, lokar þeim og 

merkir. Öll lyfin eru geymd í vélinni (þar með þarf minna geymslupláss) og hún 
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nær sjálfvirkt í þau lyf sem er verið að nota hverju sinni. Það eina sem starfsmaður 

þarf að sjá um er að setja lyfjabirgðir í vélina en hún sér um að flokkar þær og 

raða.  Á meðal stórum spítala er vélin oftast nýtt í um 4 klukkustundir (klst) eða 

minna á dag og er því oft erfitt að réttlæta háa fjárfestingu. Gallinn við þetta ferli 

er að vélin getur geymt takmarkaðan fjölda af lyfjum og þarf því að kaupa 

nokkrar sjálfvirkar vélar eða hafa sambland af handvirkum eða að 

hálfsjálfvirkum vélum. Minni líkur eru á mannlegum mistökum með sjálfvirkum 

vélum (Pazour og fl., 2013). 

Með því að útvista stakskömmtun lyfja til þriðja aðila geta lyfjafræðingar einbeitt sér að 

klínískri ráðgjöf í lyfjaferlinu sem er nær kjarnastarfsemi spítalans. Ekki þarf að eyða 

tíma og fjármunum í að þjálfa starfsfólk, uppfylla gæðakröfur, úttektir eftirlitsaðila, 

vottanir og leggja til húsnæði undir stakskömmtunarvélar. Þar sem þetta er 

kjarnastarfsemi þriðja aðilans leggur hann meira upp úr að þjálfa starfsfólk, vera með 

virkt gæðaeftirlit og nýta nýjustu tækni. Það eru oftast notaðar sjálfvirkar vélar hjá þriðja 

aðila sem minnkar líkur á mannlegum mistökum og krossmengun lyfja. Það er meiri 

stærðarhagkvæmni (e. economies of scale) hjá þriðja aðila. Gallarnir eru að 

stakskömmtunin tekur lengri tíma og eru þar með auknar líkur á lyfjaskorti. Spítalinn 

þarf því að samstilla birgðaþörf sína við framleiðslugetu og tímaramma þriðja aðila 

(Pazour og fl., 2013). 

Flestar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar benda til þess að best sé að kaupa lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda ef sá kostur er í boði. Meller og fl. (2008)  gerðu 

könnun á meðal spítala í Bandaríkjunum þar sem spurt var hvaða leið þeir töldu vera best 

við að útvega stakskömmtuð lyf. Flestir spítalarnir vildu kaupa lyfin beint frá 

lyfjaframleiðanda. Þegar kom að lyfjum sem ekki er hægt að kaupa beint frá 

lyfjaframleiðanda vildu þeir frekar stakskammta lyfin sjálf fremur en að fá þriðja aðila til að 

gera það, jafnvel þótt þeir væru hæfari til þess. Það var einfaldlega út af því þeir treystu 

þriðja aðila ekki nægilega vel. Þrátt fyrir þetta var megin niðurstaðan í rannsókninni hjá 

Meller og fl. (2008) að þau lyf sem ekki fást stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda ætti 

spítalinn að fá stakskömmtuð frá þriðja aðila fremur en að stakskammta lyfin á spítalanum. 

Helstu rökin eru að þetta er tímafrekt ferli sem krefst mikils mannafla þar sem flestir eru að 

nota handvirkar eða hálfsjálfvirkar vélar á spítölum. Þeir sem vinna við þetta ferli hafa ekki 

hlotið viðeigandi þjálfun og þarf því oftast að yfirfara stakskömmtuðu lyfin til að tryggja 

gæði. Að ónefndu þarf að tryggja virkt gæðakerfi. Það kom einnig fram í rannsókninni að 

þeir spítalar sem stakskammta lyf á spítalanum séu flestir ósáttir við 

stakskömmtunarvélarnar vegna fjölmargra gæðatengdra vandamála sem hafa komið upp 

(Meller og fl., 2008). Megin markmiðið með lokuðu lyfjaferli er að koma í veg fyrir 

lyfjaatvik og auka öryggi sjúklings. Það telst því ekki góður kostur ef stakskömmtunar ferlið 

eykur líkurnar á lyfjaatviki.  

Helsta vandamálið við að fá stakskömmtuð lyf með strikamerki beint frá lyfjaframleiðanda 

er takmarkað framboð (Pazour og fl., 2013). Undanfarin ár hafa orðið miklar framfarir á 

þessu sviði og hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á það. Árið 2004 fengu spítalar í 

Bandaríkjunum um þriðjung af lyfjum stakskömmtuð með strikamerki beint frá 

lyfjaframleiðendum, fjórum árum seinna var það hlutfall komið upp í 60% (Meller og fl., 

2008).  Háskólinn í Pittsburg komst að þeirri niðurstöðu að 49% af lyfjum sem UPMC 

Presbyterian spítalinn notar er hægt að fá stakskammtað með strikamerki beint frá 

lyfjaframleiðanda (Weber, 2008). Í könnun sem Mason, Meller, Thomas, Pazour og Root 

(2010) gerðu kom í ljós að 87% af spítölum stakskömmtuðu sjálfir þeim lyfjum sem ekki 
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var hægt að kaupa stakskömmtuð beint frá framleiðanda. Helsta ástæðan var til að lágmarka 

tímann sem fer í stakskömmtun lyfja. Í Hollandi var gerð rannsókn árið 2016 á vegum 

heilbrigðis-, velferðar- og íþróttaráðuneytisins þar sem metinn var ávinningur og kostnaður 

við að stakskammta lyf innan veggja spítalans, hjá heildsala eða fá þau stakskömmtuð beint 

frá lyfjaframleiðanda. Rannsóknin leiddi í ljós að um 80% af þeim lyfjum sem spítalar í 

Hollandi nota er hægt að kaupa stakskömmtuð með strikamerki beint frá lyfjaframleiðenda 

(Consulting, 2016). Það er því einungis 20% af lyfjum sem hollenskir spítalar nota þar sem 

þeir þurfa að stakskammta sjálfir eða útvista til þriðja aðila.  

Samtökin EAHP (e. European Association of Hospital Pharmacists) eru fulltrúar meira en 

23 þúsund lyfjafræðinga á sjúkrahúsum í um 35 Evrópulöndum. Markmið þeirra er að efla 

faglega menntun og þjálfun lyfjafræðinga á sjúkrahúsum. Ásamt því að ýta undir 

áframhaldandi þróun í lyfjafræði sem stuðla að bestu og öruggustu notkun lyfja og 

lækningatækja í þágu sjúklinga í Evrópu. Í júní 2007 krafðist EAHP að Evrópuríki myndu 

leggja aukna áhersla á að framleiða stakskömmtuð lyf fyrir spítala og að strikamerki væri á 

hverri lyfjaeiningu (EAHP, 2012). Þau lögðu einnig mikla áherslu á að ríkin myndu setja 

það í lög og reglugerðir að einungis mætti nota stakskömmtuð lyf með strikamerkjum á 

spítölum í Evrópulöndum. EAHP hafa sett fram lista um hvaða eiginleika stakskömmtuð lyf 

þurfa að uppfylla. Stærðin þarf að vera stöðluð, helst 3,5 x 3,5 cm, þynnur þurfa að vera 

gataðar þannig auðvelt sé að taka þær í sundur, á hverri einingu þarf að tilgreina allar 

upplýsingar um lyfið, lyfið þarf að vera tilbúið til notkunar þannig ekki þurfi að eiga meira 

við lyfið og auðvelt að geyma það í rafrænun lyfjaskápum (EAHP, 2012).  

EAHP gerði könnun á meðal sjúkrahúsa árið 2010 (Frontini, Miharija-Gala, & Sykora, 

2012). Niðurstöðurnar sýndu að 23% af þeim spítölum sem tóku þátt notuðu stakskömmtuð 

lyf. Í Belgíu, Hollandi, Portúgal og Spáni var um 50% af öllum lyfjum á spítölum 

stakskömmtuð. Eru þessi Evrópulönd því komin hvað lengst í að nota stakskömmtuð lyf. Af 

Norðurlöndunum var Danmörk með 22% af lyfjum stakskömmtuð, 18% í Finnlandi, 11% í 

Noregi og 14% í Svíþjóð. Ekki kom þó fram í könnuninni hvernig lyfin eru stakskömmtuð. 

Árið 2004 voru samþykkt lög í Bandaríkjunum sem kváðu á um að allar lyfjavörur sem eru 

seldar til bandarískra sjúkrahúsa verði að vera með strikamerki á minnstu notkunareiningu, 

þ.e. einingin sem er gefin sjúklingi (Bar Code Label Requirements for Human Drug Products 

and Biological nr. 201/606, 2004). Evrópusambandið gerði drög að svipaðri reglugerð árið 

2015, „Delegated Regulation laying down detailed rules for the safety features appearing on 

the packaging of medical products for human use“, en henni var hafnað (EAHP, 2018). 

Ríkisstjórnin í Hollandi hefur einnig lagt áherslu á mikilvægi þess að strikamerki séu á 

minnstu lyfjaeiningunni. Árið 2017 sendi heilbrigðisráðherra Hollands frá sér yfirlýsingu 

þar sem lögð var áhersla á mikilvægi þess að taka næstu skref í að tryggja strikamerki á 

minnstu lyfjaeiningunni (EAHP, 2018). 

2.3 Samanburður á valkostum  

Ákvörðunin um hvort eigi að útvista eða ekki getur verið flókin og eru margar breytur sem 

geta haft áhrif á ákvörðunina. Útvistun (e. outsourcing) má skilgreina á þann veg að hluti af 

aðfangakeðjunni er framleidd af þriðja aðila. Þá er tekin ákvörðun um að kaupa vöru af þriðja 

aðila fremur en að framleiða hana sjálf, stundum kallað „Make-Or-Buy“. Það sem veldur því 

að fyrirtæki fara að bera saman þessa tvo valkosti er oftast vegna gæðavandamála, 
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kostnaðarsjónarmiða, skertrar afkastagetu, óánægja með frammistöðu birgja, sveiflna í sölu, 

nýjar vörur eða breyting á núverandi vöru (Sillanpää, 2015). Helstu breyturnar sem þarf því 

að skoða eru kostnaður og gæði ásamt afhendingartíma, áreiðanleika afhendingar, 

sveigjanleiki í framleiðsluaðferðum og sveigjanleiki í framleiðslugetu (Hwang, Ko, & Goan, 

2007).  

Williamson (1981b) setti fram kenningu um viðskiptakostnað (e. Transaction Costs 

Economics (TCE)) og er hún mikið nýtt til ákvörðunar um hvort eigi að útvista eða  framleiða 

vöru sjálf. Samkvæmt kenningunni eiga fyrirtæki að leggja áherslu á að lágmarka 

framleiðslu- og viðskiptakostnað og byggja ákvörðunina um að útvista eða framleiða vöruna 

sjálf á kostnaðarupplýsingum. Framleiðslukostnaður er beinn kostnaður við að framleiða 

vöru eða þjónustu en viðskiptakostnaður felur í sér kostnað við val á birgjum, 

upplýsingakostnað, semja um verð, skrifa samninga, mæla árangur og kostnaður við 

ákvarðanatöku. Önnur algeng aðferð er að skoða virðiskeðju fyrirtækis og út frá henni meta 

hvort eigi að útvista eða ekki. Porter (1985) setti fram kenningu um virðiskeðju árið 1985 en 

hún lýsir ítarlega þeirri starfsemi sem á sér stað innan fyrirtækja og nánasta umhverfi þeirra. 

Þetta er gert til þess að auðvelda forgangsröðun og notað sem leiðarvísir við 

endurskipulagningu, meðal annars hvort eigi að útvista eða ekki. Virðiskeðjunni er skipt upp 

í styðjandi starfsemi og kjarnastarfsemi. Með því að greina virðiskeðju fyrirtækja er 

auðveldlega hægt að sjá megin styrkleika og veikleika fyrirtækja og þar með hvernig sé best 

að beina kröftum fyrirtækisins til að ná betri árangri.  

Til að geta tekið ákvörðun um hvort sé hagkvæmara að útvista eða framleiða sjálf er oft gerð 

kostnaðargreining þar sem reiknaður er út kostnaður við hverja leið og hann síðan borinn 

saman til að taka rökstudda ákvörðun byggða á tölulegum gögnum. Kostnaðarábatagreining 

(e. Cost-Benefit Analysis) er ein gerð af kostnaðargreiningu og er notuð þegar meta á hvaða 

fjárfesting sé hagkvæmust. Það er gert með því að meta hvort hægt sé að réttlæta 

heildarkostnað í samanburði við þann ávinning sem fæst með verkefninu. Við mat á 

innleiðingu á lokuðu lyfjaferli er kostnaðarábatagreining algeng þar sem heildarkostnaður 

við innleiðingu er borinn saman við kostnað sem fellur til vegna lyfjaatvika. Maviglia (2007) 

gerðu kostnaðarábatagreiningu við innleiðingu á strikamerkjakerfi fyrir lokað lyfjaferli. 

Heildar kostnaður við innleiðinguna var 2,24 milljónir dollara (USD). Spítalinn sparaði hins 

vegar 2,20 milljónir USD á ári vegna lyfjaatvika sem var komið í veg fyrir. Eftir aðeins eitt 

ár var fjárfestingin komin á núllpunkt og allar næmnigreiningar sýndu fram á hagnað innan 

10 ára.  

Sakowski og Ketchel (2013) gerðu kostnaðarábatagreiningu vegna innleiðingar á 

strikamerkjakerfi fyrir lokað lyfjaferli. Niðurstöður þeirra sýndu að það kostar um 40 þúsund 

USD fyrir hvert sjúkrahúsrúm að innleiða strikamerkjakerfi. Á móti var hægt að spara um 

20 þúsund USD fyrir hvert sjúkrahúsrúm með því að koma í veg fyrir lyfjaatvik. Fyrir spítala 

sem er með hundrað rúm er því hægt að áætla að kostnaður við að innleiða strikamerkjakerfi 

sé á bilinu 3,6 til 5,5 milljónir USD. Áætlað er að af þessum heildarkostnaði sé um 10% sem 

fer í að stakskammta lyf eða um 360 til 550 þúsund USD. Strikamerkjakerfi er mjög 

mikilvægur þáttur til að koma í veg fyrir lyfjaatvik og getur leitt til sparnaðar ef til lengri 

tíma er litið.    

Risør, Lisby og Sørensen (2017) gerðu kostnaðarábatagreiningu þar sem markmiðið var að 

greina hvort væri hagkvæmara  að hafa rafrænan lyfjaskáp eða taka til lyf handvirkt á 

lyfjaherbergjum á dönskum spítala. Niðurstaðan var að heildarkostnaður yfir 6 mánaða 

tímabil var um 16.842 evrur meiri eftir að byrjað var að nota rafræna lyfjaskápa. Á móti 



11 

lækkaði hlutfall lyfjaatvika töluvert en áætlaður kostnaður vegna lyfjaatvika yfir þessa 6 

mánuði var um 16.736 evrur. Það var því auka kostnaður upp á 106 evrur en þau áætluðu 

samt að hægt væri að ná kostnaðarhagkvæmni með lyfjaskápunum þar sem lyfjaatvikum 

fækkaði. Vermeulen og fl. (2014) og Westbrook og fl. (2015) gerðu kostnaðarábatagreiningu 

við að  innleiða lyfjafyrirmælakerfi og komust að þeirri niðurstöðu að kostnaðurinn væri 

ásættanlegur þar sem komið var í veg fyrir lyfjaatvik.  

Reijers og van Wely gerðu kostnaðarábatagreiningu við að innleiða strikamerkjakerfi fyrir 

lokað lyfjaferli ásamt því að greina hver kostnaðurinn er við að stakskammta lyf (Bainbridge 

& Askew, 2017). Höfundarnir komust að þeirri niðurstöðu að hægt væri að spara árlega allt 

að 195 milljónir evra með því að innleiða strikamerkjakerfi. Árið 2004 létust um 150 

sjúklingar á sjúkrahúsum í Hollandi vegna lyfjaatvika sem hægt var að koma í veg fyrir og 

var hvert mannslíf metið á um 2,6 milljónir evra. Það var því hægt að spara allt að 390 

milljónir evra með því að koma í veg fyrir þessi lyfjaatvik. Niðurstöður úr rannsókninni 

sýndu fram á að árlegur kostnaður við að stakskammta lyf á 83 hollenskum spítölum er um 

29 milljónir evra. Kostnaður lyfjaheildsala við að stakskammta lyf fyrir þessa 83 spítala er 

hins vegar um 15 milljónir evra. Í niðurstöðunum kom fram að árlegur kostnaður fyrir einn 

spítala í Hollandi við að stakskammta lyf er 128 þúsund evrur og stofnkostnaðurinn um 240 

þúsund evrur.  Þeir mátu sem svo að ef lyfjaframleiðendur myndu stakskammta lyfin og setja 

strikamerki á minnstu eininguna þá væri kostnaður per einingu mun minni heldur en að 

stakskammta lyfin á spítalanum eða hjá þriðja aðila. Lyfjaframleiðendur þyrftu þó að taka á 

sig töluverðan upphafskostnað.  

Rannsókn sem var gerð í Hollandi á vegum heilbrigðis-, velferðar- og íþróttaráðuneytisins 

árið 2016 gekk út á að bera saman kostnað við að stakskammta lyf innan veggja spítalans, 

hjá heildsala og hjá lyfjaframleiðanda (Consulting, 2016). Þar er gert ráð fyrir að 80% lyfja 

komi nú þegar stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðendum og verið er að greina hvernig sé 

hagkvæmast að stakskammta 20% lyfja sem koma ekki stakskömmtuð frá lyfjaframleiðanda. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var að árlegur heildarkostaður (með stofnkostnaði) við að 

stakskammta lyf á spítölum er á bilinu 25-116 milljónir evra, hjá heildsala er kostnaðurinn 

14-116 milljónir evra og 9-116 milljónir evra hjá lyfjaframleiðanda. Þetta mikla kostnaðarbil 

útskýrist af því að gert er ráð fyrir minnsta mögulega kostnaði og mesta mögulega kostnaði 

ásamt því að tekið er tillit til hversu mikil eftirspurn er eftir hverri lyfjategund. Til dæmis er 

kostnaðarsamara að setja upp framleiðslulínu hjá öllum aðilum ef mjög lítil eftirspurn er eftir 

lyfjategundinni. Hér er verið að miða við að stakskammta 113 milljónir lyfjaeiningar á ári.  

Fjárfestingarákvarðanir í opinberum framkvæmdum á Íslandi hafa oft verið umdeildar og 

hefur verið ábótavant að sýnt sé fram á hvernig val á verkefnum fer fram (Hafliði Richard 

Jónsson, 2012). Lög um opinberar framkvæmdir kveða á um að gera þurfi 

hagkvæmnireikninga og þeir síðan notaðir við samanburði á valkostum en ekki er kveðið á 

um hvernig eigi að gera þá (Lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001). Hafliði 

Richard Jónsson (2012) gerði eigindlega tilviksrannsókn á frumathugunarskýrslu sex 

opinbera framkvæmda á Íslandi. Niðurstöðurnar sýndu fram á að núverandi aðferðafræði 

sem er nýtt við hagkvæmnireikninga vegna opinbera verkefna á Íslandi er mjög mismunandi. 

Í ritgerðinni var farið yfir hvaða aðferðir teljast fræðilega bestar í dag við 

hagkvæmnireikninga á opinberum framkvæmdum. Niðurstöðurnar voru að fylgja ætti 

eftirfarandi sex skrefum við gerð hagkvæmnireikninga; gera verkefnisáætlun, lista upp 

valkostum sem eru í boði, greina ávinning og kostnað sem fylgir hverjum valkosti, núvirða 

kostnaðinn, gera næmnigreiningu og í lokinn koma með meðmæli fyrir ákvarðanatöku.  
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Við mat á valkostum er mikilvægt að núvirða kostnað til að sjá hvaða valkostur er 

hagkvæmastur. Kostnaðarliðir falla til á mismunandi líftíma verkefnis en oftast er stærsti 

liðurinn í upphafi verks, þ.e. stofnkostnaður, en rekstrarkostnaður dreifist yfir tímabilið. 

Núvirðing er notuð til að reikna út virði fjárfestingar í dag með tilliti til ákveðinnar 

ávöxtunarkröfu. Ávöxtunarkrafa byggir alla jafnan á spá um verðbólgu og hagvöxt til lengri 

tíma. Núvirði getur haft áhrif á hvaða valkostur er valinn út frá hvaða valkostur gefur mest 

af sér. Jafna 1 sýnir hvernig reikna á út núvirtan kostnað. Þar sem C0 er upphafskostnaður, A 

er rekstrarkostnaður, r er ávöxtunarkrafa og t er fjöldi tímabila. 

𝑁𝑃𝑉 =  −𝐶0 +
𝐴1

(1+𝑟)𝑡1
+

𝐴1

(1+𝑟)𝑡2
+. …  +

𝐴𝑛

(1+𝑟)𝑡𝑛
     (1) 

Opinberar framkvæmdir eru oftast fjármagnaðar af ríkinu með mismunandi skattainnheimtu. 

Ríkið greiðir því kostnaðinn sem fellur til en fær litla ef einhverja greiðslur til baka. Það 

getur verið erfitt að meta ávöxtunarkröfu fyrir verkefni sem eru fjármögnuð af ríkinu þar 

sem bæði er verið að horfa á fjárhagslega þætti og ávinning fyrir samfélagið (Avraham 

Shtub, 2005). Flest opinber verkefni ná þó yfir lengri tíma og er því mikilvægt að núvirða 

kostnaðinn sem þeim fylgja til að geta gert hagkvæmnireikninga og þar með bera saman 

ávinning og kostnað á milli verkefna (Anthony E. Boardman, 2011). Þar sem mikil óvissa 

liggur í hvaða ávöxtunarkröfu sé best að nota þegar verið er að núvirða kostnað leggur 

Avraham Shtub (2005) til að notast sé við næmnigreiningu í núvirðis útreikningum vegna 

opinbera framkvæmda. Þar að segja að kostnaður sé núvirtur með nokkrum mismunandi 

ávöxtunarkröfum til að sjá hvaða áhrif það hefur á niðurstöðuna.  

ABC greining eða 80/20 reglan byggir á rannsóknum eftir verkfræðinginn Vilfredo Pareto 

(Chu, Liang, & Liao, 2008). Hann tók eftir því að 80% af verðmætum á Ítalíu voru í eigu 

20% þjóðarinnar. Eftir nánari skoðun kom í ljós að þessi regla, 80/20 skipting, er fremur 

algeng á hinum ýmsu sviðum. Það er t.d. algengt að 80% af tekjum fyrirtækja komi frá 20% 

af viðskiptavinum og að 20% af vörutegundum skili 80% af framlegð. Út frá þessum 

niðurstöðum sem Pareto greindi frá hafa ýmis fyrirtæki byrjað á að skipta vörum eða 

viðskiptavinum í þrjá flokka: A, B og C. Flokkur A skiptir mestu máli en í þeim flokki eru 

um 5-20% af vörutegundum og skila þær um 50-80% af söluvirði. Flokkur B skiptir aðeins 

minna máli en um það bil 20-40% af vörutegundum eru í flokki B sem skilar um 20-40% af 

söluvirði. Flokkur C skiptir minnsta máli en um 50-70% af vörutegundunum eru í flokki C 

sem skila 5-25% af söluvirði. ABC greiningin gefur því til kynna hvaða vörur eru að skila 

mestu tekjum og hvaða vörur eru að skila litlum sem engum tekjum. Þar með er hægt að 

skipta vörutegundum upp í flokka eftir mikilvægi.  

ABC greiningar hafa verið nýttar við birgðastjórnun á sjúkrahúsapótekum. Lyfjakostnaður 

er stór hluti af heildarkostnaði spítala og skiptir því miklu máli að huga að birgðastýringu. 

ABC greining er gjarnan nýtt til að ákvarða hversu miklar birgðir eiga að vera til út frá því 

hversu algengar vörurnar eru. Nigah, Devnani, and Gupta (2010) gerðu ABC greiningu til 

að meta hvernig væri best að stjórna birgðum apóteks á tilteknum spítala. Þau komust að því 

að 13,78% af vörutegundum apóteksins, flokkur A, samsvöruðu 69.97% af útgjöldum 

apóteksins. 21,85% af vörutegundum apóteksins, flokkur B, samsvöruðu 19,95% af 

útgjöldum apóteksins. 64,37% af vörutegundum apóteksins, flokkur C, samsvöruðu 10.08% 

af útgjöldum apóteksins. Kumar og Chakravarty (2015)  skoðuð hvaða lyfjategundum þyrfti 

að fylgjast sérstaklega með hvað varðar birgðastýringu og gerðu því ABC-greiningu. 

Niðurstöður þeirra voru að 6,77% tegundir væru í flokki A og samsvaraði það 70,03% af 

útgjöldum vegna innkaupa á lyfjum. Í flokki B voru 19,27% af tegundum lyfjanna og 
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samsvaraði það 19,98% af útgjöldum vegna innkaupa á lyfjum. Í flokki C voru 73,59% af 

lyfjategundunum og samsvaraði það 9,98% af útgjöldum vegna innkaupa á lyfjum. 

2.4 Samantekt 

Megin markmið lokaðs lyfjaferlis er að tryggja öryggi sjúklings við lyfjagjöf með því að 

tryggja að rétt lyf sé gefið réttum sjúklingi, á réttum tíma, í réttum styrkleika/skammti, með 

réttri gjafaleið og að skráning sé rétt. Lokað lyfjaferli skiptist í tvö kerfi, þ.e. rafrænt 

lyfjafyrirmælakerfi og strikamerkjakerfi. Rafrænt lyfjafyrirmælakerfi er upplýsingakerfi 

sem heldur utan um allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar við lyfjagjöf. Strikamerkjakerfi 

tryggir að hægt sé að skanna lyf og rekja í gegnum allt ferlið. Til að geta skannað lyf er þeim 

stak- eða fjölskammtað og strikamerki sett á sérhvern skammt. Helstu valkostir sem eru í 

boði við að skammta lyf er að fá þau stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda, útvista 

skömmtuninni til þriðja aðila eða stakskammta þau á spítalanum. Niðurstöður úr flestum 

rannsóknum benda til þess að best sé að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. 

Helsta vandamálið við að fá stakskömmtuð lyf með strikamerki beint frá lyfjaframleiðanda 

er takmarkað framboð og því er mælt með að útvista til þriðja aðila stakskömmtun á þeim 

lyfjum sem ekki er hægt að fá frá lyfjaframleiðanda.  

Þegar ákveða á hvort eigi að útvista eða framleiða sjálf eru helstu breyturnar sem þarf að 

skoða kostnaður, gæði, afhendingartími, áreiðanleiki afhendingar, sveigjanleiki í 

framleiðsluaðferðum og sveigjanleiki í framleiðslugetu. Algengt er að gera 

kostnaðarábatagreiningu í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á lokuðu lyfjaferli þar 

sem heildarkostnaður við innleiðingu er borinn saman við kostnað sem fellur til vegna 

lyfjaatvika. Í opinberum framkvæmdum á Íslandi er mælt með að fylgja eftirfarandi skrefum 

við gerð hagkvæmnireikninga; gera verkefnisáætlun, lista upp valkostum sem eru í boði, 

greina ávinning og kostnað sem fylgir hverjum valkosti, núvirða kostnaðinn, gera 

næmnigreiningu og í lokinn koma með meðmæli fyrir ákvarðanatöku.  



14 

  



15 

3 Aðferðafræði 

Þessi kafli gefur yfirsýn yfir þá aðferðafræði sem notast er við til að svara 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. Fyrst er farið yfir ferlið sem var stuðst við í 

greiningarvinnunni og síðan er farið yfir hvernig gagnaöflun fór fram. Að lokum er listað 

upp þeim gefnu forsendum sem er stuðst við í greiningarvinnunni.  

3.1 Ferli fyrir hagkvæmnireikninga 

Þær aðferðir sem eru taldar fræðilega bestar í dag við hagkvæmnisreikninga í opinberum 

framkvæmdum er að gera verkefnisáætlun, lista upp valkostum sem eru í boði, greina 

ávinning og kostnað sem fylgir hverjum valkosti, núvirða kostnaðinn, gera næmnigreiningu 

og í lokinn koma með meðmæli fyrir ákvarðanatöku (Hafliði Richard Jónsson, 2012). Í 

þessari ritgerð er að mestu stuðst við þessa nálgun til að ákvarða hvaða valkostur er 

hagkvæmastur en það er þó aðlagað að efni ritgerðarinnar. Ekki er talin þörf á að gera 

verkefnisáætlun þar sem ritgerðin snýr ekki að framkvæmdinni sjálfri. Þau skref sem er fylgt 

eftir við gerð ritgerðarinnar eru eftirfarandi; að lista upp þá valkosti sem eru í boði, greina 

ávinning og kostnað sem fylgir hverjum valkosti, gera kostnaðargreiningu ásamt  

núvirðisgreining og næmnigreining. Í ritgerðinni er einnig gerð áhættugreining til að stuðla 

að betri ákvarðanatöku. Ferli fyrir hagkvæmnisreikninga sem eru gerðir í ritgerðinni má sjá 

á mynd 4 og farið er nánar yfir hvern lið hér að neðan. 

 

Mynd 4: Ferli fyrir hagkvæmnisreikninga 

3.1.1 Uppsetning valkosta  

Þær leiðir sem eru í boði við að útvega stakskömmtuð lyf er að stakskammta lyfin á 

spítalanum, útvista til þriðja aðila eða kaupa stakskömmtuð lyf beint frá lyfjaframleiðanda 

eins og kemur fram í kafla 2.2. Landspítali er búinn að ákvarða að lyfin séu stakskömmtuð 

en ekki fjölskömmtuð og því var lögð áhersla á að skoða einungis valkosti sem henta fyrir 

stakskömmtun lyfja. 

3.1.2 Greina ávinning og kostnað 

Þegar fyrirtæki taka ákvörðun um hvort eigi að útvista eða framleiða vöru sjálf eru helstu 

ákvarðanabreyturnar gæði, kostnaður og sveigjanleiki (Hwang og fl., 2007). Í rannsóknum 

sem snúa að því að meta ávinning sem hlýst af lokuðu lyfjaferli er oft gerð 

kostnaðarábatagreining til að bera saman kostnað og ávinning eins og kom fram í kafla 2.3. 

Þá er heildarkostnaður metinn og borinn saman við kostnaðarávinning sem felst meðal 

annars í þeim kostnaði sem hægt er að koma í veg fyrir með fækkun lyfjaatvika. Búið er að 

ákveða að innleiða lokað lyfjaferli á Landspítala og er því ekki verið að skoða ávinning sem 

hlýst af því að stakskammta lyf heldur finna hagkvæmasta valkostinn. Því var stuðst við 
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einfalda kostnaðargreiningu til að geta sýnt fram á hvaða valkostur er hagkvæmastur fyrir 

Landspítala.  

Til að geta svarað rannsóknarspurningunni er byrjað á því að greina hvert umhverfið er á 

Íslandi fyrir stakskömmtun lyfja. Hverjar séu helstu hindranir og hvaða reglugerðir og lög á 

Íslandi þurfi að huga að áður en ákvörðun er tekin. Þetta er mikilvægt til að geta greint hvort 

valkostirnir séu fýsilegir á íslenskum markaði og hvað þarf að tryggja að sé til staðar áður 

en ákvörðun er tekin. Farið er nánar yfir kostnaðarþætti fyrir sérhvern valkost í kafla 3.2. 

3.1.3 Kostnaðargreining 

Settar eru upp 9 sviðmyndir til að kostnaðargreina valkostina sem eru í boði, þ.e. stakar leiðir 

og blandaðar leiðir. Með stakri leið er átt við að öll lyf séu stakskömmtuð með einni af 

eftirfarandi leið; stakskammta á spítalanum, útvista til þriðja aðila eða fá þau stakskömmtuð 

beint frá lyfjaframleiðanda. Í blönduðu leiðinni er verið að skoða hvort sé hagkvæmara að 

fá lyfin stakskömmtuð frá lyfjaframleiðanda og útvista eða að fá lyfin frá lyfjaframleiðanda 

og stakskammta á spítalanum. Ástæðan fyrir því að skoða þarf blandaða leið er vegna þess 

að ekki er hægt að kaupa öll lyf stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðendum. Ein gerð af 

blandaðri leið er að nýta niðurstöður úr ABC-greiningu til að meta hvaða vörutegundir eru 

mest notaðar. Erlendir spítalar hafa notað ABC-greiningu til að lágmarka lyfjakostnað og 

tryggja góða birgðastýringu (Kumar & Chakravarty, 2015; Nigah et al., 2010). Með því er 

verið að tryggja stærra hlutfall stakskammtaðra lyfja beint frá lyfjaframleiðanda og um leið 

minnka stofnkostnaðinn. Ein af takmörkunum við ABC-greininguna í þessari ritgerð er að 

ekki er vitað hvort að þau lyf sem eru í flokki A og B sé hægt að fá stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda. Þar af leiðandi er gert ráð fyrir að hægt sé að fá þau lyf sem eru mest 

notuð á spítölum stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda.  

Byrjað er á að tilgreina alla kostnaðarþætti sem eiga við sérhverja sviðsmynd áður en farið 

er í að reikna út stofnkostnað, fastan og breytilegan rekstrarkostnað, sjá kafla 3.2. Fastur 

rekstrarkostnaður er sá kostnaður sem helst óbreyttur óháð framleiðslumagni. Breytilegur 

rekstrarkostnaður er sá kostnaður sem breytist í réttu hlutfalli við hversu mikið er framleitt. 

Til að geta borið saman mismunandi valkosti er reiknað út einingarverð, kostnaður núvirtur 

og uppsafnaður kostnaður reiknaður út fyrir sérhverja sviðsmynd. Núvirtur kostnaður yfir 

10 ára tímabil gefur góðan samanburðarmælikvarða og sýnir virði fjárfestingar í dag með 

tilliti til ávöxtunarkröfu. Notast er við jöfnu 1 í núvirðisreikningum og miðað við 10 ára 

tímabil. Eins og kemur fram í kafla 2.3 er oft mikil óvissa hvaða ávöxtunarkröfu sé best að 

nota í opinberum framkvæmdum (Avraham Shtub, 2005). Því var notast við næmnigreiningu 

í núvirðisreikningunum til að skoða hvort mismunandi ávöxtunarkrafa hafi áhrif á loka 

niðurstöðuna. Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára tímabil er skoðaður til að finna skurðpunkt 

mismunandi valkosta og þar með sjá hvenær, ef einhvern tímann, sviðsmyndirnar eru orðnar 

jafn hagkvæmar.  

3.1.4 Næmnigreining 

Við gerð kostnaðargreiningar er stuðst við ákveðnar forsendur sem eru taldar best 

endurspegla raun aðstæður. Forsendurnar geta hins vegar breyst og haft mismikil áhrif á 

niðurstöðurnar. Til að meta hvaða áhrif það hefur á lausnina við að breyta ákveðnum 

forsendum var gerð næmnigreining á þeim þáttum sem eru taldir geta haft hvað mest áhrif á 

niðurstöðuna og þar sem er mesta óvissan. Þar að segja kostnaður við skráningu lyfja, verð 
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fyrir stakskömmtunarvél og fjöldi lyfjategunda. Aðeins eru sviðsmyndir 1-5 skoðaðar þar 

sem það er talið nægja til að sýna fram á hvort breytingar á forsendum hafi veruleg áhrif á 

loka niðurstöður ritgerðarinnar. 

3.1.5 Áhættugreining 

Þar sem mismunandi áhætta er fólgin í sérhverjum valkosti er gert áhættumat fyrir að 

stakskammta lyf á spítalanum, útvista stakskömmtun til þriðja aðila og fá lyfin 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Notast er við FMEA greiningu (e. Failure Mode 

and Effects Analysis) við áhættugreininguna. Aðferðin snýr að því að finna og meta 

hugsanlega áhættu, meta áhrif hennar, finna leiðir til að útrýma eða minnka áhættuþáttinn, 

skjalfesta ferlið og að lokum koma á breytingastjórnun til að rekja og koma í veg fyrir 

mögulega áhættu (Þórður Víking Friðgeirsson, 2008, bls. 293). FMEA hentar vel til að meta 

almennar og einfaldar áhættur til dæmis í upphafi verkefna. Greiningin er gerð þannig að 

fyrst er hverjum áhættuþætti gefin stig frá 1-10 þar sem er metið hversu miklar líkur eru á 

að eftirfarandi áhættuþáttur raungerist. Því næst er hverjum áhættuþætti gefin stig frá 1-10 

þar sem afleiðingar eru metnar. Stigin eru margfölduð saman fyrir sérhvern áhættuþátt og 

þar með fæst áhættustuðull. Áhættustuðlarnir eru síðan lagðir saman til að fá 

heildaráhættustuðul fyrir sérhvern valkost og út frá þér er hægt að meta hvaða valkostur 

hefur mestu áhættuna. Ekki er til ein almenn leið til að bregðast við áhættuþáttum og oft er 

ekki raunhæft að bregðast við þeim öllum. Yfirleitt er látið nægja að gera ráðstafanir 

gagnvart alvarlegustu áhættuþáttunum. Ráðstöfum er þá flokkað í eftirfarandi flokka; færa 

áhættuna, forðast hana, minnka hana eða sætta sig við hana (Þórður Víking Friðgeirsson, 

2008, bls. 293). 

Byrjað er á að greina hverjir helstu áhættuþættirnir eru en þeir eru ákvarðaðir út frá 

niðurstöðum úr fyrrum rannsóknum ásamt því að greina áhættuþætti sem eiga við í íslensku 

lyfjaumhverfi. Því næst er ákveðið hvaða ráðstafanir ætti að grípa til fyrir sérhvern 

áhættuþátt eftir því hversu hár áhættustuðullinn er. Áhættuþáttunum er skipt upp í flokka. 

Flokkarnir eru kostnaður, fýsileiki lausnar og gæði. Kostnaður og gæði var valið þar sem 

Pazour og fl. (2013)  komust að þeirri niðurstöðu að kostnaður, tíminn sem það tekur að 

stakskammta og gæði hefðu hvað mest áhrif á hvaða valkostur er valinn en tíminn sem það 

tekur að stakskammta er flokkað undir gæði. Fýsileiki lausnar var einnig valinn sem einn af 

áhættuflokkunum þar sem mikil óvissa ríkir í hversu mikið af lyfjum er hægt að fá 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda og eru einnig ýmsar reglugerðir sem hafa áhrif á 

fýsileika lausna. Líkur og afleiðingar eru metnar í samvinnu með Landspítala þar sem 

deildarstjóra lyfjaþjónustu Landspítala og yfirlyfjafræðingi sjúkrahúsapóteks Landspítala 

gefa hverjum áhættuþætti stig fyrir hversu líklegt er að áhættuþáttur raungerist og hverjar 

afleiðingarnar yrðu af því. Ekki er farið í að meta hvaða ráðstafanir þurfi að gera fyrir 

sérhvern áhættuþátt. Þó er mikilvægt að hafa í huga að ef þeir áhættuþættir sem snúa að 

fýsileika lausnar fá 10 stig í líkum þá er það ekki lengur raunhæfur kostur fyrir Landspítala. 

3.2 Gagnaöflun  

Til að kostnaðarmeta valkostina sem eru í boði er fyrsta skrefið að greina hverjar eru helstu 

kostnaðarbreyturnar og í kjölfarið greina frá hvernig kostnaðarbreyturnar eru metnar. 
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3.2.1 Kostnaðarbreytur 

Hér að neðan er listað upp þeim kostnaðarbreytum sem þarf að huga að þegar lyf eru 

stakskömmtuð á spítala, hjá þriðja aðila eða ef þau koma stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda. Stuðst er við upplýsingar sem koma fram í kafla 2.2 ásamt viðtölum við 

Landspítala, Lyfjastofnun, heildsala og lyfjaframleiðendur til að greina hvaða 

kostnaðarbreytur þarf að taka tillit til.  

Framleiða sjálf: Ef spítali á Íslandi ætlar að stakskammta lyf á spítalanum þarf að fá 

framleiðsluleyfi frá Lyfjastofnun og árlega vottun á leyfinu. Fjárfesta þarf í 

stakskömmtunarvélum ásamt því að þjálfa starfsfólk þannig það hafi þekkingu til að stýra 

ferlinu og uppfylla allar kröfur. Taka þarf tillit til hita, rafmagns og launakostnaðar við 

framleiðsluna ásamt árlegu viðhaldi. Kaupa þarf strikamerki fyrir hverja vörutegund en 

rannsóknir hafa bent á kosti þess að nýta alþjóðlegan strikamerkja staðall eins og GS1 

(EAHP, 2012). Við stakskömmtun eru lyf sett í nýjar umbúðir og er því auka kostnaður sem 

felst í nýjum umbúðum.  

Útvista til þriðja aðila: Þegar stakskömmtun er útvistuð til þriðja aðila er eina 

kostnaðarbreytan þjónustugjald sem fyrirtækið innheimtir fyrir að stakskammta lyfin.  

Beint frá lyfjaframleiðanda: Ef kaupa á lyf stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda þarf 

að greiða fyrir breytingu á markaðsleyfi þar sem verið er að selja lyfin til Íslands í nýjum 

umbúðum. Markaðsleyfishafi greiðir fyrir breytingu á markaðsleyfi. Einnig þarf að gera ráð 

fyrir aukinni álagningu á hverja lyfjaeiningu sem lyfjaframleiðandi innheimtir vegna 

breytinga á lyfjaumbúðum.  

3.2.2 Upplýsingar um kostnaðarbreytur 

Til að fá upplýsingar um þessar kostnaðarbreytur var haft samband við Landspítala, 

Lyfjastofnun, erlenda lyfjaframleiðendur, innlenda heildsala og lyfjaframleiðendur, íslensk 

fyrirtæki sem stakskammta lyf og erlenda spítala sem hafa innleitt lokað lyfjaferli. Hér að 

neðan má sjá samantekt yfir hvaða upplýsingar fengust frá sérhverjum aðila. 

Landspítali: Reglulegir fundir voru haldnir með hagsmunaaðilum á Landspítala þar sem 

mikilvægar upplýsingar fengust ásamt því að þróa verkefnið áfram. Landspítali veitti 

upplýsingar um hvernig lyfjaferlið er í dag og hvernig þau tryggja að rétt lyf sé gefið réttum 

sjúklingi, á réttum tíma, í réttum styrkleika/skammti, með réttri gjafaleið og að skráning sé 

rétt. Landspítali veitti upplýsingar um fjölda sjúklinga, fjölda lyfja sem hver sjúklingur fær 

að meðaltali og innkaupapöntun sem var nýtt í ABC greininguna. Fengið var afrit af RFI (e. 

Request for Information) spurningalista sem Landspítali sendi á erlend fyrirtæki sem 

framleiða ýmsan búnað og hugbúnað sem er notaður í lokuðu lyfjaferli. Þar kom fram hvað 

stakskömmtunarvélar kosta og hversu marga starfsmenn þarf til að reka framleiðsluferlið. 

Lyfjastofnun: Lyfjastofnun veitti upplýsingar um lyfjaumhverfið á Íslandi. Hversu algeng 

stakskömmtuð lyf eru á íslenskum markaði, hvort einhverjar framþróanir eru á erlendum 

markaði hvað varðar stakskömmtun lyfja og hvernig er staðið að skráningu lyfja á Íslandi. 

Lyfjastofnun veitti einnig upplýsingar um hvaða gjald þyrfti að greiða fyrir að fá breytingu 

á markaðsleyfi.   
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Erlendir lyfjaframleiðendur: Staðlaður spurningalisti var sendur á þrjátíu erlenda 

lyfjaframleiðendur og voru tíu fyrirtæki sem svöruðu spurningalistanum. Leitast var eftir að 

fá upplýsingar um framboð stakskammtaðra lyfja á á íslensku og erlendu markaðssvæði. 

Hvort að lyfjaframleiðendur væru yfir höfuð að selja stakskömmtuð lyf og ef ekki hvaða 

hindranir standa í vegi fyrir að það sé hægt. 

Innlendir heildsalar og lyfjaframleiðendur: Staðlaður spurningalisti var sendur á sextán 

innlenda heildsala og lyfjaframleiðendur og voru ellefu fyrirtæki sem svöruðu 

spurningalistanum. Þær upplýsingar sem óskað var eftir voru  hvort þau seldu stakskömmtuð 

lyf beint frá lyfjaframleiðendum, hvort það séu einhverjar hindranir við að kaupa lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðendum og hvort þau stakskömmtuðu lyf á Íslandi eða 

stefndu að því að gera það í náinni framtíð.  

Íslensk fyrirtæki sem stakskammta lyf: Haft var samband við þrjú íslensk fyrirtæki sem 

stakskammta lyf fyrir heilbrigðisstofnanir og einstaklinga. Eitt af fyrirtækjunum svaraði og 

gaf upplýsingar um kostnað og framleiðslugetu. Hjá öðru þeirra var hægt að finna 

upplýsingar um hvaða gjald þau innheimta fyrir stakskömmtun lyfja á heimasíðu þeirra. 

Þriðja fyrirtækið svaraði ekki fyrirspurninni og voru engar upplýsingar um kostnað vegna 

stakskömmtun lyfja á heimasíðu þess.  

Spítalar sem hafa innleitt lokað lyfjaferli: Spurningalisti var sendur á 33 spítala á 

Norðurlöndum sem eru búnir að innleiða lokað lyfjaferli en ekkert svar fékkst frá þeim. Má 

áætla að það tengist að miklu leyti auknu álagi sem spítalar um allan heim standa frammi 

fyrir um það leyti sem ritgerðin er skrifuð. Helstu upplýsingar sem var leitast eftir var hvort 

spítalarnir fjölskammti eða stakskammti lyfin, hvernig spítalar útvegi sér skömmtuð lyf og 

af hverju þau völdu þá leið. 

Upplýsingar um þær kostnaðarbreytur sem ekki var hægt að meta fengust úr fyrrum 

rannsóknum sem fjallað er um í kafla 2. Þar á meðal viðhaldskostnaður, hiti og rafmagn og 

umbúðakostnaður við að framleiða stakskömmtuð lyf á spítalanum. Upplýsingar um gjald 

sem lyfjaframleiðendur innheimta aukalega fyrir að selja lyfin stakskömmtuð fengust einnig 

úr fyrrum rannsóknum. Til að ákveða hvaða ávöxtunarkröfu ætti að nota í 

núvirðingagreiningunni var leitast við að finna hvað væri algengast að nota í opinberum 

framkvæmdum. Í arðsemismati sem var gert fyrir Vaðlaheiðagöng var notast við 6% 

ávöxtunarkröfu og virðist það vera algengt viðmið í opinberum framkvæmdum (Jón 

Þorvaldur Heiðarsson, 2006). Vegagerðin miðað við 4% ávöxtunarkröfu í verkefnum sem 

eru á vegum stofnunarinnar (Sveitarstjórnarráðuneytið, 2019). Það er mælst til þess að gerð 

sé næmnigreining þegar kostnaður er núvirtur fyrir opinberar framkvæmdir (Anthony E. 

Boardman, 2011). Því var kostnaðurinn einnig núvirtur miðað við 3% ávöxtunarkröfu en 

verðbólga á Íslandi hefur að meðaltali verið í kringum 3% síðustu 10 ár samkvæmt vísitölu 

neysluverð sem má finna á heimasíðu Landsbanka. Einnig var miðað við 12% 

ávöxtunarkröfu en það er algengt viðmið fyrir fjárfestingaverkefni á almennum markaði.  

3.3 Gefnar forsendur 

Í öllum útreikningum er gert ráð fyrir að öll legurými á Landspítala séu nýtt. Gert er ráð fyrir 

að flutningur frá framleiðanda og heildsala á spítalann sé um það bil sá sami óháð hvaða leið 

er valin. Ekki er gert ráð fyrir kostnaði vegna birgðahalds þar sem hann er um það bil sá 
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sama fyrir allar leiðirnar. Kostnaður við að panta inn lyf frá heildsala eða lyfjaframleiðanda 

er heldur ekki tekinn með þar sem hann er sá sami óháð hvaða leið er valin. Ekki er gert ráð 

fyrir fjármögnunarkostnaði í kostnaðargreiningunni þar sem gert er ráð fyrir að 

stakskömmtun lyfja sé hluti af árlegum fjárlögum ríkisins til Landspítala. Almennt eru 

ríkisrekin fyrirtæki eins og Landspítali fjármögnuð af fjárlögum frá ríkinu. Einstaka dýrar 

framkvæmdir eins og að byggja nýjan spítala eru að sama skapi fjármagnaðar af ríkinu. Við 

útreikninga á ríkisframkvæmdum er oftast ekki tekið tillit til fjármögnunarkostnaðar eins og 

kemur fram í kafla 2.3 og er það því ekki gert í þessari ritgerð. Við umreikninga á evrum í 

krónur er notast við gengið 135 kr. 
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4 Niðurstöður  

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir niðurstöður greiningarinnar. Fjallað er um umhverfi fyrir 

stakskömmtun lyfja á Íslandi. Hvaða valkostir eru í boði, helstu hindranir ásamt lögum og 

reglugerðum sem snúa að stakskömmtun lyfja. Til að bera saman hvaða valkostur er 

hagkvæmastur eru settar upp 9 sviðsmyndir og kostnaðargreining gerð fyrir sérhvern 

valkost. Gerð er næmnigreining á þeim kostnaðarbreytum þar sem helsta óvissan liggur. Að 

lokum eru helstu áhættur metnar og út frá þeim metið hvar mesta áhættan liggur.  

4.1 Umhverfi stakskömmtun lyfja á Íslandi 

4.1.1 Lyfjaferlið á Landspítala 

Lyfjaþjónusta Landspítala heldur utan um sjúkrahúsapótekið, útsöluapótekið og starfsemi 

skrifstofu lyfjanefndar spítalans. Sjúkrahúsapótekið sinnir lyfjaþjónustu við allar deildir 

spítalans sem eru um 100 talsins  og lyfjanefndin sinnir faglegri ráðgjöf hvað varðar öryggi 

sjúklinga, lyfjaþjónustu og innkaupum á lyfjum. Það starfa um 76 starfsmenn í lyfjaþjónustu 

Landspítala. Um helmingur starfsmanna eru lyfjafræðingar og um helmingur lyfjatæknar en 

einnig starfa þar sérhæfðir starfsmenn. Í dag sér lyfjaþjónustan um að skammta vikuskammta 

fyrir 400 af 600 sjúklingum spítalans í sérstakar lyfjaskúffur. Ásamt því að taka við og 

afgreiða um 40 þúsund lyfjapantanir á ári frá deildum spítalans. Þau sjá einnig um 

lyfjablöndun en þær eru um 30 þúsund talsins ár hvert og þar af eru um 15 þúsund 

krabbameinsblöndur. Í dag eru skráð um 1.677 vörunúmer af lyfjum í töflu- og hylkjaformi 

en mörg þeirra eru í nokkrum styrkleikum og mismunandi umbúðum. Árleg velta 

lyfjaþjónustunnar í dag er um 47 milljónir evra en það er áætlað að hún verði um 60 milljónir 

evra árið 2025 þegar búið er að innleiða lokað lyfjaferli. Eitt af stóru markmiðum 

lyfjaþjónustunnar er að auka þjónustu við deildir spítalans og innleiða lokað lyfjaferli. 

Landspítali hefur legurými fyrir 600 sjúklinga og að meðaltali fær hver sjúklingur 8 lyf á 

dag. Landspítali þyrfti því að stakskammta um 4.800 lyfjaeiningum á dag sem samsvarar  

1.752.000 lyfjaeiningum á ári (365 dagar) fyrir lokað lyfjaferli.  

Í dag má skipta lyfjaferlinu á Landspítala sem snýr að lyfjagjöf í tvennt. Annars vegar eru 

lyfjaherbergi á hverri deild þar sem hjúkrunarfræðingar sjá um að taka til lyf fyrir sérhvern 

sjúkling fyrir lyfjagjöf. Hins vegar eru það lyfjatæknar eða lyfjafræðingar í 

sjúkrahúsapótekinu sem sjá um að skammta lyfin í skúffur fyrir sérhvern sjúkling. 

Skúffurnar eru fluttar á legudeildir og geymdar í lyfjaherbergi.  Hjúkrunarfræðingur tekur til 

lyfin úr lyfjaskúffunni og setur í lyfjastaup sem er merkt auðkenni sjúklings.  Tiltekt í 

lyfjaskúffur sparar tíma hjúkrunarfræðinga við lyfjaumsýslu.  Hjúkrunarfræðingar eru 

menntaðir og þjálfaðir í að vinna eftir stöðluðu verklagi við lyfjaumsýsluna sem nefnist „6R 

við lyfjagjafir“. Verklagið er skjalfest í gæðahandbók Landspítala og tryggir að við hverja 

lyfjagjöf sé rétt lyf gefið, í réttum styrkleika/skammti, réttum sjúklingi, á réttum tíma, með 

réttri gjafaleið og rétt skráð (Gæðahandbók Landspítala, 2017).  Hér að neðan má sjá nánari 

lýsingu á verklaginu: 

1. Rétt lyf 

Lyfjaheiti er borið saman við lyfjafyrirmæli að minnsta kosti þrisvar sinnum til að 

tryggja rétt lyf. Það er gert þegar lyf er tekið úr lyfjaskúffu/lyfjaskáp, þegar lyf er sett 
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í lyfjastaup eða tekið til (s.s plástrar, púst, dropar, IV, IM, SC lyf) og að lokum þegar 

lyfi er skilað aftur í lyfjaskúffu/lyfjaskáp. 
 

2. Réttur skammtur/styrkleiki 

Tryggt er að um réttan skammt/styrkleika sé að ræða með því að: 

a. Reikna skammtinn nákvæmlega og bera saman við lyfjafyrirmæli. 

b. Fá annan hjúkrunarfræðing til að reikna aftur og bera saman niðurstöður ef 

um flókna, óvanalega eða sérlega nákvæma og lífshættulega skammta er að 

ræða.  

c. Nota stöðluð mæliglös eða sprautur með kvarða við skömmtun lyfs. 

d. Hafa aldrei meira magn af lyfi í mæliglasi eða sprautu en það sem sjúklingur 

á að fá. 

e. Vera viss um að íblöndunarvökvi sé réttur og lyf sé blandað í réttum 

styrkleika.  

f. Merkja sprautu með stöðluðum límmiða með upplýsingum um lyfjaheiti, 

styrkleika og skammt.  

g. Gefa lyf án tafar (lyf eru tekin eru til, farið með til sjúklings og afhent/gefin 

honum án þess að rof verði á því ferli). Ef lyf er ekki gefið án tafar er 

jafnframt skráð á límmiða dagssetning, tími og hver tók til lyfið. 

h. Merkja allar innrennslislausnir með stöðluðum íblöndunarmiða með 

upplýsingum um lyfjaheiti, styrkeika, lyfjamagn, dagsetningu, tíma 

íblöndunar og hver blandaði. 
 

3. Réttur sjúklingur 

Lyfjastaup, lyfjasprautur og innrennslislausnir eru merkt með auðkenni sjúklings 

(nafn og kennitölu). Tvenn persónuauðkenni eru sannreynd við hverja lyfjagjöf: 

a. Sjúklingur er beðinn um að segja nafn sitt og kennitölu áður en lyf er gefið 

eða afhent.  

b. Ef sjúklingur er ófær um að veita persónuupplýsingar sjálfur er auðkenni á 

armbandi borði saman við aukenni á lyfjastaupi, lyfjasprautu og 

innrennslislausn.   

Stofunúmer, merking á rúmi eða staðsetning er aldrei notuð til að auðkenna sjúkling. 
 

4. Réttur tími 

Leitast skal við að gefa lyf á réttum tíma samkvæmt lyfjafyrirmælum. Lyf sem eru 

gefin innan einnar klukkustundar frá skráðum lyfjatíma, hvort sem það er fyrir eða 

eftir, eru talin gefin á réttum tíma.  
 

5. Rétt leið lyfjagjafar 

Tryggt er að sjúklingur fái rétt lyfjaform með réttri gjafaleið með því að:  

a. Bera saman lyfjafyrirmæli og leið lyfjagjafar. 

b. Fá staðfestingu læknis sem skráði fyrirmælin eða staðgengils hans ef ekki er 

skráð í fyrirmæli með hvaða leið sjúklingur á að fá lyfið eða ef leið er ekki 

samkvæmt ráðleggingum um lyfið. 

c. Fylgjast með að sjúklingur taki inn lyfið. 
 

6. Rétt skráning 

Lyfjagjöf skal án undantekninga skrá strax að lokinni lyfjagjöf. Hjúkrunarfræðingur 

sem gefur lyf ber ábyrgð á að skráning fari fram.  

Lyfjaferlið á Landspítala er mjög háð mannshöndinni og að starfsmenn grípi inn í til að koma 

í veg fyrir lyfjaatvik. Hjúkrunarfræðingar þurfa sjálfir að fullvissa sig um að lyfin henti 
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sjúklingnum meðal annars út frá sjúkrasögu, þyngd og aldri sjúklings. Þeir sjá einnig alfarið 

um skráningu á lyfjagjöfum og að tryggja að hún sé gerð rétt. Með lokuðu lyfjaferli eru 

ýmsar tæknilausnir nýttar til að tryggja bætt öryggi við lyfjaumsýslu og lyfjagjöf. Lyfjaferlið 

er einnig einfaldað til muna.   

4.1.2 Skráning lyfja hjá Lyfjastofnun 

Á Íslandi þarf að sækja um markaðsleyfi fyrir öll lyf sem eru seld á Íslandi og greiða fyrir 

það samkvæmt verðskrá Lyfjastofnunar. Ef fyrirtæki ætla að flytja inn stakskömmtuð lyf 

beint frá lyfjaframleiðanda þarf því fyrst að sækja um nýtt markaðsleyfi eða breytingu á 

markaðleyfi fyrir lyfin. Tekið er á því í reglugerð um markaðsleyfi sérlyfja, merkingar þeirra 

og fylgiseðla nr. 545/2018 en þar segir að öll lyf sem eru seld á Íslandi þurfa að hafa hlotið 

viðurkenningu Lyfjastofnunar og öðlast markaðsleyfi áður en þau eru sett á markað. 

Lyfjastofnun er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðuneytið. Helsta hlutverk 

hennar fyrir utan að skrá lyf er að sjá  um eftirlit með lyfjaiðnaðinum á Íslandi auk þess að 

tryggja hlutlausa og faglega upplýsingagjöf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Með 

markaðsleyfi eru yfirvöld að tryggja öryggis- og heilbrigðissjónarmið en víðamiklar 

eiturefna-, gæða- og klínískar rannsóknir eru framkvæmdar af lyfjaframleiðendum áður en 

nýtt lyf fer á markað. Lyfjayfirvöld meta í kjölfarið niðurstöður þessa prófana og staðfesta 

að lyfið uppfylli kröfur um gæði og öryggi. Eftir að sú staðfesting er komin er hægt að fá 

markaðsleyfi fyrir lyfið og selja til neytenda. Lyfjastofnun hefur heimild til að veita 

undanþágu frá þessum lögum á grundvelli sjónarmiða um almannaheilbrigði eða 

almannahagsmuni við að hafa tiltekið lyf á markaði. Lyfið þarf þá að hafa markaðsleyfi í 

öðru aðildarríki innan EES-samningsins og uppfylla skilyrði lyfjalaga um veitingu 

markaðsleyfis. Aðili sem sækir um markaðsleyfi í einu EES ríki getur því óskað eftir að 

yfirvöld í öðru ríki eða ríkjum viðurkenni markaðsleyfið. Þannig getur kostnaður 

lyfjaframleiðanda eða heildsala af því að markaðssetja viðkomandi lyf verið minni. 

Til eru mismunandi ferli fyrir umsókn á markaðsleyfi lyfja og eru þau skilgreind á heimsíðu 

Lyfjastofnunar. Miðlægt ferli er notað þegar sótt er um markaðsleyfi fyrir allt EES-svæðið 

og er aðallega notað fyrir líftæknilyf, lyf gegn ákveðnum sjúkdómum eða önnur ný lyf. MR-

ferill (e. Mutual Recognition Procedure (MRP)) er notað þegar markaðsleyfi hefur verið veitt 

fyrir lyf í einhverju EES-landi. Umsækjandi getur þá samið við það land sem hefur veitt 

markaðsleyfi fyrir lyfið um að skrifa matsgerð sem byggir meðal annars á umsóknargögnum. 

Það land tekur þá að sér að vera umsjónarland fyrir markaðsleyfið. DC-Ferill (e. 

Decentralised Procedure (DCP)) er notað þegar lyf hefur ekki fengið markaðsleyfi áður. 

Umsókn er þá send til þess lands sem skrifar matsgerð og annarra þáttökulanda sem taka þátt 

í matinu. Það land sem sendir inn matsgerðina er umsjónarland markaðsleyfisins. Einnig er 

hægt að sækja um Landsmarkaðsleyfi sem gildir þá eingögnu fyrir eitt land. Þetta er til dæmis 

nýtt þegar einungis á að markaðssetja lyfið á Íslandi eða ef áætlanir eru um að fara seinna í 

MR-ferlið. Mismunandi verð gilda fyrir skráningu markaðsleyfa eftir því hvaða ferli 

markaðsleyfið tilheyrir en það getur verið allt frá 30 þúsund kr upp í 6 milljónir kr.  

Það þarf ekki bara markaðsleyfi fyrir nýtt lyf heldur einnig sérhvern styrkleika og hvert 

lyfjaform sem lyfið er selt í jafnvel þótt lyfið sé að öðru leyti eins. Því þyrfti að sækja um 

markaðsleyfi eða breytingu á markaðsleyfi fyrir hverja lyfjategund sem kemur 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda þar sem lyfin eru í nýjum umbúðum. Hægt er að 

sækja um breytingu á markaðsleyfi lyfja og skiptist það upp í þrjár tegundur. Tegund IA og 

IB varða minniháttar breytingar eins og minniháttar breyting á framleiðsluferli, 
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stækkun/minnkun á lotustærð lyfja, bæta við pökkunarstað fyrir lyf, breyting á 

geymsluþolsskilyrðum lyfs eða breyting á lögun eða stærð lyfs. Tegund II á við þegar 

meiriháttar breyting er á markaðsleyfinu til dæmis verulegar breytingar á framleiðsluferli 

lyfs sem gæti haft áhrif á gæði, öryggi eða verkun lyfs.  

4.1.3 Stakskömmtun lyfja á Íslandi 

Stakskömmtuð lyf eru lyf sem er búið að pakka þannig að þau eru tilbúin til lyfjagjafar (e. 

Ready to administer form) með einni lyfjaeiningu í hverjum skammti. Þetta er því minnsta 

notkunareiningin, einingin sem er gefin sjúklingi. Lyfjastofnun hefur skilgreint 

stakskömmtun lyfja með eftirfarandi hætti: 

 Með stakskömmtun lyfja er átt við pökkun lyfja í stakan lyfjaskammt (unit  

dose) fyrir nánar tilgreindan eða ótilgreindan sjúkling (Reglugerð um  

skömmtun lyfja nr. 850/2002). 

 

Á mynd 5 og 6 má sjá dæmi um stakskömmtuð lyf með strikamerki: 

Í íslenskri reglugerð um skömmtun lyfja nr. 850/2002, er talað um að vélskammta lyf en þá 

er átt við skömmtun lyfja með þar til gerðri vél í viðurkenndar umbúðir (Reglugerð um 

skömmtun lyfja nr. 850/2002). Þessi reglugerð á meðal annars við um þá spítala eða önnur 

fyrirtæki sem stakskammta lyf. Reglugerðin kveður á um að fyrirtæki sem sjá um 

vélskömmtun lyfja þurfi að hafa framleiðsluleyfi skv. 31. gr. lyfjalaga nr. 94/1994.  

Framleiðsluleyfi heimilar fyrirtækinu að rjúfa pakkningar eða breyta áletrun á ytri eða innri 

umbúðum lyfs. Í dag eru 15 fyrirtæki sem eru leyfishafar fyrir framleiðslu lyfja á Íslandi. 

Það eru Actavis Group PTC, Alvotech, Coripharm, Distica, Linde Gas, Ísteka, LSH-

Cyclotron and Radiochemistry Unit, Lyfjalausnir (Lyfja), Lyfjaver, Lyfjaver ehf. – 

vélskömmtun, Lýsi, Medis, Parlogis, Pharmarctica og SA lyfjaskömmtun. Sum þessara leyfa 

eru háð takmörkunum sem snúa að vinnsluþáttum og lyfjaformi sem má framleiða. Af 

þessum 15 fyrirtækjum sem hafa framleiðsluleyfi eru þrjú sem sérhæfa sig í að þjónusta 

einstaklinga og stofnanir í vélskömmtun lyfja. Það eru Lyfja, Lyfjaver – vélskömmtun og 

SA lyfjaskömmtun.  

Mynd 6: Götuð þynna með strikamerki 

(Blister-Pack, (á.á))   

Mynd 5: Dæmi um stakskömmtuð lyf með 

strikamerki (Unit dose plus outsource 

repacking service, (á.á))  
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Í reglugerð um skömmtun lyfja nr. 850/2002 kemur fram að aðilar sem sjá um að vélskammta 

lyf þurfa að sjá til þess að húsnæði, búnaður og starfshættir hæfi starfseminni og uppfylli 

leiðbeiningar um góða framleiðsluhætti í lyfjagerð (e. Good Manufacturing Practice 

(GMP)). Fyrirtæki sem vélskammta lyf þarf að koma á gæðatryggingu og hafa virka 

gæðahandbók. Við vélskömmtun þarf að tryggja að lyf sé ekki utan upprunalegrar 

pakkningar lengur en tvo mánuði nema ef búið er að gera geymsluþolsprófanir sem 

Lyfjastofnun hefur samþykkt. Gæta þarf að lyf henti til skömmtunar með tilliti til 

geymsluþols, lyfjafræðilegra og tæknilega eiginleika lyfsins og milliverkana við önnur lyf. 

Lyfjastofnun hefur gefið út lista yfir lyf sem eru talin hæf til vélskömmtunar. Þessi listi er 

því takmarkandi þáttur á því hversu margar lyfjategundir er hægt að stakskammta á 

spítalanum eða hjá þriðja aðila. Eina leiðin til að fá þær lyfjategundir sem ekki eru á listanum 

í stakskömmtuðum einingum er að kaupa þau beint frá lyfjaframleiðanda. Ef þessi lyf, sem 

ekki má vélskammta, eru seld í götuðum þynnum væri auðveldlega hægt að líma strikamerki 

á þessar einingar og þar með er lyfið stakskammtað en ekki búið að rjúfa upprunalega 

umbúðirnar. Dæmi er um að þessi aðferð sé notuð í Hollandi fyrir þau lyf sem ekki er hægt 

að fá stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Á Landspítala eru um 50-100 lyfjategundir 

í götuðum þynnum og væri hægt að nýta þessa aðferð þar.  

Þegar lyf eru vélskömmtuð þarf að huga að merkingu lyfja en strangar kröfur eru um 

merkingu á umbúðum lyfja og má finna þær í Reglugerð um markaðsleyfi sérlyfja, 

merkingar þeirra og fylgiseðla nr. 545/2018. Í 27. grein reglugerðar er fjallað um hvaða 

merkingar skulu vera á innri umbúðum lyfja þegar þær eru smáar. Þar kemur fram að á 

umbúðum þurfi að koma fram heiti lyfs, íkomuleið ef þörf krefur, styrkleiki (ef nauðsynlegt), 

fyrningadagsetning (geymsluþol), númer framleiðslulotu fyrirtækis og magn innihalds greint 

í þyngd, rúmmáli eða fjölda skammta. Upplýsingarnar þurfa að vera auðlæsilegar, skýrar og 

engin hætta á að þær máist af ásamt því að vera á íslensku. Lyfjastofnun getur þó í sérstökum 

tilfellum heimilað áletrun á umbúðir á ensku eða Norðurlandatungumáli. Lyfjastofnun getur 

að sama skapi veitt undanþágu á körfum um merkingar á lyfjum ef lyfið er ekki afhent 

sjúklingi beint til sjálfsmeðferðar skv. 30. gr. í reglugerðinni.  

Í Reglugerð um skömmtun lyfja nr. 850/2002 er sett fram krafa um hvaða merkingar skulu 

vera á skammtaöskjum sem ekki er ætluð tilgreindum sjúklingi. Stakskömmtuð lyf sem 

notuð eru á spítölum myndu falla undir þessa kröfu. Þessi krafa er mjög svipuð og almenna 

krafan um lyf í smáum umbúðum. Á umbúðunum þarf að taka fram auðkenni þeirra 

lyfjabúðar eða sjúkrahúsapóteks sem afhendir stakskammtað lyf, sérheiti lyfs eins og það er 

tilgreint á umbúðum, styrkur, lyfjaform, fyrirmæli um notkun, auðkennisnúmer, dagsetning 

skömmtunar og fyrning lyfs.  

4.1.4 Valkostir í boði fyrir Landspítala 

Farið er yfir helstu leiðir sem eru í boði fyrir spítala við að stakskammta lyf í kafla 2.2. Þeir 

valkostir sem koma þar fram eru allir raunhæfir kostir fyrir Landspítala. Fyrsti valkosturinn 

er að Landspítali stakskammti lyf á spítalanum. Þá þarf að fjárfesta í framleiðslulínu með 

tilheyrandi kostnaði og fá framleiðsluleyfi frá Lyfjastofnun. Annar valkostur er að útvista til 

þriðja aðila en á Íslandi eru þrjú fyrirtæki sem bjóða uppá þjónustu við að stakskammta lyf. 

Þau hafa einnig reynslu á að þjónusta heilbrigðistofnanir og viðeigandi framleiðsluleyfi frá 

Lyfjastofnun. Það þarf þó að taka tillit til þess að ekki er hægt að stakskammta lyf á 

spítalanum eða hjá þriðja aðila sem ekki eru á lista hjá Lyfjastofnun yfir lyf sem má 

vélskammta. Ekki er vitað nákvæmlega hversu stórt hlutfall lyfja sem Landspítali notar er á 
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þeim lista en þar sem aðrar heilbrigðisstofnanir eru að vélskammta lyf hjá þriðja aðila er ekki 

litið á þetta sem takmarkandi þátt.  

Þriðji valkosturinn er að fá lyf stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda en þar liggja þó 

nokkrar hindranir. Nýjustu rannsóknir sýna fram á að í Hollandi er hægt að fá allt að 80% 

lyfja beint frá lyfjaframleiðanda. Restina þarf að útvega stakskömmtuð með öðrum hætti. Í 

kafla 2.3 er farið yfir hver staðan var árið 2010 á stakskömmtun lyfja á Norðurlöndum en 

ekki er vitað hversu mikill hluti kemur stakskammtað beint frá lyfjaframleiðanda. Eins 

fundust ekki nýrri rannsóknir sem gefa yfirlit yfir hversu mikið af lyfjum er hægt að fá 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda á Norðurlöndunum. Til að sjá framboð á 

stakskömmtuðum lyfjum sem hægt er að fá beint frá lyfjaframleiðanda á Íslandi var 

spurningalisti sendur á erlenda lyfjaframleiðendur sem sjá Landspítala fyrir lyfjum. Ein af 

spurningunum var hvort þau seldu stakskömmtuð lyf með strikamerki. Það var mjög 

afgerandi að lítið sem ekkert af þeim lyfjum sem fyrirtækin selja á íslenskan markað eru í 

stakskömmtuðum umbúðum eða aðeins um 5%. Lyfjaframleiðendurnir könnuðust allir við 

stakskömmtuð lyf og sögðu að hlutfall stakskammtaðra lyfja væri alltaf að aukast. Það væri 

þó mjög erfitt að selja þau til Íslands þar sem kröfur eru um að allar upplýsingar á 

umbúðunum séu á íslensku og að þetta sé of lítill markaður til þess að það borgi sig.  Mjög 

svipaður spurningalisti var sendur á innlenda heildsala og innlenda lyfjaframleiðendur en 

þar var almennt mjög lítil þekking á stakskömmtun lyfja. 

Þegar rætt var við erlenda lyfjaframleiðendur og heildsala kom í ljós að reglugerðir sem snúa 

að umbúðum lyfja á Íslandi eru mjög takmarkandi þáttur þegar kemur að stakskömmtun lyfja 

þar sem allar upplýsingar þurfa að vera á íslensku. Þegar búið er að stakskammta lyf er mjög 

lítill yfirborðsflötur á hverri einingu fyrir þær upplýsingar sem þurfa að koma þar fram 

samkvæmt lögum. Þegar bæta þarf við upplýsingum á nokkrum tungumálum er það orðið 

nær ógerlegt. Í reglugerðinni um merkingu á umbúðum lyfja er tekið fram að upplýsingarnar 

mega vera á Norðurlandatungumáli eða ensku ef lyfið er ekki afhent sjúklingi beint til 

sjálfsmeðferðar. Á heilbrigðisstofnunum sjá heilbrigðisstarfsmenn um lyfjagjafir og ætti 

þessi undantekning því við í þessu tilfelli. Þrátt fyrir margar hindranir í þessu ferli telur 

Landspítali að hægt sé að yfirstíga þær og er gert ráð fyrir að það sé raunhæfur valkostur að 

fá stakskömmtuð lyf beint frá lyfjaframleiðanda. Í kafla 4.2 er farið í að kostnaðargreina 

þessa þrjá valkosti sem eru í boði fyrir Landspítala við að útvega stakskömmtuð lyf, þ.e. 

stakskammta sjálf, útvista til þriðja aðila eða fá þau beint frá lyfjaframleiðanda. Þar sem ekki 

er hægt að fá öll lyf beint frá lyfjaframleiðanda verða einnig skoðaðar blandaðar leiðir.  

4.2 Kostnaðargreining - Stök leið 

Settar voru upp níu sviðsmyndir til að greina hvaða leið er hagkvæmust fyrir Landspítala að 

útvega sér stakskömmtuð lyf. Fyrstu þrjár sviðsmyndirnar snúa að því ef farin er stök leið, 

þ.e. ef öll lyf eru stakskömmtuð á spítalanum, öll hjá þriðja aðila eða ef öll koma beint frá 

lyfjaframleiðanda. Hinar sex sviðsmyndirnar snúa að því ef farnar eru blandaðar leiðir og er 

farið yfir það í kafla 4.3 og 4.4. Í sviðsmynd 1 eru öll lyf stakskömmtuð á spítalanum. Í 

sviðsmynd 2 eru lyfin stakskömmtuð hjá þriðja aðila. Í sviðsmynd 3 koma öll lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda en hér er gert ráð fyrir að hægt sé að kaupa öll lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Það er gert til að geta borið saman þessar þrjár 

leiðir og séð hver er hagkvæmust. Í öllum kostnaðarbreytum er gert ráð fyrir mestum 

mögulega kostnaði til að gefa sem raunhæfustu mynd af kostnaðinum sem Landspítali 
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stendur frammi fyrir við stakskömmtun lyfja. Mynd 7 sýnir yfirlit yfir þessar þrjár 

sviðsmyndir.  

 

Mynd 7: Sviðsmynd 1, 2 og 3 

4.2.1 Sviðsmynd 1 – Eigin framleiðsla 

Í sviðsmynd 1 eru öll lyf stakskömmtuð á Landspítala. Til þess að það sé hægt þarf að fá 

framleiðsluleyfi frá Lyfjastofnun og setja upp aðstöðu sem stenst kröfur Lyfjastofnunar. 

Stakskömmtunarvél kostar á bilinu 1,4-3 milljónir evra en hér er gert ráð fyrir sjálfvirkum 

vélum. Í kostnaðargreiningunni er gert ráð fyrir að vélin kosti 3 milljónir evra en það er 

hæsta tilboðið sem Landspítali fékk frá erlendum framleiðendum í RFI fyrirspurninni. Það 

gera um 405 milljónir kr og gert er ráð fyrir að ein vél dugi til að annast daglega eftirspurn. 

Að meðaltali þarf tvo starfsmenn til að sinna ferlinu og tekur 4-6 tíma að stakskammta 4.800 

lyfjaeiningar með þeirri vél sem var valin. Gert er ráð fyrir að mánaðarlaun starfsmanna sem 

sinna framleiðsluferlinu sé 600.000 kr en það á við um ríkisstarfsmann í sérfræðingsstarfi 

samkvæmt Hagstofu Íslands. Ofan á það leggjast launatengd gjöld sem er gert ráð fyrir að 

séu 22,5% af grunnlaunum eða um 130.000 kr. Þessir tveir starfsmenn sinna einnig 

gæðaeftirliti og sjá til þess að uppfylla allar þær kröfur sem Lyfjastofnun setur um 

vélskömmtun lyfja. Samkvæmt upplýsingum úr RFI fyrirspurninni er gert ráð fyrir að það 

taki allt frá tveim dögum upp í tíu  að þjálfa starfsfólk, tekið er meðaltal af því og gert ráð 

fyrir sex dögum í þjálfun.  

Notuð voru gögn úr rannsókn sem var gerð á dönskum spítala til að áætla ýmsan kostnað 

sem hlýst af stakskömmtun lyfja á spítölum (Risør, Lisby, & Sørensen, 2017). Þar kom fram 

að viðhaldskostaður er um 54.000 evrur ár hvert. Hiti, rafmagn og loftræsting um 64.000 

evrur  ásamt því að umbúðir utan um hverja lyfjaeiningu kosta um 0.06 evrur sem gera um 

8 kr. Í rannsókninni var miðað við að stakskammta 2.545.000 lyfjaeiningum ár hvert. Út frá 

því er hægt að áætla að viðhaldskostnaður fyrir hverjar lyfjaeiningu sé um 3 kr og hiti og 

rafmagn fyrir hverja lyfjaeiningu sé um 3,5 kr. Miðað við þessar upplýsingar er hægt að gera 

ráð fyrir að árlegur viðhaldskostnaður á Landspítala sé um 5 milljónir kr, hiti og rafmagn 

tæpar 6 milljónir kr en þessi kostnaður miðast við að stakskammta 1.752 þúsund 
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lyfjaeiningum á ári.  Gjald fyrir GS1 strikamerki er 57.040 kr bæði stofngjald og árgjald. Þá 

er heimild fyrir 10.000 GTIN/100 RCN, þ.e. strikamerki fyrir 10.000 vörutegundir (GS1, 

2020). GS1 er alþjóðlegur staðall sem heldur utan um auðkenningu og rekjanleika í 

aðfangakeðjum og er mælt með að nota hann (EAHP, 2012). Til að fá framleiðsluleyfi þarf 

að fá vottun frá Lyfjastofnun sem endurnýja þarf árlega. Tímagjald vegna úttektar er 18.000 

kr samkvæmt gjaldskrá Lyfjastofnunar og er gert ráð fyrir að tveir starfsmenn sinni úttektinni 

og að hún taki um 2 daga. Sama á við um árlega endurnýjun á framleiðsluleyfi. Tafla 1 sýnir 

yfirlit yfir helstu kostnaðarbreytur þegar lyf eru stakskömmtuð á Landspítala.  

Tafla 1: Kostnaðarbreytur vegna eigin framleiðslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Sviðsmynd 2 – Útvistun til þriðja aðila 

Í sviðsmynd 2 eru öll lyf stakskömmtuð hjá þriðja aðila. Á Íslandi eru þrjú fyrirtæki sem 

sérhæfa sig í að vélskammta lyf fyrir einstaklinga og heilbrigðisstofnanir. Það eru Lyfja, 

Lyfjaver – vélskömmtun og SA lyfjaskömmtun. Þessi fyrirtæki hafa öll framleiðsluleyfi frá 

Lyfjastofnun og uppfylla því allar kröfur sem krafist er frá þeim aðilum sem vélskammta 

lyf. Því er ekki gert ráð fyrir eftirlitskostnaði þar sem Lyfjastofnun sér um að fyrirtækin 

uppfylli allar gæðakröfur. Á heimasíðu Lyfjavers kemur fram að skömmtunargjald fyrir 

fjögra vikna lyfjarúllu er 1.700 kr. Þá kostar hver lyfjaskammtur eða lyfjaeining um 60 kr. 

Hjá Lyfju er rukkað 1.698 kr fyrir 28 daga lyfjarúllu sem gera um 60 kr fyrir hverja 

lyfjaeiningu. Þetta er þó markaðsverð og allar líkur á að Landspítali geti fengið hagstæðara 

verð. Lyfja gerir ráð fyrir að það taki um 4 tíma að stakskammta 4.800 lyfjaeiningar en það 

er dagleg eftirspurn á spítalanum og þau sjá fram á að geta aukið umtalsvert við afkastagetu 

vélanna sem þau eru nú þegar með. Þriðji aðili sér um að panta lyfin beint frá heildsölum og 

lyfjaframleiðendum og geyma á lager fram að stakskömmtun. Landspítali þarf því ekki að 

fjárfesta í birgðum sem ekki er búið að stakskammta heldur sér þriðji aðilinn um að panta 

lyfin frá lyfjaframleiðendum eða heildsölum, stakskammta lyfin og skilar síðan fullbúinni 

vöru til spítalans. Ekki er gert ráð fyrir starfsmanni þegar stakskömmtun er útvistað til þriðja 

aðila þar sem einungis þarf að senda innkaupapöntun á þriðja aðila. Það á einnig við um í 

sviðsmynd 1 og 3, eini munurinn er að þá er innkaupapöntunin send á heildsala eða 

lyfjaframleiðanda en ekki þriðja aðila sem sér um stakskömmtunina.  

Kostnaðarbreyta: Kostnaður í kr: 

Stakskömmtunarvél 405 milljón. kr/stk 

Strikamerki - stofnkostnaður 57.040 kr 

Strikamerki - árgjald 57.040 kr 

Tímagjald: Vottun á framleiðsluleyfi 18.000 kr/klst 

Tímagjald: Gæðaúttekt á framleiðsluleyfi 18.000 kr/klst 

Mánaðarlaun per starfsmann 
(Með launatengdum gjöldum) 

730.000 kr 

Þjálfun starfsmanna 202.000 kr 

Hiti og rafmagn per ár 5.900.000 kr/ár 

Árlegur viðhaldskostnaður 5.000.000 kr/ár 

Umbúðir 8 kr/stk 
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4.2.3 Sviðsmynd 3 – Beint frá framleiðanda 

Í sviðsmynd 3 er gert ráð fyrir að öll lyf komi stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðenda. 

Lyf sem koma stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda koma oftast í þynnum sem er búið 

að gata og setja allar nauðsynlegar upplýsingar á sérhverja einingu eins og sjá má á mynd 5 

og 6. Þar sem lyfin koma í breyttum umbúðum þarf að sækja um breytingu á markaðsleyfi 

en samkvæmt Lyfjastofnun þyrfti að sækja um IA eða IB tegunda breytingu. Kostnaður 

vegna breytinga á markaðsleyfum er frá 34.000 kr upp í 95.500 kr. Í þessari ritgerð er gert 

ráð fyrir 95.500 kr. Það er mjög erfitt að áætla almennt í hvaða gjaldflokki sérhvert lyf lendir 

og því verður notast við hæsta gjaldflokkinn út frá gefnum upplýsingum frá Lyfjastofnun. 

Það gæti einnig farið svo að sækja þyrfti um nýtt markaðsleyfi til dæmis ef kaupa þarf 

stakskömmtuð lyf frá lyfjaframleiðanda sem er ekki nú þegar með markaðsleyfi á Íslandi. 

Til þess að skoða þann valkost verður gerð næmnigreining á kostnaði vegna markaðsleyfa í 

kafla 4.5.1.  

Landspítali er ekki markaðsleyfishafi lyfja en það eru einungis ákveðin fyrirtæki sem hafa 

fengið samþykki frá heilbrigðisráðherra sem geta verið markaðsleyfishafar eða 

umboðsaðilar fyrir markaðsleyfishafa. Kostnaðurinn við breytingu á markaðsleyfi fellur því 

á markaðsleyfishafann. Þar sem stakskömmtuð lyf eru að mestu leyti notuð innan veggja 

heilbrigðisstofnan en ekki á almennum markaði er þetta mikill kostnaður sem fellur á 

markaðsleyfishafa og mjög takmarkaður hópur sem hægt er að selja til. Nú í dag eru til þó 

nokkur dæmi um lyf sem eru einungis notuð á spítölum en markaðsleyfishafar hafa í flestum 

tilfellum flutt þessi lyf inn vegna samfélagslegrar ábyrgðar en ekki vegna 

hagnaðarsjónarmiða. Kostnaður vegna breytingu á markaðsleyfi leggst að einhverju leyti á 

lyfjaverðið en þó er þak á hversu hátt lyfjaverðið má vera samkvæmt lyfjalögum (Reglugerð 

um lyfjagreiðslunefnd nr. 353/2013). Lyfjagreiðslunefnd sér um að ákveða hámarksverð á 

lyfseðilsskyldum lyfjum en markmiðið er að halda kostnaðinum í lágmarki og að lyfjaverð 

sé sambærilegt og í viðmiðunarlöndum á Evrópska efnahagssvæðinu. Það má því áætla að 

markaðsleyfishafar dreifi kostnaðinum sem fellst í skráningu lyfja yfir ákveðið tímabil þegar 

um er að ræða lyf sem einungis eru ætluð heilbrigðisstofnunum. Í útreikningum hér að neðan 

verður því gert ráð fyrir að allur kostnaður vegna skráningu lyfja falli á Landspítala og það 

á fyrsta ári. Í raun má áætla að einungis hluti af þeim kostnaði falli á Landspítala og að það 

dreifist yfir lengra tímabil. Þar sem ekki eru til gögn um hversu mikill kostnaður fellur á 

Landspítala og hvernig sá kostnaður dreifist yfir ákveðið tímabil er kostnaðargreiningin 

miðuð út frá mesta mögulega kostnaði til að geta borði saman hvaða valkostur er 

hagkvæmastur. 

Erlendir lyfjaframleiðendur sem Landspítali kaupir lyf frá tóku fram að þau rukkuðu ekki 

auka gjald fyrir að selja lyfin stakskömmtuð. Umbúðirnar væru jafndýrar hvort sem lyfin 

væru stakskömmtuð eða ekki. Í rannsókn sem var gerð í Hollandi var gert ráð fyrir að 

lyfjaframleiðendur innheimti aukalega 7 kr fyrir hverja selda stakskammtaða einingu sem 

leggst aukalega ofna á lyfjakostnaðinn (Consulting, 2016). Auka kostnaðurinn felst í að 

fjárfesta í nýjum vélum fyrir stakskömmtunina eða kostnaður vegna enduruppstillingu á 

núverandi vélum. Við gerum því ráð fyrir 7 kr álagningu á hverja lyfjaeiningu í 

kostnaðargreiningunni þar sem þessi kostnaður gæti átt við hjá ákveðnum 

lyfjaframleiðendum.   
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4.2.4 Kostnaður fyrir sviðsmynd 1, 2 og 3 

Til að geta borið saman sviðsmyndirnar þrjár var stofnkostnaður, fastur rekstrarkostnaður og 

breytilegur rekstrarkostnaður reiknaður út. Breytilegur rekstrarkostnaður er háður fjölda 

lyfja sem eru stakskammtaðar með hverri leið. Samanburður á kostnaðarþáttum fyrir 

sviðsmynd 1, 2 og 3 má sjá á mynd 8. Ef horft er á rekstrarkostnaðinn er hagkvæmast að fá 

lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda, sviðsmynd 3, en þar er árlegur 

rekstrarkostnaður 12,3 milljónir kr. Næst hagkvæmasti valkosturinn er að stakskammta lyfin 

á spítalanum, sviðsmynd 1, en þar er árlegur rekstrarkostnaður 43,1 milljónir kr. Í sviðsmynd 

1 er þó töluverður stofnkostnaður eða um 406 milljónir kr en stofnkostnaðurinn er einungis 

160 milljónir króna í sviðsmynd 3. Í sviðsmynd 2 er enginn stofnkostnaður en þar er töluvert 

hár árlegur rekstrarkostnaður eða um 105 milljónir kr. Á mynd 8 er einnig gefinn upp 

einingarkostnaður fyrir sérhverja lyfjaeiningu eftir því hvaða valkostur er valinn. Efri talan 

sýnir einingarkostnaðinn þar sem stofnkostnaður er tekinn með en neðri sýnir 

einingarkostnað án hans. Ef horft er á einingarkostnaðinn þar sem stofnkostnaðurinn er ekki 

tekinn með sést að það er hagkvæmast fyrir spítalann að fá stakskömmtuð lyf frá 

lyfjaframleiðanda en þá kostar einingin 7 kr. Næst hagkvæmast er að stakskammta lyfin á 

spítalanum, þ.e. 25 kr fyrir lyfjaeiningu. Það er óhagkvæmast fyrir spítalann að útvista 

stakskömmtuninni en þá er einingarverðið 60 kr. Nýtni á stakskömmtunarvélinni er um 50-

75% ef lyfin eru stakskömmtuð á spítalanum þar sem það tekur um 4-6 tíma að stakskammta 

4.800 lyfjaeiningum dag hvern og gert er ráð fyrir 8 tíma vinnudegi. Lyfja sem er eitt af 

fyrirtækjunum á Íslandi sem getur annast stakskömmtun getur aukið við framleiðslugetu hjá 

sér og sinnt allri stakskömmtun fyrir Landspítala með núverandi vélum og þyrfti því ekki að 

fara út í auknar fjárfestingar. Ekki fengust upplýsingar frá SA-stakskömmtun og Lyfjaver 

um framleiðslugetu þeirra.  

 

Mynd 8: Samanburður á kostnaðarþáttum – Sviðsmynd 1, 2 og 3 

Mynd 9 sýnir heildar núvirtan kostnað yfir 10 ára tímabil með 3%, 6% og 12% 

ávöxtunarkröfu. Núvirtur kostnaður er góður samanburðarmælikvarði en þá sést hver 

kostnaðurinn yfir þessi 10 ár er í dag. Miðað við núvirtan kostnað þar sem ávöxtunarkrafan 

er 3% og 6% er hagkvæmast að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda, næst 

hagkvæmast ef þau eru stakskömmtuð á spítalanum en óhagkvæmast ef stakskömmtuninni 
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er útvistað til þriðja aðila. Fyrir 12% ávöxtunarkröfu er hins vegar orðið ódýrara að útvista 

stakskömmtuninni heldur en að framleiða þau sjálf.  

 

Mynd 9: Núvirtur kostnaður fyrir sviðsmynd 1, 2 og 3 

Til að geta borið saman sviðsmynd 1, 2 og 3 til lengri tíma var uppsafnaðan kostnað yfir 

lengra tímabil skoðað. Sett var upp líkan yfir 10 ára tímabil þar sem stofnkostnaðurinn er 

greiddur á fyrsta ári og leggst síðan fastur og breytilegur rekstrarkostnaður við ár hvert. 

Niðurstöðuna má sjá á mynd 10.  

 

Mynd 10: Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára tímabil - Sviðsmynd 1, 2 og 3 

Út frá mynd 10 sést að eftir rúmt eitt og hálft ár er uppsafnaður kostnaður orðinn jafn mikill 

við að útvistun til þriðja aðila (sviðsmynd 2) og að fá lyfin stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda (sviðsmynd 3). Það er vegna þess að rekstrarkostnaður í sviðsmynd 3 er 

mun lægri en í sviðsmynd 2. Einnig er stofnkostnaður í sviðsmynd 3 en ekki í sviðsmynd 2.  

Sviðsmynd 1 (framleiða sjálf) er með mesta stofnkostnaðinn en eftir tæp sjö ár eru 

sviðsmynd 1 og 2 orðnar jafn dýrar. Þegar sviðsmyndir 1 og 3 eru bornar saman sést að 
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sviðsmynd 1 er í hraðari vexti en sviðsmynd 3 þar sem árlegur rekstrarkostnaður er mun 

hærri í sviðsmynd 3. Út frá niðurstöðum hér að ofan er því hagkvæmast að fá lyfin 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. 

4.3 Kostnaðargreining - Blönduð leið 

Niðurstöður í kafla 4.2 varpa ljósi á að hagkvæmast er að fá stakskömmtuð lyf beint frá 

lyfjaframleiðanda. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að einungis er hægt að fá hluta 

lyfja stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda en það er nánar rætt um það í kafla 4.1.4. 

Þrátt fyrir að það sé mjög lítið framboð af stakskömmtuðum lyfjum á Íslandi telur 

Landspítali þetta vera raunhæfan kost og verður því gert ráð fyrir að hægt sé að kaupa 70% 

af lyfjum stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Því er ákveðið að skoða blandaða leið 

með því að reikna út kostnað við að fá hluta af lyfjunum beint frá lyfjaframleiðanda og hinn 

hlutann frá þriðja aðila eða stakskammta á Landspítala eins og sést á mynd 11.  

 

Mynd 11: Sviðmynd 4 og 5 

Í sviðsmynd 4 er 30% af lyfjunum stakskömmtuð á spítalanum en 70% koma stakskömmtuð 

beint frá lyfjaframleiðanda. Í sviðsmynd 5 er 30% af lyfjunum stakskömmtuð hjá þriðja aðila 

en 70% koma stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Mynd 12 sýnir samanburð á 

kostnaðarþáttum fyrir sviðsmynd 4 og 5. Heildar rekstrarkostnaður ár hvert fyrir sviðsmynd 

4 er 41,8 milljónir kr en 40 milljónir kr í sviðsmynd 5. Það er því lítill munur á árlegum 

rekstrarkostnaði milli sviðsmyndanna. Helsti munurinn er stofnkostnaðurinn en hann er 518 

milljónir kr í sviðsmynd 4 og 112 milljónir kr í sviðsmynd 5. Sviðsmynd 5 er því alltaf 

hagkvæmari valkostur. Mynd 12 sýnir einnig einingarkostnað fyrir sérhverja lyfjaeiningu 

eftir því hvor leiðin er valin. Efri talan sýnir einingarkostnað þar sem stofnkostnaður er 

tekinn með en neðri sýnir einingarkostnað án hans. Ef horft er á einingarkostnaðinn þar sem 

stofnkostnaður er ekki tekinn með sést að það er ekki mikill munur á kostnaðinum við að 

stakskammta á spítalanum eða útvista til þriðja aðila í samanburði við að það var mun meiri 

munur á einingarkostnaðinum í sviðsmynd 1 og 2.  Í sviðsmynd 4 er Landspítali að 

stakskammta um 1.440 lyfjaeiningum dag hvern og nýtni stakskömmtunarvélarinnar er um 

15-23%. Í sviðsmynd 5 er þriðji aðili að stakskammta um 1.440 lyfjaeiningum dag hvern. 

Lyfja sem er eitt af fyrirtækjunum á Íslandi sem vélskammtar lyf getur aukið við 
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framleiðslugetu hjá sér og sinnt allri stakskömmtun fyrir Landspítala með núverandi vélum 

og þyrftu því ekki að fara út í auknar fjárfestingar. Ekki fengust upplýsingar frá SA-

stakskömmtun og Lyfjaver um framleiðslugetu þeirra. 

 

 

Mynd 12: Samanburður á kostnaðarþáttum – Sviðsmynd 4 og 5 

Mynd 13 styður einnig við þá niðurstöðu að sviðsmynd 5 er hagkvæmari en sviðsmynd 4. 

Þar sem heildar núvirtur kostnað yfir 10 ára tímabil með 3% ávöxtunarkröfu er 886,4 

milljónir kr fyrir sviðsmynd 4 en 464,6 milljónir kr fyrir sviðsmynd 5. Svipaðar niðurstöður 

fást með 6% og 12% ávöxtunarkröfu, þ.e. að sviðsmynd 5 er hagkvæmari en sviðsmynd 4. 

 

Mynd 13: Núvirtur kostnaður fyrir sviðsmynd 4 og 5 

Ef horft er á uppsafnaðan kostnað yfir 10 ára tímabil sést að sviðsmynd 5 er mun hagkvæmari 

kostur eins og mynd 14 sýnir.  Í sviðsmynd 4 er stofnkostnaðurinn meiri ásamt því að það er 

hraðari vöxtur í sviðsmynd 4. Sviðsmynd 5 mun ávallt vera hagkvæmari valkostur sama 

hversu langt fram í tímann er litið.  
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Mynd 14: Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára tímabil - Sviðsmynd 4 og 5 

4.4 Kostnaðargreining - Blönduð leið eftir ABC 

greiningu 

Sviðsmyndir 1-5 hér að ofan sýna allar fram á að það er hagkvæmast fyrir Landspítala að 

kaupa stakskömmtuð lyf beint frá lyfjaframleiðanda. Mesti kostnaðurinn við að fá 

stakskömmtuð lyf beint frá lyfjaframleiðanda felst í markaðsleyfinu. Í sviðsmynd 4 og 5 er 

gert ráð fyrir að gera þurfti tegundabreytingu á markaðsleyfinu fyrir 70% af þeim 

lyfjategundum sem eru notuð á Landspítala. Til er önnur leið til að lágmarka fjárfestinguna 

vegna markaðsleyfa en það er að nota ABC greiningu. Þá er hægt að flokka allar 

lyfjategundir sem Landspítali notar í flokk A, B og C. Samkvæmt ABC kenningunni ætti um 

20% lyfjategunda að vera í flokki A og samsvara um 50-80% af öllum innkaupum. Í flokki 

B ætti að vera um 30% af lyfjategundum og vera um 20-40% af innkaupum. Í flokkur C ætti 

að vera um 50% af lyfjategundum og samsvara um 5-25% af innkaupum. Með ABC 

greiningunni ætti að vera hægt að áætla hvaða lyf eru mest notuð á Landspítala og út frá því 

áætla fyrir hversu mörg lyf þarf að sækja um tegundabreytingu á markaðsleyfinu til að 

hámarka fjárfestinguna. 

Við ABC greininguna var notaður innkaupalisti sem var gerður í október 2019 fyrir 

skömmtunarlager á Landspítala í Fossvogi. Á þeim lista voru 330 vörunúmer sem er um 

20% af þeim lyfjategundum sem eru notuð á Landspítala. Það sýnir að um 80% af þeim 

lyfjategundum sem eru skráð á Landspítala eru minna notuð í daglegum rekstri og eiga því 

meira við um sérhæfðar og fátíðar meðferðir.  

Niðurstaðan úr ABC greiningunni er eftirfarandi: 

 Flokkur A: 20% lyfjategundir eru 65% af innkaupamagni 

 Flokkur B: 30% lyfjategundir eru 24% af innkaupamagni 

 Flokkur C: 50% lyfjategundir eru 11% af innkaupamagni 
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Út frá ABC greiningu er hægt að áætla að ef 65% af lyfjum er keypt beint frá framleiðanda 

í stakskömmtuðum einingum þarf að fá tegundabreytingu á markaðsleyfi fyrir 20% af 

lyfjategundum. Ef 65-89% af lyfjum eru keypt beint frá framleiðanda þarf að fá 

tegundabreytingu á markaðsleyfi fyrir 50% af lyfjategundum. Ef 89-100% af lyfjum er keypt 

beint frá framleiðanda þarf að fá tegundabreytingu á markaðsleyfum fyrir allar 

lyfjategundirnar.  

Niðurstöður úr ABC greiningunni voru nýttar til að setja upp nýjar sviðsmyndir. Í sviðsmynd 

6 eru 35% af lyfjunum stakskömmtuð á spítalanum en 65% koma stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda. Í sviðsmynd 7 er 35% lyfja stakskömmtuð hjá þriðja aðila en 65% koma 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Í sviðsmynd 8 er 11% af lyfjum stakskömmtuð á 

spítalanum en 89% koma stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Í sviðsmynd 9 er 11% 

lyfja stakskömmtuð hjá þriðja aðila en 89% koma stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. 

Mynd 15 gefur betri yfirsýn yfir sviðsmyndirnar.  

 

 

Mynd 15: Sviðsmynd 6, 7, 8 og 9 

 

Í sviðsmynd 6 og 7 þarf að fá breytingu á markaðsleyfi fyrir 20% af lyfjategundunum sem 

gera 335 leyfi en í sviðsmynd 8 og 9 þarf að fá breytingu á markaðsleyfi fyrir 50% af 

lyfjategundum sem gera 829 leyfi. Með því að nýta ABC greininguna er verið að lágmarka 

fjölda markaðsleyfa sem þarf að sækja um tegundabreytingu fyrir en á sama tíma að hámarka 

fjölda lyfjaeininga sem koma stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Kostnaðarliðir  

fyrir sviðsmynd 6-9 má sjá á mynd 16. Ekki er vitað nákvæmlega hvaða lyfjategundir 

lyfjaframleiðendur selja stakskömmtuð. Í þessari greiningu er því gert ráð að þær 

lyfjategundir sem eru í flokki A og B séu seld stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda þar 

sem þetta eru lyf í mikilli notkun.  
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Mynd 16: Samanburður á kostnaðarþáttum – Sviðsmynd 6, 7, 8 og 9 

Mynd 16 sýnir kostnaðarþættina fyrir sviðsmynd 6, 7, 8 og 9. Það er alltaf mun ódýrara fyrir 

Landspítala að útvista til þriðja aðila þeim lyfjum sem koma ekki stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda fremur en að stakskammta lyfin á spítalanum. Þegar sviðsmyndir 7 og 9 

eru bornar saman, þar að segja að útvista 35% eða 11% af stakskömmtuninni til þriðja aðila 

þá sést að það munar 26 milljónum kr og að sviðsmynd 7 er hagkvæmari. Það á þó ekki við 

þegar litið er yfir lengra tímabil en strax eftir rúm 2 ár er sviðsmynd 9 orðin hagkvæmari 

eins og sést á mynd 17. Mynd 17 sýnir uppsafnaðan kostnað yfir 10 ára tímabil fyrir 

sviðsmynd 6, 7, 8 og 9. Það er því hagkvæmast að fá tegundabreytingu á 65% af 

markaðsleyfunum en þá koma um 89% af lyfjum stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda 

en 11% er stakskammtað hjá þriðja aðila.  
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Mynd 17: Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára tímabil - Sviðsmynd 6, 7, 8 og 9 

Með því að núvirða heildarkostnaðinn yfir 10 ára tímabil með 3%, 6% og 12% 

ávöxtunarkröfu er niðurstaðan einnig sú saman, þ.e. að sviðsmynd 9 er hagkvæmari kostur 

heldur en sviðsmyndir 6, 7 og 8 eins og sést á mynd 18. Heildar núvirtur kostnað yfir 10 ára 

tímabil með 3% ávöxtunarkröfu er 807,0 milljónir kr, fyrir sviðsmynd 6, 425,3 milljónir kr 

fyrir sviðsmynd 7, 851,4 milljónir kr fyrir sviðsmynd 8 og 277,5 milljónir kr fyrir sviðsmynd 

9. Svipaðar niðurstöður fást með 6% og 12% ávöxtunarkröfu. Þetta styður þá niðurstöður 

sem komið hafa fram að það er hagkvæmast að útvista til þriðja aðila þeim lyfjum sem koma 

ekki stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda.  

 

Mynd 18: Núvirtur kostnaður fyrir sviðsmynd 6, 7, 8 og 9 
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Í sviðsmynd 6 stakskammtar Landspítali um 1.680 lyfjaeiningar dag hvern og er því nýtni 

stakskömmtunarvélarinnar um 17-26%. Í sviðsmynd 8 stakskammtar Landspítali um 528 

lyfjaeiningar dag hvern og er nýtni stakskömmtunarvélarinnar um 5-8%. Lyfja sem er eitt af 

fyrirtækjunum á Íslandi sem getur annast stakskömmtun getur aukið við framleiðslugetu hjá 

sér og sinnt allri stakskömmtun fyrir Landspítala með núverandi vélum og þyrftu því ekki 

að fara út í auknar fjárfestingar. Ekki fengust upplýsingar frá SA-stakskömmtun og Lyfjaver 

um framleiðslugetu þeirra. 

Hafa ber í huga að einungis voru fengin gögn um innkaup yfir einn mánuð og var 

innkaupalistinn aðeins fyrir hluta af spítalanum.  Það þyrfti því að skoða stærra mengi til að 

fullvissa sig um að hægt sé að nýta ABC greiningu til að áætla hvað þarf að gera breytingu 

á mörgum markaðsleyfum til að lágmarka fjárfestinguna og um leið hámarka fjöldi lyfja sem 

koma stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda.  

4.5 Næmnigreining 

Til að meta hvaða áhrif það hefur á lausnina að breyta ákveðnum forsendum var gerð 

næmnigreining á þeim þáttum sem eru taldir geta haft hvað mest áhrif á niðurstöðuna og þar 

sem er mesta óvissan. Þar að segja kostnaður við skráningu lyfja, verð fyrir 

stakskömmtunarvél og fjöldi lyfjategunda.  

4.5.1 Næmnigreining – Skráning lyfja 

Samkvæmt Lyfjastofnun er talið líklegt að flest stakskömmtuð lyf falli undir 

tegundabreytingu á markaðsleyfum og er gert ráð fyrir því í kostnaðargreiningunni. Það gæti 

hins vegar þurft að sækja um nýtt markaðsleyfi fyrir sum lyf. Það á til dæmis við ef kaupa 

þarf lyf frá nýjum lyfjaframleiðanda eða heildsala sem er ekki nú þegar með markaðsleyfi 

eða umboðsaðili markaðsleyfa. Takmarkað framboð er á stakskömmtuðum lyfjum sem eru 

seld beint frá lyfjaframleiðanda og er ekki víst að þeir birgjar sem er verslað við í dag selji 

allir stakskömmtuð lyf. Það leiðir til þess að mögulega þarf að kaupa sum stakskömmtuð lyf 

frá nýjum heildsölum eða lyfjaframleiðendum. Það er því óvissa um hvort lyfjategundirnar 

falli undir breytingu á markaðsleyfi eða hvort sækja þurfi um nýtt markaðsleyfi.  

Í næmnigreiningunni er gert ráð fyrir að sækja þurfi um markaðsleyfi fyrir allar 

lyfjategundirnar og að markaðsleyfið falli undir MRP-ferlið (e. Mutual Recognition 

Procedure). MRP ferlið er notað þegar búið er að veita lyfi markaðsleyfi í einhverju EES-

landi. Kostnaður vegna markaðsleyfa sem falla undir MRP-ferlið er 380.000 kr fyrir frumlyf, 

lyf sem hefðbundin notkun er fyrir og samsett lyf. Kostnaður fyrir samheitalyf með 

viðbótagögnum og líffræðilegt lyf sem er svipað líffræðilegu frumlyfi er 328.000 kr. Í 

næmnigreiningunni er gert ráð fyrir að kostnaður fyrir markaðsleyfi sé 380.000 kr, þ.e. mesti 

mögulegi kostnaður. Mynd 19  sýna niðurstöður úr næmnigreiningunni fyrir sviðsmynd 1, 2 

og 3. Stofnkostnaðurinn er mestur við að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda 

og þar á eftir ef lyfin eru stakskömmtuð á spítalanum. Eftir 6,6 ár eru sviðsmyndir 1 og 2 

orðnar jafn dýrar, þ.e. framleiða sjálf og útvista. Eftir 6,9 ár eru sviðsmyndir 2 og 3 orðnar 

jafndýrar, þ.e. að útvista og að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Eftir 7,5 

ár er orðið hagkvæmast að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda jafnvel þótt að 

stofnkostnaðurinn sé um 150 milljónir króna meiri en þegar lyfin eru stakskömmtuð á 

spítalanum.  Sviðsmynd 2 er óhagkvæmust til lengri tíma þar sem rekstrarkostnaðurinn er 
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mikill. Til lengri tíma litið er hagkvæmast fyrir Landspítala að fá lyfin stakskömmtuð beint 

frá lyfjaframleiðanda og hefur það því engin áhrif á loka niðurstöðurnar ef sækja þarf um 

nýtt markaðsleyfi en ekki bara breytingu á markaðsleyfi.  

 

Mynd 19: Næmnigreining – Skráning lyfja – Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára tímabil - 

Sviðsmynd 1, 2 og 3 

 

Mynd 20 sýnir uppsafnaðan kostnað yfir 10 ára tímabil fyrir sviðsmynd 4 og 5 þar sem farin 

er blönduð leið. Í sviðsmynd 4 kemur 70% lyfja stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda 

og 30% er stakskammtað á spítalanum. Í sviðsmynd 5 kemur 70% lyfja stakskömmtuð beint 

frá lyfjaframleiðanda og 30% er útvistað til þriðja aðila. Það hefur engin áhrif á 

niðurstöðurnar ef gert er ráð fyrir að sækja þarf um nýtt markaðsleyfi en ekki bara breytingu 

á þeim. Það er enn þá hagkvæmara að velja sviðsmynd 5 fremur en sviðsmynd 4.   
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Mynd 20: Næmnigreining – Skráning lyfja – Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára tímabil -

Sviðsmynd 4 og 5  

4.5.2 Næmnigreining - Stakskömmtunarvélar 

Út frá upplýsingum sem Landspítali fékk frá erlendum framleiðendum sem selja spítölum 

hugbúnað og vélar sem styðja við lokað lyfjaferli er hægt að áætla að stakskömmtunarvél 

kosti á bilinu 1.4 – 3 milljónir evra. Í kostnaðargreiningunni er gert ráð fyrir að vélin kosti 

um 3 milljónir evra sem samsvarar 405 milljónum kr. Það á eftir að koma seinna í ljós hvaða 

tilboð Landspítali tekur þegar kemur að innkaupum á stakskömmtunarvél ef farin er sú leið 

að stakskammta lyfin á spítalanum. Þar sem mikill verðmunur er á vélunum getur það haft 

töluverð áhrif á loka niðurstöðurnar ef lægsta tilboð er tekið. Því er gerð næmnigreining til 

að sjá hvaða áhrif það hefði á niðurstöðuna ef stakskömmtunarvélin myndi kosta 1.4 

milljónir evra eða um 189 milljónir kr. Báðar þessar vélar geta annað eftirspurn Landspítala 

og þarf tvo starfsmenn óháð því hvaða vél er valin. Mynd 21 sýnir niðurstöðurnar fyrir 

sviðsmynd 1, 2 og 3. Þrátt fyrir að kostnaðurinn við að kaupa stakskömmtunarvél lækkar um 

helming þá er enn þá hagkvæmast fyrir Landspítala að kaupa lyfin stakskömmtuð beint frá 

framleiðanda. Það er þó mun minna bil á milli sviðsmynda 1 og 3, framleiða sjálf og fá 

stakskömmtuð frá lyfjaframleiðanda, núna ásamt því að sviðsmynd 1 og 2, framleiða sjálf 

og útvista, verða jafndýrar eftir tæp 3 ár en ekki eftir 6,6 ár eins og kemur fram í 

kostnaðargreiningunni hér að ofan. Ekki kom fram hversu lengi væri verið að stakskammta 

lyfin í ódýrari vélinni og er því ekki hægt að reikna út hver nýtnin er á þeirri vél.  
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Mynd 21: Næmnigreining – Stakskömmtunarvél – Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára 

tímabil – Sviðsmynd 1, 2 og 3 

Mynd 22 sýnir uppsafnaðan kostnað yfir 10 ára tímabil fyrir sviðsmynd 4 og 5 þar sem farin 

er blönduð leið. Í sviðsmynd 4 kemur 70% lyfja stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda 

og 30% er stakskammtað á spítalanum. Í sviðsmynd 5 kemur 70% lyfja stakskömmtuð beint 

frá lyfjaframleiðanda og 30% er útvistað til þriðja aðila. Það hefur engin áhrif á 

niðurstöðurnar ef ódýrari stakskömmtunarvélin er valin. Það er enn þá hagkvæmara að velja 

sviðsmynd 5 fremur en sviðsmynd 4.   

 

Mynd 22: Næmnigreining – Stakskömmtunarvél – Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára 

tímabil – Sviðsmynd 4 og 5 
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4.5.3 Næmnigreining - Fjöldi lyfjategunda 

Með aukinni þróun í lyfjameðferðum og tilkomu nýrra sjúkdóma getur fjöldi lyfjategunda á 

Landspítala breyst. Fjöldi lyfjategunda sem eru notuð á spítalanum getur haft mjög mikil 

áhrif á heildarkostnaðinn í sviðsmynd 3, þ.e. fá lyfin stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda. Því er vert að skoða hvaða áhrif það hefur á niðurstöðurnar ef fjöldi 

lyfjategunda eykst. Gert er ráð fyrir að fjöldi vörunúmera tvöfaldist eða fari úr 1.677 í 3.354 

lyfjategundir og má sjá niðurstöðurnar fyrir sviðsmyndir 1, 2 og 3 á mynd 23. Helstu áhrifin 

er að sækja þarf um tegundabreytingu á markaðsleyfum fyrir helmingi fleiri lyf, framleiðsla 

á stakskömmtuðum lyfjum myndin hins vegar ekki aukast. Þar af leiðandi hefur þetta engin 

áhrif á sviðsmynd 1 og 2 en stofnkostnaðurinn í sviðsmynd 3 verður tvöfalt hærri. Það sem 

breytist er að sviðsmynd 2 og 3 verða jafndýrar eftir 3,5 ár en ekki eftir 6,6 ár eins og kemur 

fram í kostnaðargreiningunni hér að ofan.  

 

Mynd 23: Næmnigreining – Fjöldi lyfjategunda – Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára 

tímabil – Sviðsmynd 1, 2 og 3 
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Mynd 24 sýnir uppsafnaðan kostnað yfir 10 ára tímabil fyrir sviðsmynd 4 og 5 þar sem farin 

er blönduð leið. Í sviðsmynd 4 kemur 70% lyfja stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda 

og 30% er stakskammtað á spítalanum. Í sviðsmynd 5 kemur 70% lyfja stakskömmtuð beint 

frá lyfjaframleiðanda og 30% er útvistað til þriðja aðila. Það hefur engin áhrif á 

niðurstöðurnar ef fjöldi lyfjategunda eykst. Það er ennþá hagkvæmara að velja sviðsmynd 5 

fremur en sviðsmynd 4.   

 

 

Mynd 24: Næmnigreining – Fjöldi lyfjategunda – Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára 

tímabil – Sviðsmynd 4 og 5 
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4.6 Áhættugreining  

Stuðst var við niðurstöður sem Pazour og fl. (2013) fengu til að ákveða áhættuþætti og 

hvernig ætti að flokka þá. Þau komust að þeirri niðurstöðu að kostnaður, tíminn sem það 

tekur að stakskammta lyf og gæði hafa hvað mest áhrif á hvaða valkostur er valinn við 

stakskömmtun lyfja.  Í áhættugreiningunni var einnig tekið tillit til áhættuþátta sem snúa að 

fýsileika lausna á Íslandi. Áhættuþáttunum var skipt í þrjá flokka, þ.e. kostnaður, fýsileiki 

lausna og gæði en áhættur sem snúa að tímanum sem það tekur að stakskammta lyf voru 

flokkaðar undir gæði. Í töflu 2 er farið yfir þá áhættuþætti sem voru valdir og rökin fyrir því 

af hverju þeir voru valdir.  

Tafla 2: Áhættuþættir fyrir stakskömmtun lyfja. 

K
o
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n
a
ð
u

r:
 

Rýrnun lyfja: Pazour og fl. (2013) bentu á geymsluþol lyfja minnkar niður í tvo 

mánuði ef þau eru tekin úr upprunalegum umbúðum en þetta getur leitt til aukins 

kostnaðar fyrir Landspítala. Þar sem notkun lyfja er mjög sveiflukennd á Landspítala 

er þetta talin mikil áhætta. 

Gjaldskrá hækkar: Lyfjaframleiðendur og/eða þriðji aðili geta hækka gjaldið sem 

þeir taka fyrir að stakskammta lyf. Ekki er talin mikil hætta á að lyfjaframleiðendur 

hækki gjaldið fyrir að selja lyfin stakskömmtuð þar sem þau er að sinna stórum 

markaði. En töluverðar líkur eru á að þriðji aðili sem sérhæfir sig í stakskömmtun 

lyfja hækki gjaldið sitt út af takmarkaðri samkeppni en aðeins þrír aðilar sinna 

þessari starfsemi hér á landi. 
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Ekki má vélskammta lyf: Lyfjastofnun hefur gefið út lista yfir lyf sem má 

vélskammta, þ.e. lyf sem má taka úr upprunalegum umbúðum og setja í nýjar með 

þar til gerðri vél. Ef lyfin sem á að stakskammta hjá þriðja aðila eða á Landspítala 

eru ekki á lista Lyfjastofnunar yfir lyf sem má stakskammta er ekki hægt að nýta 

vélarnar til að stakskammta lyfin (Reglugerð um skömmtun lyfja nr. 850/2002). 

Takmarkað framboð á stakskömmtuðum lyfjum: Eins og kemur fram í kafla 2.2 

sýna nýjustu rannsóknir fram á að ekki er hægt að fá öll lyf stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda og er það mjög misjafnt eftir löndum hversu stórt hlutfall það er. 

Það er því viss áhætta sem fylgir því að velja þann valkost að kaupa lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda þar sem ekki er vitað með vissu hversu 

stórt hlutfall er hægt að fá stakskammtað beint frá lyfjaframleiðanda til Íslands.  

Ekki fæst undanþága um tungumál á umbúðum: Samkvæmt Reglugerð um 

markaðsleyfi sérlyfja, merkingar þeirra og fylgiseðla nr. 545/2018 þurfa allar 

upplýsingar á umbúðum lyfja að vera á Íslensku. Stór þáttur í því að ekki eru til 

stakskömmtuð lyf á Íslandi sem koma beint frá lyfjaframleiðanda er út af því þeir 

sjá ekki frá á kostnaðarhagkvæmni við að selja stakskömmtuð lyf með upplýsingar 

á umbúðum á íslensku. Lyfjastofnun getur veitt undanþágu á körfum um merkingar 

á lyfjum ef lyfið er ekki afhent sjúklingi beint til sjálfmeðferðar og er það eitthvað 

sem þarf að tryggja þannig það sé raunhæft að fá stakskömmtuð lyf beint frá 

lyfjaframleiðendum til Íslands.  
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Lyfjaframleiðandi eða þriðji aðili verða gjaldþrota: Það er alltaf viss áhætta 

þegar framleiðslu er útvistað til þriðja aðila að hann verði gjaldþrota og geti ekki 

lengur veitt þjónustu eða vöru. Það er áhætta sem á við þegar lyf eru keypt 

stakskömmtuð frá lyfjaframleiðandi eða ef þau eru stakskömmtuð hjá þriðja aðila. 

Afleiðingin af því er að Landspítali fær ekki stakskömmtuð lyf frá sínum birgja.  

Landspítali fær ekki framleiðsluleyfi: Sækja þarf um framleiðsluleyfi ef fyrirtæki 

ætlar að vélskammta lyf. Landspítali þarf því að sækja um framleiðsluleyfi ef hann 

ætlar að stakskammta lyf á spítalanum. Fyrirtæki með framleiðsluleyfi þarf að 

uppfylla ýmsar kröfur eins og kemur fram í kafla 4.1.3. Ef Landspítali fær ekki 

framleiðsluleyfi frá Lyfjastofnun getur spítalinn ekki stakskammtað lyf. Það er þó 

litlar líkur á að það gerist.  

G
æ

ð
i:

 

Lyfjaatvik vegna mistaka í framleiðsluferli: Skv. Pazour og fl. (2013) eru meiri 

líkur á gæðatengdum vandamálum þegar lyf eru stakskömmtuð á spítölum og getur 

það leitt til lyfjaatvika. Það er alltaf ákveðin áhætta þegar lyf eru tekin úr 

upprunalegum umbúðum og á þetta því líka við þegar lyf eru stakskömmtuð hjá 

þriðja aðila.  

Gæðatengd vandamál í framleiðsluferli: Í rannsókn á vegum Meller og fl. (2008)  

kom fram að þeir spítalar sem stakskammta lyf á spítalanum eru flestir mjög ósáttir 

við það og vilja helst losa sig við framleiðsluna vegna fjölmargra gæðatengdra 

vandamála sem hafa komið upp. Það er því viss hætta á gæðatengdum vandamálum 

þegar lyf eru stakskömmtuð. 

Seinkun verður á afhendingu lyfja: Seinkun verður á afhendingu stakskammtaðra 

lyfja þar sem sveigjanleiki og afkastageta þriðja aðila eða lyfjaframleiðanda er ekki 

nægjanleg. Pazour og fl. (2013)  bentu á að helstu ókosturinn við að útvista til þriðja 

aðila er að það eru meiri líkur á að stakskömmtunin taki lengri tíma sem getur leitt 

til lyfjaskorts. 

Frammistaða lyfjaframleiðanda eða þriðja aðila stenst ekki væntingar: Meller 

og fl. (2008)  gerðu könnun á meðal spítala í Bandaríkjunum þar sem var spurt hvaða 

leið þau töldu vera besta við að útvega stakskömmtuð lyf. Flestir spítalarnir vildu 

kaupa lyfin beint frá lyfjaframleiðanda. Þegar kom að lyfjum sem ekki er hægt að 

kaupa beint frá lyfjaframleiðanda vildu þau frekar umpakka lyfin sjálf fremur en að 

fá þriðja aðila til að gera það, jafnvel þótt þeir væru hæfari til þess. Það var 

einfaldlega út af því þau treystu þeim ekki nægilega vel.  

Stakskömmtunarvél á Landspítala bilar: Stakskömmtunarvél á Landspítala bilar 

þannig ekki er hægt að stakskammta lyf á spítalanum.  

Krossmengun lyfja: Hjá Pazour og fl. (2013) kom fram að viss áhætta er á 

krossmengun lyfja ef þau eru tekin úr upprunalegum umbúðum og sett í sömu 

stakskömmtunarvélina en það á við þegar lyf eru stakskömmtuð á spítalanum eða 

hjá þriðja aðila.  
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Áhættugreining fyrir valkostina þrjá, þ.e. stakskammta lyfin á Landspítala, útvista til þriðja 

aðila eða fá lyf beint frá lyfjaframleiðanda má sjá í töflu 3. Líkur og afleiðingar voru metnar 

í samvinnu með Landspítala þar sem deildarstjóri lyfjaþjónustu Landspítala og 

yfirlyfjafræðingur sjúkrahúsapóteks Landspítala gáfu hverjum áhættuþætti stig með því að 

meta hversu líklegt er að áhættuþáttur raungerist og hvaða afleiðingar eru af því. Með því að 

reikna út áhættustuðul fyrir sérhvern áhættuþátt sést að mesta áhættan felst í að útvista til 

þriðja aðila eða 275 stig. Næst mesta áhættan felst í að útvista til þriðja aðila eða 266 stig. 

Minnsta áhættan felst í að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda eða 195 stig. 

Mestu líkurnar eru á að þeir áhættuþættir sem snúa að útvistun til þriðja aðila raungerist. Þeir 

áhættuþættir sem snúa að eigin framleiðslu hafa mestu afleiðingar af þessum þrem 

valkostum en það eru til dæmis  gæðatengd vandamál og áhætta sem snýr að fýsileika 

lausnar. Af þeim áhættuþáttum sem snúa að fýsileika lausnarinnar var enginn þáttur sem 

fékk 10 stig í líkum. Því eru valkostirnir þrír allir raunhæfir kostir fyrir Landspítala.  

Tafla 3: Áhættugreining fyrir stakskömmtun lyfja 
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Rýrnun lyfja 7 5   8 8   56 40   

Gjaldskrá hækkar   4 1   3 3   12 3 
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 Ekki má vélskammta lyf 4 4   10 10   40 40   

Takmarkað framboð á stakskömmtuðum lyfjum     7     10     70 

Ekki fæst undanþága um tungumál á umbúðum     7     10     70 

Lyfjaframleiðandi eða þriðji aðili verða 

gjaldþrota 
  4 1   10 10   40 10 

Landspítali fær ekki framleiðsluleyfi 1     10     10     

G
æ

ð
i 

Lyfjaatvik vegna mistaka í framleiðsluferli 5 5 1 10 10 10 50 50 10 

Gæðatengd vandamál í framleiðsluferli 7 3 1 8 8 8 56 24 8 

Seinkun verður á afhendingu lyfja   3 2   5 5   15 10 

Frammistaða lyfjaframleiðanda eða þriðja aðila 

stenst ekki væntingar 
  5 1   6 6   30 6 

Stakskömmtunarvél á Landspítala bilar 3     10     30     

Krossmengun lyfja 3 3 1 8 8 8 24 24 8 
 

          

Heildar áhættustuðull: 266 275 195 
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4.7 Samantekt 

Út frá kostnaðargreiningunni sést að það er hagkvæmast fyrir Landspítala að fá sem flest lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Það munar rúmlega 200 milljónum kr í 

stofnkostnað að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda fremur en að 

stakskammta þau sjálf. Að saman skapi er fastur og breytilegur rekstrarkostnaður lægstur 

þegar lyfin koma stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Þau lyf sem ekki er hægt að fá 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda er hagkvæmast að stakskammta hjá þriðja aðila. 

Þegar horft er til blönduðu leiðanna er hagkvæmast að nýta niðurstöður úr ABC greiningunni 

til að greina hvaða lyftegundir eru mest notaðar til að hámarka fjölda lyfjaeininga sem eru 

stakskömmtuð og um leið lágmarka kostnaðinn sem fylgir því að breyta markaðsleyfum. 

Samkvæmt nýjustu rannsóknum er hægt að fá 80% lyfja stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda í Hollandi og er gert ráð fyrir að hægt sé að fá 70% lyfja stakskömmtuð 

beint frá lyfjaframleiðendum til Íslands. Helsta hindrunin er að fá stakskömmtuð lyf beint 

frá lyfjaframleiðendum til Íslands en það getur reynst erfitt vegna smæðar landsins og þar 

sem allar upplýsingar á lyfjaeiningum þurfa að vera á íslensku ef ekki fæst undanþága frá 

Lyfjastofnun. Næmnigreiningarnar sýndu fram á að þrátt fyrir að forsendur breytast þá er 

enn hagkvæmast að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Það eru margir 

áhættuþættir sem fylgja stakskömmtun lyfja. Meðal annars fýsileiki lausna, breytileiki á 

stakskömmtunarverði hjá þriðja aðila og lyfjaframleiðanda og reglugerðir sem þarf að fá 

undanþágur frá. Áhættugreiningin gaf til kynna að áhættusamasti valkosturinn er að útvista 

stakskömmtun til þriðja aðila  og næst mesta áhættan er að stakskammta lyfin á Landspítala. 

Minnsta áhættan fylgir því að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Mynd 25 

sýnir yfirlit yfir uppsafnaðan kostnað yfir 10 ára tímabil fyrir allar sviðsmyndirnar. 
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Mynd 25: Uppsafnaður kostnaður yfir 10 ára tímabil - Sviðsmynd 1-9 
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5 Umræða 

Ef forsendur kostnaðargreiningar standast er hagkvæmast fyrir Landspítala að útvega sér 

stakskömmtuð lyf í töflu- og hylkjaformi beint frá lyfjaframleiðanda.  Helsta hindrunin er 

að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda vegna takmarkaðs framboðs á 

lyfjategundum sem eru seld stakskömmtuð og því þyrfti að fara blandaða leið. Allar 

niðurstöður benda til þess að það sé hagkvæmast að stakskammta þau lyf sem ekki eru til 

hjá lyfjaframleiðanda hjá þriðja aðila en ekki á Landspítala. Áhættugreiningin styður þá 

niðurstöðu að hagkvæmast er fyrir Landspítala að fá sem flest lyf beint frá lyfjaframleiðanda 

þar sem þar er lægsti áhættustuðullinn. Mjög svipuð áhætta fylgir því að stakskammta lyfin 

á Landspítala og hjá þriðja aðila. Það eru ekki margar rannsóknir sem hafa gert 

kostnaðargreiningu á stakskömmtun lyfja eins og kemur fram í kafla 2.3. Þær rannsóknir 

sem hafa verið gerðar hafa allar komist að sömu niðurstöðu, þ.e. að það sé hagkvæmast að 

fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda og eru helstu rökin fyrir því að þannig fást 

bestu gæðin, það er áhættuminnsti valkosturinn og það er hagkvæmast.  

Niðurstöður úr rannsókn á vegum hollenska ríkisins gaf til kynna að hagkvæmast er að fá 

lyf stakskömmtuð beint frá framleiðanda en einingarverðið er 11-138 kr (Consulting, 2016). 

Næst hagkvæmast er að útvista stakskömmtuninni til þriðja aðila en þar er einingarverðið 

17-138 kr. Óhagkvæmasti valkosturinn er að stakskammta lyfin á spítalanum en þar er 

einingarverðið 30-138 kr. Í rannsókninni var kostnaðurinn metinn á mjög breiðu bili, frá 

minnsta mögulega kostnaði til mesta mögulega kostnaðar. Ef þetta einingarverð er borið 

saman við einingarverðið sem fékkst í þessari ritgerð er einingarverðið fyrir að stakskammta 

lyf á spítalanum 256 kr, 60 kr ef stakskömmtuninni er útvistað og 98 kr ef lyfin koma 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Í þessum einingarkostnaði er gert ráð fyrir 

árlegum rekstrarkostnaði og stofnkostnaði. Mynd 26 sýnir nánari samanburð á 

einingarverðunum. Það er töluvert dýrara að stakskammta lyf á íslenskum spítala en 

hollenskum en það má færa rök fyrir því að það sé vegna þess að launatengdur kostnaður er 

töluvert hærri á Íslandi en í Hollandi. Eins er meiri möguleiki á að ná aukinni 

stærðarhagkvæmni í Hollandi þar sem fleiri búa í Hollandi og er því stærri hópur sem þarf á 

þjónustu spítalanna að halda. Einingarverð fyrir að útvista stakskömmtun og að fá lyf 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda á Íslandi liggja innan þess bils sem er gefið upp í 

Hollandi. Í útreikningum í þessari ritgerð er notast sem mest við raunkostnað. Þar sem er 

óvissa í kostnaðarbreytum er mesti mögulegi kostnaður notaður. Þetta sýnir að forsendur 

sem eru notaðar í þessari ritgerð við kostnaðarútreikninga sýna raunhæfa niðurstöðu. 

(Consulting, 2016). 
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Mynd 26: Samanburður á einingaverðum milli Íslands og Hollands 

Rannsókn á vegum Reijers og van Wely sýndi fram á að árlegur kostnaður við að 

stakskammta lyf á hollenskum spítölum er um 128 þúsund evra sem gera 17,3 milljónir kr 

og stofnkostnaður er um 240 þúsund evra sem gera 32,4 milljónir kr (Bainbridge & Askew, 

2017). Áætlaður kostnaður fyrir þriðja aðila við að stakskammta lyf er um 180,7 þúsund evra 

sem gera 24,3 milljónir kr. Engar kostnaðar upplýsingar komu fram í rannsókninni varðandi 

að fá lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda en þeir mátu sem svo að það væri 

hagkvæmasta leiðin. Ekki er hægt að bera saman einingarverð úr rannsókninni hjá Reijers 

og van Wely saman við niðurstöður úr þessari ritgerð þar sem ekki er tekið fram hversu 

mörgum lyfjaeiningum er stakskammtað. Ef þessi heildarkostnaður eru borinn saman við 

niðurstöður úr þessari ritgerð sést að árlegur rekstrarkostnaður við að stakskammta lyf á 

Landspítala er 43,1 milljón kr sem er um helmingi hærri en á hollenskum spítala. Af þessum 

43,1 milljónum fer 17,5 milljónir bara í launatengdan kostnað en það má áætla að hann sé 

mun hærri á Íslandi og útskýrir það að einhverju leyti þennan kostnaðarmun. Í þessari ritgerð 

er gert ráð fyrir að stofnkostnaður við að stakskammta lyf á Landspítala sé um 406 milljónir 

kr og er kaup á stakskömmtunarvél stærsti kostnaðarliðurinn eða um 405 milljónir kr. Gert 

er ráð fyrir töluvert lægri kostnaði fyrir hollenskan spítala eða um 32,4 milljónir kr. Út frá 

gögnum sem fengust frá erlendum fyrirtækjum sem selja stakskömmtunarvélar kostar 

sjálfvirk stakskömmtunarvél 189-405 milljónir kr. Það er því töluverður munur á 

stofnkostnaðinum á milli þessara tveggja rannsókna og má helst áætla að notast sé við 

handvirkar eða hálfsjálfvirkar vélar í kostnaðargreiningunni fyrir hollenska spítala. Þar sem 

ekki fengust upplýsingar um verð á handvirkum eða hálfsjálfvirkum vélum í þessari ritgerð 

er erfitt að bera saman þennan kostnað. Árlegur kostnaður við að stakskammta lyf hjá þriðja 

aðila á Íslandi er 105 milljónir kr. Það er gert ráð fyrir að það kosti um 24,3 milljónir kr í 

Hollandi en ekki er tekið fram hversu margar lyfjaeiningar er verið að stakskammta. Það er 

því töluvert dýrara að stakskammta lyf hjá þriðja aðila á Íslandi. Eins og er tekið fram hér 

að ofan er launatengdur kostnaður hærri á Íslandi og hefur það töluverð áhrif á 

heildarkostnaðinn. Í Hollandi er meiri eftirspurn eftir stakskömmtuðum lyfjum en á Íslandi 

þar sem þar eru fleiri heilbrigðisstofnanir og því er hægt að ná meiri kostnaðarhagkvæmni. 

Þá er eins hægt að nýta mannskap og stakskömmtunarvélar betur. Aukin samkeppni getur 

einnig haft áhrif á að einingarverðið er lægra í Hollandi. Þar sem ekki er gefinn upp 

kostnaður við að fá lyf stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda er ekki hægt að bera hann 

saman við niðurstöðurnar úr þessari ritgerð (Bainbridge & Askew, 2017). 
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Niðurstöður úr ABC greiningunni sem var gerð í ritgerðinni eru vel sambærilegar við 

niðurstöður úr fyrrum rannsóknum. Í niðurstöðum ritgerðarinnar kom fram að 20% 

lyfjategunda eru 65% af innkaupamagni (flokkur A), 30% lyfjategunda eru 24% af 

innkaupamagni (flokkur B) og 50% lyfjategunda eru 11% af innkaupamagni (flokkur C). 

Hjá Nigah og fl. (2010) var 13,78% af vörutegundum apóteksins í flokki A og samsvaraði 

það 69.97% af útgjöldum apóteksins. 21,85% af vörutegundum apóteksins var í flokki B og 

samsvaraði það 19,95% af útgjöldum apóteksins. 64,37% af vörutegundum apóteksins var í 

flokki C og samsvaraði það 10.08% af útgjöldum apóteksins.  

Fræðin segja að helstu breyturnar sem þarf að horfa til þegar ákvörðun er tekin um hvernig 

lyf eru stakskömmtuð er kostnaður, tíminn sem það tekur að stakskammta lyf og gæðin 

(Pazour et al., 2013). Eins og tekið er fram hér að ofan er hagkvæmast að fá lyfin 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda en þá er ekki búið að taka tillit til gæða og tímans 

sem stakskömmtunin tekur. Hvað varðar tímann sem fer í að stakskammta lyf hjá 

lyfjaframleiðanda þá fer engin auka tími í það þar sem þeim er pakkað í réttar umbúðir í 

lyfjaverksmiðjunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að best sé að kaupa lyf stakskömmtuð beint 

frá framleiðanda til að tryggja gæði og minnka líkur á lyfjaatviki (Hess, 2008; Meller et al., 

2008). Þar sem auknar líkur eru á að lyfjaatvik komi upp þegar lyf eru tekin úr sínum 

upprunalegu umbúðum og pakkað í nýjar eins og myndi vera gert á spítalanum og hjá þriðja 

aðila. Það sem þarf einnig að hafa í huga við ákvörðunartökuna er að endingatími lyfja 

skerðist niður í 60 daga þegar þau eru tekin úr upprunalegum umbúðum. Ef lyf eru ekki tekin 

úr upprunalegum umbúðum er geymsluþol þeirra frá 1,5-5 ár. Þetta á bæði við um þegar lyf 

eru stakskömmtuð hjá þriðja aðila og þegar þau eru stakskömmtuð á spítalanum. Eins eru 

ekki öll lyf sem má taka úr  upprunalegum umbúðum og getur það haft takmarkandi áhrif á 

að hægt sé að stakskammta öll lyf hjá þriðja aðila eða á spítalanum. Hvað varðar nýtni 

stakskömmtunarvélanna hjá þriðja aðila þá þarf Lyfja, sem er eitt af þrem fyrirtækjum á 

Íslandi sem getur stakskammtað lyf, ekki að fjárfesta í nýjum tækjabúnaði þar sem þau geta 

annast eftirspurn Landspítala sama hvaða sviðsmynd er valin. Ekki fengust upplýsingar um 

framleiðslugetu hjá hinum tveim fyrirtækjunum. Ef lyf eru stakskömmtuð á Landspítala 

verður nýtni vélarinnar mest um 50-75%, þ.e. ef öll lyfin eru stakskömmtuð á spítalanum. 

Þetta er miðað við þá vél sem var valin í kostnaðargreiningunni en möguleiki er á að velja 

minni vél sem hentar betur framleiðslustærð Landspítala og að öllum líkindum ódýrari. Þar 

sem ekki fegnust kostnaðarupplýsingar um fleiri tegundir af stakskömmtunarvélum er erfitt 

að bera það saman.  

Samkvæmt kenningu fræðimannsins Porter ættu fyrirtæki að beina kröftum sínum að 

kjarnastarfsemi fyrirtækisins en ekki styðjandi starfsemi og nota það sem útgangspunkt 

þegar tekin er ákvörðun um að útvista eða framleiða sjálf (Porter, 1985). Í dag er Landspítali 

að hanna nýjan meðferðarkjarna út frá þeim forsendum að öll lyf séu stakskömmtuð innan 

veggja spítalans. Með því er verið að bæta við framleiðsluferli hjá lyfjaþjónustu spítalans 

sem er ekki eitt af kjarnastarfsemi Landspítala. Styður það við niðurstöður ritgerðarinnar að 

hagkvæmast er fyrir Landspítala að kaupa sem flest lyf stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda og útvista til þriðja aðila stakskömmtum á þeim lyfjum sem ekki er hægt 

að kaupa hjá lyfjaframleiðanda. Með því að færa framleiðslu stakskammtaðra lyfja út fyrir 

spítalann geta lyfjafræðingar og lyfjatæknar frekar sinnt kjarnastarfsemi lyfjaþjónustunnar 

eins og klínískri ráðgjöf, blöndun lyfja og umsjón með lyfjaherbergjum.  Áhættuþátturinn er 

þó að spítalinn þarf að samstilla birgðaþörf við framleiðslugetu og tíma hjá þriðja aðila og 

þar með minnkar sveigjanleikinn töluvert. 
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Það fylgir því viss áhætta að vera háður þriðja aðila þegar varan er jafn mikilvæg og lyf á 

spítala. Það geta komið upp tafir í framleiðslu hvort sem það er lyfjaframleiðandi eða aðili 

sem sérhæfir sig í stakskömmtun lyfja. Óháð því hvaða leið er valin þarf alltaf að kaupa lyfin 

inn frá lyfjaframleiðenda og er það því alltaf sama áhættan, sama í hvernig umbúðum lyf eru 

afhent. Því er hægt að áætla að ef tafir koma á framleiðslu hjá lyfjaframleiðandanum er ekki 

aðeins hætta á lyfjaskorti á stakskömmtuðum lyfjum heldur einnig lyfjum sem eru í 

núverandi umbúðum og þar með er heldur ekki hægt að stakskammta lyf á Íslandi. Það er þó 

oftast hægt að leysa það með því að kaupa samheitalyf frá öðrum lyfjaframleiðendum og þá 

eru töluverðar líkur á að ekki sé hægt að kaupa þau stakskömmtuð þar sem takmarkað 

framboð er af stakskömmtuðum lyfjum beint frá lyfjaframleiðanda. Líkurnar á að þetta gerist 

eru ekki miklar en ef það kemur upp er alltaf hagkvæmast að útvista stakskömmtun til þriðja 

aðila í smá tíma fremur en að stakskammta lyfin á spítalanum.  

Verðlagning hjá þriðja aðila og lyfjaframleiðanda er stór áhættuþáttur og getur breytt 

samkeppni haft mikil áhrif á það. Í dag stefnir allt í aukið framboð á stakskömmtuðum lyfjum 

beint frá lyfjaframleiðendum þannig það er ekki jafn mikil áhætta á verðhækkun hjá þeim. 

Það er hins vegar mjög mikil óvissa með fyrirtæki á Íslandi sem stakskammta lyf þar sem 

einungis þrjú fyrirtæki bjóða upp á þá þjónustu og tvö þeirra taka sama gjald fyrir 

stakskömmtun á lyfjum. Samkeppni á lyfjamarkaði hvort sem það er á innlendum eða 

erlendum er mikilvægur þáttur þegar kemur að ákvörðun um að útvista eða framleiða sjálf. 

Það sem allar forsendur geta brostið með breyttri verðlagningu. Lyfja sem er eitt af þrem 

fyrirtækjum á Íslandi sem stakskammta lyf fyrir einstaklinga og fyrirtæki sér fram á að geta 

aukið við framleiðslu hjá sér án þess að fara út í aukna fjárfestingu. Það eru því ekki miklar 

líkur á að verðlagning hækki hjá Lyfju þar sem fyrirtækið þarf ekki að fara í aukna 

fjárfestingu til að anna eftirspurn Landspítala.  

Helsta hindrunin við að fá stakskömmtuð lyf beint frá lyfjaframleiðendum er takmarkað 

framboð á stakskömmtuðum lyfjum. Mikil eftirspurn er eftir að kaupa lyf stakskömmtuð 

beint frá lyfjaframleiðanda og hafa ríkisstjórnir víðsvegar um heiminn þrýst á með breyttri 

löggjöf og breyttum áherslum að aukið sé við framleiðslu stakskammtaðra lyfja (EAHP, 

2018). Það er því alltaf að verða algengara og má vænta að á næstu árum sé stór hluti lyfja 

seld stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðendum. Um 15 ár eru síðan Bandaríkin settu 

löggjöf sem skylda lyfjaframleiðendur til að hafa strikamerki á minnstu notkunareiningunni 

og í dag kemur stór hluti þeirra lyfja sem eru notuð á bandarískum spítölum stakskömmtuð 

beint frá lyfjaframleiðendum. Hollenska ríkisstjórnin stefnir til dæmis á að öll lyf sem eru 

notuð á hollenskum spítölum komi stakskömmtuð og með strikamerki beint frá 

lyfjaframleiðendum. Það er því bara tímaspursmál hvenær hægt er að kaupa öll lyf sem 

Landspítali notar í stakskömmtuðum einingum beint frá lyfjaframleiðanda.  

Markaðsleyfishafar þurfa að greiða fyrir breytingu á markaðsleyfi þegar lyf eru keypt 

stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda til Íslands vegna þess að lyfin eru seld í nýjum 

umbúðum. Markaðsleyfishafar þurfa því að taka á sig mikinn kostnað sem skilar sér að 

einhverju leiti eða öllu út í aukna verðlagningu sem spítalinn borgar á endanum fyrir. Það er 

mjög takmarkaður hópur sem notar stakskömmtuð lyf, þ.e. bara heilbrigðisstofnanir og getur 

þetta verið viss hindrun í að fá stakskömmtuð lyf til Íslands. Í kostnaðargreiningunni er gert 

ráð fyrir að Landspítali borgi allan kostnað sem snýr að breytingu markaðsleyfis, þ.e. mesti 

mögulegi kostnaður. Það eru allar líkur á að kostnaðurinn sé lægri en gert er ráð fyrir þar 

sem Landspítali er ekki markaðsleyfishafi lyfja. Annar takmarkandi þáttur er að allar 

upplýsingar á umbúðunum þurfa að vera á íslensku sem takmarkar þann valkost að samnýta 

þau lyf sem eru framleidd fyrir nágrannaþjóðir okkar. Tryggja þarf að hægt sé að fá 
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undanþágu frá þessari kröfu fyrir stakskömmtuð lyf til þess að það sé fýsilegur kostur að fá 

lyfin stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda. Virðist löggjöf og smæð Íslands spila stóran 

þátt í því að stakskömmtuð lyf beint frá lyfjaframleiðendum eru í eins litlu mæli á markaði 

hér og raun ber vitni.  

Helstu veikleikar greiningarinnar er óvissa á fýsileika þess að fá lyf stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðanda. Í greiningunni er stuðst við erlend gögn þegar kemur að framboði lyfja 

sem er hægt að fá stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðanda og er erfitt að áætla hversu 

raunhæft það hlutfall er á íslenskum markaði. Eins er óvissa með hversu mikið af 

kostnaðinum vegna breytinga á markaðsleyfi Landspítali þarf að greiða. Að öllum líkindum 

er það bara hluti af þeim kostnaði sem leggst til vegna breytinga á markaðsleyfi en erfitt er 

að áætla það nákvæmlega og er það því einn af veikleikum greiningarinnar. Einnig gengur 

lausnin út á að hægt sé að fá undantekningu frá Lyfjastofnun um tungumál á umbúðum lyfja 

og gæti það verið eitt af takamarkandi þáttunum. Styrkleikar ritgerðarinnar er að vel gekk að 

meta kostnaðarbreyturnar sem snúa að stakskömmtun lyfja á spítalanum. Það er mjög 

kostnaðarsamur valkostur og skiptir því máli að ekki sé mikil óvissa á kostnaðarbreytunum.  
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitast við að svara þeirri spurningu hvernig hagkvæmast er fyrir 

Landspítala að útvega lyf í töflu- og hylkjaformi sem eru stakskömmtuð og strikamerkt. Út 

frá gefnum forsendum er hagkvæmast fyrir spítalann að fara blandaða leið, kaupa þau lyf 

sem eru í boði beint frá lyfjaframleiðanda og útvista til þriðja aðila það sem vantar upp á. 

Þetta er fjárhagslega hagkvæmasti valkosturinn fyrir spítalann, minnsta áhættan er fólgin í 

þessum valkosti og tryggir hann bestu mögulegu gæðin. Helsta hindrunin er takmarkað 

framboð en með auknum kröfum almennt frá spítölum ásamt nýjum reglugerðum og lögum 

sem verið er að setja víðsvegar í heiminum er það bara tímaspursmál hvenær hægt verður að 

fá öll lyf stakskömmtuð beint frá lyfjaframleiðendum. Það er því nauðsynlegt að finna leið 

til að brúa þetta tímabil án þess að binda of mikið fé í lausn sem er að öllum líkindum orðin 

óþörf eftir nokkur ár.  

Lyfjastofnun og ríkisstjórn Íslands þurfa að styðja við þróun í átt að lokuðu lyfjaferli eins og 

verið er að gera erlendis með breyttri löggjöf sem auðveldar aðgengi að nýjum umbúðum á 

íslenskum markaði. Staðfesta þarf hvaða lyf er hægt að fá stakskömmtuð beint frá 

lyfjaframleiðenda til Íslands til þess að unnt verði að taka lokaákvörðun um hvaða valkost 

eigi að velja. Greina þarf hvaða lyf sem eru í notkun á Landspítala má vélskammta til að sjá 

hvort það sé takmarkandi þáttur fyrir stakskömmtun lyfja á Landspítala eða hjá þriðja aðila. 

Eins þarf að rýmka um þá kröfu að allar upplýsingar á lyfjaumbúðum skulu vera á íslensku. 

Niðurstöður þessarar greiningar er hægt að nýta við ákvarðanatöku hvað varðar 

stakskömmtun lyfja á Landspítala.  Greiningin getur einnig nýst ráðuneytum, yfirvöldum og 

öðrum sem koma að lögum og reglugerðum sem snúa að lyfjum til að fá yfirsýn yfir 

mikilvægi þess að tryggja öryggi sjúklinga með stakskömmtun lyfja með strikamerki.  
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