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Útdráttur 

Ritgerð þessi er viðskiptaáætlun fyrir hluta af starfsemi íslenska sprota- og 

hátæknifyrirtækisins MesSys ehf. Um er að ræða viðskiptaáætlun fyrirtækisins sem snýr að 

kælivöktun lyfja sem eru í vörslu hjá heilbrigðisstofnunum, lyfjabúðum, lyfjaheildsölum, 

lyfjaframleiðendum og umboðsmönnum. Markmiðið með vöktuninni er að tryggja að gæði 

lyfjanna haldi sér á meðan þau eru í vörslu þessara aðila svo virkni og gæði lyfjanna haldist 

eins og til er ætlast. Gerð er grein fyrir stærð markaðarins á Íslandi ásamt áætlun um 

inngöngu á markaðinn og áætlaðri markaðshlutdeild. Söluleiðir og markaðsáætlun kynnt 

ásamt ítarlegri greiningu á fyrirtækinu, vörunni sjálfri og samkeppnishæfni hennar. Að auki 

er gerð markaðsgreining á fyrirhugaðri áætlun fyrirtækisins að herja á erlenda markaði ásamt 

sölu- og markaðsáætlun á þá markaði til næstu fimm ára. Hefur áætluninni nú þegar verið 

hrundið af stað með samstarfssamningum við stóra aðila á íslenska markaðnum og 

mögulegum samstarfssamningi við aðila á erlendum mörkuðum.  
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Formáli 

Verkefni þetta er lokahluti meistaranáms höfundar í Fjármálum fyrirtækja við Háskóla 

Íslands og telur 30 ECTS einingar. Námið hófst á haustdögum 2007, rétt áður en sól tók að 

hníga til viðar á góðæristíma íslensku þjóðarinnar. Að hafa setið námskeið tengt fjármálum 

fyrirtækja á þeim tíma sem liðinn er hefur verið afar áhugavert, í ljósi þess sem gerðist 

haustið 2008 og er formálinn skrifaður örfáum dögum eftir að skýrsla Rannsóknarnefndar 

Alþingis kom út. Ýmislegt úr náminu ratar inn í viðskiptaáætlunina en það sem markaði 

helstu sporin er varfærni í útreikningum í áætluninni og var áætlunin því ekki gerð til lengri 

tíma en 5 ára ásamt því að verða í stöðugri endurskoðun hjá MesSys ehf. yfir áætlunartímann. 

Höfundur vill þakka öllum sem hafa lagt hönd á plóg, hvort sem er í formi hvatningar, 

ráðlegginga eða annarrar aðstoðar. Sérstaklega vil ég þakka framkvæmdarstjóra MesSys ehf. 

fyrir frábært samstarf, gott aðgengi og mikla þolinmæði. Leiðbeinanda mínum, Ársæli 

Valfells þakka ég góða handleiðslu.  Einnig vil ég þakka vinnuveitanda mínum, 

Birtingahúsinu ehf. fyrir mikla möguleika á sveigjanlegum vinnutíma, hvatningu  ásamt góðri 

aðstöðu við lærdóm. Auk þess vil ég þakka móður minni fyrir þann tíma sem hún hefur gefið 

mér í formi pössunar á frumburðinum á námstímanum. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

unnustu minni, Auði Jóhannsdóttur, fyrir þá miklu hvatningu sem hún hefur veitt mér. Án 

hennar hefði þetta ekki tekist. 

 

19. apríl 2010 

Ívar Gestsson 
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1. Samantekt fyrir stjórnendur 

Nýlegur heimsfaraldur H1N1 veirunnar hefur opnað augu alþjóðlegra heilbrigðisstofnana og 

yfirvalda um nauðsyn þess að geymsla á viðkvæmum lyfjum, sérstaklega bóluefnum, séu í 

lagi. Nýlega náðust samningar við Landlæknisembættið/Sóttvarnarlækni um að setja 

MesMon vöktunarkerfi í allar heilsugæslur landsins utan höfuðborgarsvæðisins. Ekki eru 

staðfestar tölur á verðmæti lyfjanna sem kerfin hafa þegar bjargað en líklegt er að kerfin 

munu borga sig upp fyrir ríkið á 6-10 mánuðum. Nýleg skýrsla Lyfjastofnunar sýnir að  

verklagsreglum varðandi vaktanir lyfjageymsla sé víða ábótavant. Skýrsla sem MesSys hefur 

gert út frá gögnum vöktunarkerfanna staðfestir þetta. Ástandið á Íslandi er ekki einsdæmi og 

ætlar MesSys að herja á apótek og heilbrigðisstofnanir í Noregi árið 2011. 

MesSys hefur undanfarin misseri þróað sjálfvirkt þráðlaust mæli- og vöktunarkerfi sem 

hentar mjög vel í þennan geira. Miðlæg gagnamiðstöð gerir það að verkum að viðskiptavinir 

þurfa engan innvið (e. Infrastructure) og lágmarks innleiðingartíma til að geta vaktað 

hundruði lyfjaskápa í sínum röðum. Viðskiptavinir hafa einnig kost á því að fá 

sólahringsvöktun á kerfin sín sem og að fá einnig viðvaranir til sín með e-mail og sms-

skeytum.  

Yfirvöld setja heilbrigðisgeiranum skorður varðandi geymslu lyfja og kvaðir um eftirlit á 

þeim sem MesMon kerfið uppfyllir og bætir þar um. Löggjöfin á Íslandi svipar mjög til 

þeirrar löggjafar sem hin Norðurlöndin starfa við og er markaðurinn áþekkur. Íslenski 

markaðurinn er ekki stór en MesSys hefur þegar haslað sér völl á honum og mun nýta hann 

sem stökkpall inn á Noregsmarkað. Áætlað ársvirði íslenska markaðarins er um 20 milljónir 

króna næstu 5 árin. Ársvirði norska markaðarins er um 200 milljónir en Skandinavía í heild 

sinni telur um 1.000 milljónir á ári.  

MesMon kerfi MesSys hentar sérstaklega vel fyrir dreift eftirlit þar sem tæknikunnátta 

notenda er af skornum skammti. MesMon kerfið er einstaklega auðvelt í notkun sem gerir 

það að verkum að innleiðing kerfisins er einfaldari en með núverandi lausnum á markaðnum. 

MesSys mun því fyrst og fremst keyra á vöruaðgreiningu (betri vöru) í markaðssetningu sem 

og bjóða upp á samkeppnishæf verð. Þjónustustigið hjá MesSys verður einnig hærra en 

gengur og gerist hjá samkeppnisaðilum.  
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Viðskiptavinum munu bjóðast tvær leiðir við rekstur kerfanna. Fyrri leiðin er bein sala á 

vélbúnaði sem hentar vel fyrir smærri aðila. Fyrir stærri aðila verður boðið upp á 

vélbúnaðarleigu og er það fyrst og fremst gert til að lækka stofnkostnað fyrir viðskiptavini 

þegar innleiða þarf mikið magn af búnaði. Þar sem MesSys hannar og framleiðir sínar vörur 

er mun minni fjármögnunarkostnaður á bakvið vörurnar hjá MesSys en hjá fyrirtækjum sem 

myndu fjármagna kaupin sjálf. Því getur MesSys boðið leigu á vélbúnaði á góðum kjörum en 

borga upp framleiðsluna á skömmum tíma. Ef horft er til lengri tíma mun leiguleiðin skila inn 

mun meiri hagnaði en söluleiðin fyrir MesSys. Viðskiptavinir greiða einnig þjónustugjöld 

fyrir aðgengi að gagnamiðstöðinni og þurfa því ekki að hýsa gögn eða sjá um kerfin með 

neinum hætti nema að setja þau í samband.  

Hátt menntunarstig einkennir stofnendur og starfsfólk MesSys og þá sér í lagi tæknimenntun 

sem telur fjóra rafmagnsverkfræðinga, tölvuverkfræðing, tölvunarfræðing og 

viðskiptafræðing. Þeir sem mest koma að fyrirtækinu hafa ólíkan bakgrunn s.s. við 

rannsóknir innan háskóla, þróunarstjóri hjá stóru erlendu fyrirtæki á sviði örgjörva og 

merkjareikna, smíði bankakerfa, framkvæmdarstjóri o.fl. Auk þess hefur  Jón Gíslason, 

yfirlyfjafræðingur hjá Medic ehf. nýlega bæst við í eigendahóp fyrirtækisins sem gefur 

aðgang að mikilli reynslu hans á lyfjamarkaðnum, ekki aðeins á Íslandi, heldur einnig 

erlendis. 

Eins og verkefninu er stillt upp er fjárþörfin óveruleg árið 2010 enda er nú þegar nánast búið 

að safna því fjármagni sem til þarf til að mæta kostnaði við rekstur verkefnisins á fyrsta árinu. 

Hins vegar er um 11 milljón króna fjárþörf árið 2011 sem ekki enn hefur verið tekin 

ákvörðun um hvernig verður brúuð. Þegar þeirri fjárþörf hefur verið mætt mun verkefnið 

byrja að skila hagnaði árið 2012. Auk þess má gera að því skóna að ef vel tekst til á árinu 

2011 gæti verið nauðsynlegt að flýta markaðssetningu á öðrum mörkuðum með 

fjárinnspýtingu. Það ætti að auðvelda MesSys að vaxa enn frekar inn á aðra markaði í 

Evrópu.  

Tæknilega fullnægir MesMon kerfið íslenska markaðnum og þegar hefur náðst góður árangur 

hérlendis. Fyrir hugaða útrás þarf hins vegar betrumbætingar sem eru þó langt komnar og 

verða tilbúnar til notkunar um mitt árið 2010.  
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2. Markaðsgreining – Lýsing á tækifærinu og umhverfi þess 

2.1. Markaðsþörfin 

Samkvæmt bráðabirgðarúttekt Landlæknisembættisins er mikil þörf fyrir kerfi, á borð við það 

sem MesSys hefur upp á að bjóða. Stór hluti stofnana sem hafa lyf í geymslu eru vanbúnar 

tæknibúnaði til að fylgjast með ástandi þeirra lyfja sem stofnanirnar bera ábyrgð á. Þetta 

veldur því meðal annars að lyf eru geymd í lengri eða skemmri tíma við óviðunandi aðstæður 

sem verður til þess að þau í einhverjum tilvikum missa virkni eða jafnvel skemmast.  

„Lyf eru ekki almenn vara og um allt framleiðslu- og dreifingarferlið gilda strangar reglur. 

Lyf geta verið viðkvæm fyrir hitastigi eða birtu. Nefna má bóluefni sem eyðileggjast við frost 

og hátt hitastig. Því er mikilvægt að allt flutningsferlið sé þannig skipulagt að fylgst sé með 

hitastigi og öll vikmörk þekkt, því annars eru gæði og virkni lyfsins ekki tryggð“1. Þó til séu 

reglugerðir um aðbúnað lyfja2 hefur eftirliti verið ábótavant og boðar Landlæknisembættið 

bætur í þeim efnum innan sinna raða. Möguleiki er á því að gera síritun á ástandi lyfja að 

skyldu, en í dag þarf að taka mælingu einu sinni á dag og skrá öll frávik. Lausnin frá MesSys 

býður upp á þetta allt í senn, síritun og skráningu á frávikum, ásamt því að láta vita ef frávik 

kemur upp svo hægt sé að koma í veg fyrir skemmdir á lyfjum sökum þeirra. 

2.2. Íslenski markaðurinn 

Íslenski markaðurinn samanstendur af 224 fyrirtækjum og stofnunum3. Skipting markaðarins 

er sýnd á Mynd 1 

                                                      
1 http://www.lyfjastofnun.is/media/lyfjastofnun/Af_hverju_tarf_leyfi_til_ad_framleida_og_dreifa_lyfjum.pdf 
2 Sjá viðauka 1 
3 Sjá frekari skiptingu á aðlilum í viðauka 2 



Mynd 1 Skipting á notendum íslenska lyfjamarkaðarins

 

Heilbrigðisstofnanir heyra allar undir Landlæknisembættið en eru engu að síður nokkuð 

sjálfstæðar stofnanir. Heilbrigðisstofnanir telja m.a. heilsugæslur, 

o.fl4.  

2.2.1. Mögulegir viðskiptavinir

Mynd 1 skiptir viðskiptavinunum upp í fimm hópa en hóparnir eru misfýsilegir fyrir vöru 

MesSys. Þrír hópar eru skilgreindir sem aðalmarkhópar

lyfjabúðir og lyfjaheildsölur. 

2.2.1.1. Heilbrigðisstofnanir

Í raun eru allar heilbrigðisstofnanir landsins mögulegir viðskiptavinir 

væðing heilbrigðisstofnana nú þegar hafin í formi samstarfssamnings við 

Landlæknisembættið. Nánar verður vikið að honum síðar.

einstaka aðilann á markaðnum. Heilbrigðisstofnanir eru reknar á fjárlögum sem eru 

endurskoðuð ár hvert.  

2.2.1.2. Lyfjabúðir 

Samkvæmt Lyfjastofnun eru 57 lyfjabúðir starfræktar á landinu

• Lyf og Heilsa með 15 búðir

• Lyfja með 14 búðir 

• Apótekarinn með 8 búðir

                                                      
4 Sjá skiptingu og heiti á hverri og einni heilbrigðisstofnun í viðauka 2
5 http://www.lyfjastofnun.is/Eftirlit/Lyfjabudir/Listi_yfir_lyfjabudir__lyfjasolur/

137 Heilbrigðisstofnanir

5 Lyfjaheildsölur

16 Umboðsmenn

Skipting á notendum íslenska lyfjamarkaðarins 

Heilbrigðisstofnanir heyra allar undir Landlæknisembættið en eru engu að síður nokkuð 

sjálfstæðar stofnanir. Heilbrigðisstofnanir telja m.a. heilsugæslur, hjúkrunarheimili, spítala 

Mögulegir viðskiptavinir 

Mynd 1 skiptir viðskiptavinunum upp í fimm hópa en hóparnir eru misfýsilegir fyrir vöru 

skilgreindir sem aðalmarkhópar en þeir eru heilbrigðisstofnanir, 

Heilbrigðisstofnanir 

Í raun eru allar heilbrigðisstofnanir landsins mögulegir viðskiptavinir MesSys og er 

væðing heilbrigðisstofnana nú þegar hafin í formi samstarfssamnings við 

Landlæknisembættið. Nánar verður vikið að honum síðar. Um er að ræða lang stærsta

aðilann á markaðnum. Heilbrigðisstofnanir eru reknar á fjárlögum sem eru 

Samkvæmt Lyfjastofnun eru 57 lyfjabúðir starfræktar á landinu5. Stærstu aðilarnir eru 

Lyf og Heilsa með 15 búðir 

Apótekarinn með 8 búðir 

Sjá skiptingu og heiti á hverri og einni heilbrigðisstofnun í viðauka 2 
http://www.lyfjastofnun.is/Eftirlit/Lyfjabudir/Listi_yfir_lyfjabudir__lyfjasolur/ 

61%

26%

2%
4%

7%

137 Heilbrigðisstofnanir 57 Lyfjabúðir 

5 Lyfjaheildsölur 9 Lyfjaframleiðendur

16 Umboðsmenn

12 

 

Heilbrigðisstofnanir heyra allar undir Landlæknisembættið en eru engu að síður nokkuð 

hjúkrunarheimili, spítala 

Mynd 1 skiptir viðskiptavinunum upp í fimm hópa en hóparnir eru misfýsilegir fyrir vöru 

en þeir eru heilbrigðisstofnanir, 

og er MesMon 

væðing heilbrigðisstofnana nú þegar hafin í formi samstarfssamnings við 

að ræða lang stærsta 

aðilann á markaðnum. Heilbrigðisstofnanir eru reknar á fjárlögum sem eru 

. Stærstu aðilarnir eru  
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• Lyfjaval með 3 búðir 

• Í öðrum tilvikum er um einyrkja að ræða. 

 

Í öllum lyfjabúðum er a.m.k. einn kælir sem geymir lyf sem eru viðkvæm fyrir 

hitabreytingum. Þar fyrir utan eru flest lyf sem eiga að geymast við stofuhita, sem má ekki 

fara yfir 25 gráður.  

2.2.1.3. Lyfjaheildsölur 

Lyfjaheildsölur eru 5 á landinu6 

• Distica hf, með um 70% markaðshlutdeild 

• Parlogis hf, með um 25% markaðshlutdeild 

• Medic ehf (samstarfsaðili MesSys) með um 5% markaðshlutdeild 

• Ísaga ehf 0% 

• Strandmöllen ehf 0% 

Ísaga ehf og Strandmöllen ehf eru að vinna á markaði með gas og aðrar lofttegundir á 

spítölum og flokkast því ekki undir mögulega viðskiptavini. Hinir þrír aðilarnir, Distica ehf, 

Medic ehf og Parlogis hf eru álitnir mjög álitlegir viðskiptavinir, enda eru þeir heildsöluaðilar 

sem sjá um innflutning og dreifingu lyfja í allar heilbrigðisstofnanir, apótek og til 

lyfjaframleiðenda á landinu.  

 

Næstu tveir hópar eru mögulegir viðskiptavinir, en flokkast ekki undir aðalmarkhóp MesSys. 

2.2.1.4. Lyfjaframleiðendur 

Til lyfjaframleiðenda teljast þeir aðilar sem sjá um framleiðslu lyfja ásamt þeim sem sjá um 

skömmtun lyfja. Lyf, í breiðum skilningi, geta verið allt frá smyrslum, kremum og vítamínum 

upp í svefnlyf, deyfilyf og verkjalyf. Níu lyfjaframleiðendur eru skilgreindir á Íslandi7, en 

inni í þeirri tölu eru fyrirtæki eins og Lýsi, Blóðbankinn og Phamarctica sem sérhæfir sig í 

framleiðslu á blautvörum s.s. kremum, mixtúrum og smyrslum. Mögulegir viðskiptavinir eru 

hinsvegar 

• Actavis hf 

• Medic, vélskömmtun 

• Ísteka 

• Lyfjalausnir (í eigu Lyfju hf) 
                                                      
6
 http://www.lyfjastofnun.is/Eftirlit/Lyfjaheildsolur_og_dreifing/Listi_yfir_lyfjaheildsolur/  

7 http://www.lyfjastofnun.is/Eftirlit/Framleidslufyrirtaeki/Listi_yfir_lyfjaframleidslufyrirtaeki/ 
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• Lyf og heilsa hf, SA lyfjaskömmtun 

2.2.1.5. Markaðsfyrirtæki/Umboðsmenn 

Alls eru 16 aðilar skráðir sem markaðsfyrirtæki/umboðsmenn samkvæmt Lyfjastofnun8. 

Meirihluti þessara aðila eru umboðsmenn fyrir m.a. dýralyf og fæðubótaefni. Því er hægt er 

að útiloka stærstan hluta þessara fyrirtækja sem mögulega viðskiptavini MesSys, en eftir 

standa þrír aðilar 

 

• Actavis Group hf sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. 

• Vistor hf er umboðsaðili fyrir mörg erlend lyfjafyrirtæki og sér um sölu- og 

markaðsmál, skráningar ásamt innflutningi og dreifingu. 

• Medic ehf 

2.3. Samstarfssamningur 

Búið er að undirrita samstarfssamning við Landlæknisembættið um uppsetningu 50 kerfa 

innan heilbrigðiskerfisins og lofar byrjunin á því samstarfi mjög góðu. Mun þeirri 

uppsetningu ljúka í apríl 2010. Á fyrstu vikum samstarfsins hefur búnaðurinn þegar sannað 

gildi sitt, ekki aðeins í formi þess að aðvaranir hafa borist þegar frávik hafa orðið á hitastigi 

kæla, heldur einnig hve einfaldur búnaðurinn er í notkun. Uppsetning á búnaðinum hefur 

gengið vel fyrir sig og fá tilvik hafa komið upp varðandi erfiðleika við uppsetningu. Öll 

frávik hafa verið skráð ásamt ástæðum þeirra9. 

2.3.1. Samstarfsaðili MesSys, Medic ehf 

Um þó nokkurt skeið hefur MesSys átt í góðu og árangursríku samstarfi við Jón Gíslason, 

yfirlyfjafræðing hjá Medic ehf. Ásamt því að vera einn af stofnendum Medics ehf er hann 

ábyrgðaraðili fyrir um 20 heilsugæslur á landsbyggðinni. Auk þess rekur Medic 

skömmtunarfyrirtæki og apótek í húsnæði sínu að Suðurlandsbraut 22.  

Samstarfið hefur verið fólgið í því að MesSys setti upp kerfi hjá Medic og í 6 af þeim 

heilbrigðisstofnunum sem Jón ber ábyrgð á. Heppnaðist sú aðgerð mjög vel og hjálpaði  

uppsetningin á búnaðinum MesSys við að aðlaga kerfið að þörfum markaðarins.  

                                                      
8
 

http://www.lyfjastofnun.is/Eftirlit/Markadsfyrirtaeki_Umbodsmenn/Listi_yfir_markadsfyrirtaeki__umbodsmen
n_lyfja/ 
9 Sjá dæmi um skráningu í viðauka 3: Úrdráttur úr skýrslu um innleiðingu MesMon kerfa á heilsugæslum á 
Íslandi og ástandi lyfjakæla. 
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Medic ehf er afar öflugur samstarfsaðili þar sem fyrirtækið er allt í senn lyfjaheildsali, 

lyfjaframleiðandi, umboðsaðili og lyfsali og því með mikla reynslu frá öllum sviðum á 

lyfjamarkaðnum.  

 

Það var í gegnum þetta samstarf sem MesSys náði samningum við Landlæknisembættið / 

Sóttvarnarlækni um að setja MesMon vöktunarbúnað í 48 heilsugæslur á landsbyggðinni eða 

50 kerfi. Áhyggjur Sóttvarnarlæknis af lyfjageymslum heilbrigðisstofnana, sem og gríðarlegt 

magn af bóluefni sem var og er í umferð vegna svínaflensufaraldurs ýtti undir 

samstarfssamninginn. Einnig var tekin upp sólahringsvöktun sem MesSys sinnir í þessu 

verkefni. 

2.4. Markaðsumhverfið 

2.4.1. Einkenni markaðarins 

Aðal einkenni markaðarins er að hann er með frekar fáum virkum aðilinum. Margir litlir 

aðilar, heilbrigðisstofnanir, mynda stóran aðila á markaðnum í formi hins opinbera. 

2.4.2. Velta markaðarins 

Erfitt er að gera sér grein fyrir hreinum veltutölum á þeim markaði sem MesSys hyggst herja 

á, þar sem um er að ræða hluta af lyfjamarkaðnum. Heildarverðmæti lyfjamarkaðarins á 

Íslandi árið 2009 var tæplega 22.5 milljarðar mv. heildsöluverð samkvæmt lyfjaverðskrá og 

hefur aukist að meðaltali um 10% á ári síðan árið 198910. Þróun á verðmæti lyfjamarkaðarins 

mv. heildsöluverð er sýnd á  mynd 2. 

                                                      
10 http://www.lyfjastofnun.is/media/Tolfraedi/Lyfjasala_21_I.swf 



16 
 

 

Mynd 2: Verðmæti lyfjamarkaðarins á Íslandi frá 1989-200911. 

 

Auking helst að mestum hluta til í hendur við DDD/þús íbúa á dag12 yfir sama tímabil, eins 

og mynd 3 sýnir.  

 

Mynd 3: Skilgreindir dagskammtar á Íslandi 1989-2009
13

. 

 

Þó ber að hafa í huga að verðmætaaukning síðustu tveggja ára á sér að stærstum hluta til 

skýringu í gengisfalli krónunnar eins og mynd 4 sýnir, þar sem skilgreindir dagskammtar 

drógust saman milli áranna 2008 og 2009 en verðmæti markaðarins jókst umtalsvert. 
                                                      
11 http://www.lyfjastofnun.is/media/Tolfraedi/Lyfjasala_21_I.swf 

12 DDD: Skilgreindir dagskammtar (samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar WHO) 
13 http://www.lyfjastofnun.is/Tolfraedi/Lyfjanotkun_og_velta/Samanburdur_milli_ara/ 
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Mynd 4: Gengisvísitala íslensku krónunnar frá 1993-200914. 

 

Eins og myndirnar að ofan sýna hefur markaðurinn verið í öruggum vexti undanfarin ár og 

litlar  sveiflur átt sér stað, sem ekki má skýra með gengissveiflum 

 

2.5. Erlendir markaðir 

Hvað varðar erlenda markaði telur MesSys skandinavíska markaðinn vera góðan vettvang 

sem upphaf útrásar. Markaðurinn í Noregi er sá markaður sem fyrst verður herjað á og fyrir 

því liggja þrjár meginástæður: 

• Búseta og menning 

• Lög og reglugerðir 

• Tengsl við aðila á mörkuðum 

Í fyrsta lagi er margt líkt með búsetu og menningu á Íslandi og á mörgum stöðum í 

skandinavíu og á búsetu þátturinn sérstaklega við um Noreg. Um er að ræða strjálbýl svæði 

þar sem ábyrgðaraðilar lyfja geta þurft að ferðast um langan veg milli þeirra 

stofnana/útibúa/fyrirtækja sem þessir aðilar ábyrgjast. Myndi síritunarbúnaður, þar sem gögn 

eru aðgengileg í gagnagrunni, auðvelda eftirlit og inngrip ef til þeirra þyrfti að koma. 

Í annan stað eru lög og reglugerðir varðandi aðbúnað lyfja með afar svipuðum hætti á Íslandi 

og í skandinavíu. Íslensku lögin og reglugerðirnar eru að hluta unnar með hliðsjón af dönsku 

                                                      
14 http://www.m5.is/?gluggi=gjaldmidill&gjaldmidill=22&timabil=allt 
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reglugerðinni og svipar mjög til hennar15, þó í grunnin séu reglugerðirnar mjög svipaðar í 

Noregi og Svíþjóð. 

Í þriðja lagi getur MesSys, í gegnum samstarfsaðila sinn Jón Gíslason, nýtt sér tengsl við tvo 

stærstu lyfjadreifingaraðila í Noregi með hugsanlegt samstarf, þróun og í framhaldinu 

innkomu á markaðinn. Sambærileg tengsl eru við markaðsaðila í Danmörku. 

Stærð skandinavíska lyfjamarkaðarins í heild sinni, árið 2006 í íslenskum krónum talið má sjá 

á mynd 516: 

 

Mynd 5: Stærð skandinavíska lyfjamarkaðarins árið 2006 í ísl. krónum17 

2.5.1. Noregsmarkaður 

Árið 2001 áttu sér stað reglubreytingar á norska lyfjamarkaðnum þar sem frjálsræði var 

aukið. Áður svipaði löggjöfin í Noregi mjög til þeirrar sem er í gildi í Danmörk, Finnlandi og 

á Íslandi en hún kveður á um að aðeins lyfjafræðingar mega eiga og reka lyfjabúð/apótek18. 

Sú breyting (deregulation) sem átti sér stað hefur haft í för með sér mikla fjölgun apóteka, 

sem sést best á því að frá árunum 2001-2008 voru stofnuð 239 ný apótek19. Í kjölfarið hefur 

                                                      
15 Munnleg heimild, Jón Gíslason, 30. Janúar 2010. 
16 Tall og fakta 2009, bls. 36 
17 Miðað er skráð gengi evru 17. Febrúar 2010 þegar gengið var skráð 175,84 skv. islandsbanki.is 
18 Bls. 18 í Apotek og legemidler 2009, Apotekforeningen, Oslo, februar 2009 
19 Bls. 13 í Apotek og legemidler 2009, Apotekforeningen, Oslo, februar 2009 
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fjöldi íbúa um hvert apótek fækkað um að meðaltali 35,5% yfir tímabilið20. Þann 19. 

Nóvember 2009 voru samtals 658 lyfjabúðir í Noregi og er skiptingin eftirfarandi21: 

• Alliance Apotekene sem rekur 143 apótek 

• Apotek 1 sem rekur 243 apótek 

• Vitusapotek sem rekur 168 apótek 

• Ditt apotek sem rekur 47 apótek 

• Sykehusapotek eru rekin af norska ríkinu og hafa 33 apótek á sínum snærum 

• Sjálfstætt starfandi eru 24 apótek 

 

Jón Gíslason hefur perónuleg tengsl við tvo stærstu aðilana, Apotek 1 og Vitusapótek og mun 

greiða götu MesSys að þessum aðilum með hugsanlegt viðskiptasamband í huga. 

 

2.6. Samkeppni 

MesSys er að fara inn á markað þar sem fyrir eru nokkrir stórir samkeppnisaðilar. Nýlegt 

samstarfsverkefni við Landlæknisembættið á Íslandi sýnir hins vegar að þær lausnir sem eru 

til á markaði í dag uppfylla ekki með góðu móti þær kröfur sem samstarfsaðilarnir; Jón 

Gíslason (Medic), Landlæknisembættið og Lyfjastofnun telja vera forsendu þess að kerfi sem 

þetta virki á sem skilvirkastan hátt. Hér er aðallega átt við þann hluta markaðar sem telur 

heilbrigðisstofnanir, s.s. heilsugæslur og hjúkrunarheimili, og á einnig við um apótek. Þessi 

hluti markaðarins er dreifður, landfræðilega séð, með mörgum litlum einingum22 og oftar en 

ekki er lítil sem engin sérþekking til staðar til að innleiða vöktunarkerfi og ekki tryggt að 

aðgengi að interneti (ethernet tenging við router) sé til staðar í og við lyfjageymslurnar.  

Skipta má lausnum samkeppnisaðila gróflega á tvennan hátt. Annars vegar er um að ræða 

„vírað“ kerfi. Með því er átt við að skynjarar eru ekki þráðlausir og leggja þarf rafmagnskapal 

á milli skynjara og endabúnaðar. Hins vegar er um þráðlaust skynjarakerfi að ræða.  

Hér verður fyrst og fremst fjallað um AccSense sem mögulegan samkeppnisaðila þar sem 

þeirra kerfi svipar helst til lausnar MesSys og það kerfi sem samstarfsaðilar hafa kynnst og 

vita um. Upplýsingar um víruðu kerfin eru helst fengnar frá Landlæknisembættinu sem stóð 

að innleiðingu slíks kerfis fyrir heilsugæslur höfuðborgarsvæðisins.  

                                                      
20 Bls. 14 í Apotek og legemidler 2009, Apotekforeningen, Oslo, februar 2009 
21 Tall og facta 2009  
22 Með einingu er átt við einstaka byggingar sem hafa lyfjageymslur 
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2.7. Samkeppnisaðilar 

AccSense23 er það kerfi sem kemst næst MesMon kerfinu sem heildarlausn. Kerfið er 

uppbyggt af þráðlausum skynjurum og móðurstöð áframsendir gögn í gagnamiðstöð þar sem 

hægt að stilla viðvaranir o.fl. Búnað AccSense má sjá á mynd 6. AccSense býður ekki upp á 

heildaryfirsýn á mörg dreifð kerfi í sinni gagnamiðstöð heldur þarf að skrá sig inn á hvert 

kerfi til að hafa yfirsýn. Kerfin og þjónustan hafa svipaðan verðstrúktur. AccSense selur 

vélbúnaðinn í gegnum endursöluaðila fyrst og fremst en rukkar sjálft fyrir þjónustuna. 

AccSense selur sína lausnir á heimsvísu en ekki er ljóst hversu stóra markaðshlutdeild þeir 

hafa á þeim mörkuðum sem MesSys hyggst herja á. Örfá AccSense kerfi eru í notkun á 

Íslandi og að því er virðist engir þjónustuaðilar. MesSys telur að tæknilega séð sé MesMon 

kerfið AccSense kerfinu framar en stærsta ógnunin er sú staðreynd að AccSense kerfið hefur 

þegar sannað sig á heimsvísu og þeir hafa umboðsaðila víða. Tafla 1 sýnir samanburð á 

vélbúnaði og þjónustu MesSys og AccSense. 

 

Mynd 6: Búnaður AccSense kerfisins. 

  

                                                      
23 www.accsense.com  
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Tafla 1: Samanburður á vélbúnaði og þjónustu MesSys og AccSense. 

Þættir MesMon AccSense 

Þráðlaust V V 

Góð drægni V XXXX    

Góð ending á rafhlöðu/lítið viðhald V XXXX 

Vatnsheldar umbúðir V XXXX 

Án uppsetningar fyrir notendur V XXXX 

Einstakt auðkenni á allar einingar V V    

Tryggt að gögn tapist ekki V V    

GPRS samskiptamáti V XXXX 

Ethernet samskiptamáti V* V 

Dulkóðun á gagnaflæði V* V 

Miðlæg gagnamiðstöð V V 

Yfirsýn á mörg dreifð kerfi V XXXX 

Hefur verið selt á heimsvísu XXXX V    
* Hluti af næstu kynslóð sem er ætluð á erlenda markaði 

Aðrir aðilar sem vert að nefna eru Sensicast og Sensotech24 sem bjóða upp á svipaða lausn en 

þeir notast ekki við gagnamiðstöðvar heldur sér móðurstöðin um að halda utan um sögu 

mæligilda og stilla viðvaranir. Í þeim tilfellum er ekki verið að ræða um miðlægt kerfi og því 

um töluvert frábrigði að ræða. Helsti kosturinn við þá lausn er að ekki þarf að borga fyrir 

þjónustu en búnaður er þó þeim mun dýrari. Helsti ókosturinn er að til að komast inn á kerfin 

þarf að tengjast við hvert og eitt kerfi, sem getur einnig verið erfitt í gegnum eldveggi á 

hverjum stað, til að hafa yfirsýn og gera stillingar. Kerfin henta því að okkar mati ekki eins 

vel fyrir dreifða notendur þar sem yfirsýn er lítil og ábyrgð er meiri á endanotendum. Ekki 

liggja fyrir upplýsingar um markaðshlutdeild þessara aðila en lítið sem ekkert er um þessi 

kerfi á Íslandi.  

Mörg víruð kerfi eru til á markaðnum með mörgum útfærslum. Heilsugæslur 

Höfuðborgarsvæðisins innleiddu t.d. eitt slíkt fyrir nokkru og hefur sú innleiðing tekið langan 

tíma þar sem uppsetning er mjög flókin og nokkuð ljóst að slík kerfi eru ótæk inni á þeim 

mörkuðum sem MesSys hyggur á. Ekki er ljóst hver markaðshlutdeild slíkra kerfa er en þau 

er þó nokkuð algeng í margvíslegum iðnaði hér á landi og erlendis.  

                                                      
24 www.sensicast.com / www.sensotechnologies.com  
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Að lokum ber að nefna að þar sem þráðlausi markaðurinn er í sífelldum vexti er ekki ólíklegt 

að önnur fyrirtæki séu á svipuðum stað og MesSys í þróun á slíkum kerfum.  

2.8. Innleiðing kerfanna stærsta hindrunin 

Helsta vandamálið er innleiðing kerfanna og aðgengileg tenging við internet. Gæta verður 

þess að uppsetning kerfisins sé í algjöru lágmarki og að okkar mati er ekkert kerfi sem 

uppfyllir þá kröfu eins vel og MesMon kerfið. Augljóst er að víruð kerfi krefjast mun meiri 

uppsetningar en þráðlaus og því ekki hægt með góðu móti að innleiða slíka kerfi á dreifða 

staði nema með sérþekkingu, miklum tilkostnaði og tíma. AccSense kerfið er vissulega 

þráðlaust en hefur ekki GPRS gátt, einungis ethernet, og virkar því ekki nema hafa aðgengi 

að router. Vissulega má segja að flestar ef ekki allar stofnanir og apótek séu tengdar við 

internet en það er ekki þar með sagt að gott ethernet aðgengi sé til staðar, það á sérstaklega 

við um litlar heilsugæslur/apótek í dreifbýli. Annað sem ber að nefna er að AccSense kemur 

ekki fullsamsett og þarf að tengja hitaprópur við þráðlausan sendibúnað á meðan skynjarar 

MesMon kerfisins eru ein eining. Þrátt fyrir að það hljómi ekki flókið þá er það reynsla okkar 

í núverandi verkefni á heilsugæslunum að hver aukavír sem þarf að tengja hefur ákveðið 

flækjustig. Ber að hafa í huga að sá hluti af notendum kerfanna sem þurfa að setja þau upp 

hafa hvorki kunnáttu, tíma né jafnvel mikinn áhuga á þeirri vinnu en ákvörðun um 

innleiðingu slíkra kerfa er yfirleitt tekin af stjórnendum og gæðastjórum. Annar þáttur sem 

tengist þessu er viðhald kerfanna og þá sér í lagi skynjaranna. Rafhlöðuending MesMon 

skynjaranna er mjög góð, 5 ár, og því lítið viðhald. Hægt er að nota AccSense skynjara með 

rafhlöðum en einungis með nokkra mánaða endingu. Þeirra lausn er því að hafa þá tengda við 

rafmagn sem eykur uppsetningartíma ennfrekar. Þá þarf að hafa sendibúnað þeirra fyrir utan 

kæliskáp þar sem drægni þeirra er 5 sinnum minni en MesMon kerfisins. Skynjurum 

MesMon kerfisins er komið fyrir inn í kæliskápnum og þeir þurfa ekki rafmagn.  

Bæði móðurstöð MesMon kerfisins og AccSense þurfa rafmagn en MesMon móðurstöðin 

hefur hleðslurafhlöðu sem heldur öllu kerfinu lifandi í langan tíma þrátt fyrir rafmagnsleysi, 

þetta á ekki við um AccSense þó vissulega sé hægt að innleiða slíkt með UPS25 sem enn 

eykur flækjustig innleðingar og aukakostnað. Sama á við um flest víruð kerfi og er þetta 

einnig stór þáttur sem MesMon kerfið fullnægir, þ.e. að hafa ávallt aðgengi að mælingum 

þrátt fyrir rafmagnsleysi.  

                                                      
25

 Uninterruptible power supply - heldur búnaði gangandi í ákveðin tíma þegar rafmagn dettur út. 
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2.9. Á hvaða forsendum er keppt við samkeppnisaðila 

MesSys notast við vöruaðgreiningu þegar keppt er við samkeppnisaðila og mun þá fyrst og 

fremst kynna vöruna sem betri lausn. Nokkur atriði hafa verið nefnd að ofan, en þau helstu 

eru: 

• Aukin þjónusta 

• Einfaldleiki í innleiðingu 

• Ítarlegar frávikagreiningar - hægt er að líta á kerfið sem vottun fyrir lyfjageymslur 

MesSys hefur svigrúm til að aðlaga verðstrúktur en mun fyrst og fremst keppa á sviði 

vörugreiningar.  

2.10. Laga- og reglugerðarumhverfi 

Vörur MesSys munu fá tilhlýðandi vottanir fyrir; Evrópu, Bandaríkin og Kanada. En þar sem 

kerfið er ekki skilgreint sem lækningatæki eru þær vottanir ekki mjög umfangsmiklar. Því 

mun kerfið uppfylla allar þær kröfur sem gerðar eru til þess af hálfu yfirvalda.  

Ekki er krafa af hálfu yfirvalda á Íslandi að skylda menn til að hafa síritun og vöktun á 

lyfjageymslum heldur einungis skrá hitastig handvirkt. Sambærilegar kröfur eru í Danmörku 

en jafnvel frjálslegri annars staðar. Unnið verður að því með Lyfjastofnun og Landlækni að 

skylda aðila til að taka upp síritun og MesSys mun passa upp á að standast kröfur og 

hugsanlega hafa þar sterkari markaðsstöðu á Íslandi fyrir vikið. Hugsanlegt er að önnur lönd 

taki upp slíkar kröfur en það sem hefur hamlað slíkum kröfum á markaðnum er að 

tæknilausnin hefur ekki verið talin nægilega góð. Það er von MesSys að MesMon kerfið gæti 

haft þar áhrif á.  

2.11. Viðbrögð samkeppnisaðila 

Ekki er gert ráð fyrir neinum viðbrögðum samkeppnisaðila fyrst um sinn. Hins vegar er 

líklegt að aukinn þungi verði í markaðssetningu samkeppnisaðila nái MesSys hlutdeild í 

markaði. Þar má telja líklegt að verðlækkanir komi fram og að þeir noti sjálfir 

vöruaðgreiningu og reyni að telja fram til hins ítrasta kostina við þeirra eigin lausn. 

Verði fjárflæði MesSys í lagi hefur það svigrúm til að keppa við verðlækkun og öflug 

þróunardeild MesSys getur eining brugðist við breyttum kröfum notenda. Hins vegar má telja 

að stærri samkeppnisaðilar hafi yfir öflugri markaðsdeildum að ráða sem getur gert MesSys 

erfiðara um vik. 
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MesSys telur hins vegar að sú lausn sem fyrirtækið bjóði upp á geri viðskiptavini ánægða og 

geti vitnað í þá. Það  verður einnig að teljast til tekna að íslenska ríkið hafi valið MesMon 

kerfið til að gæta lyfja á sem flestum heilsugæslum landsins.  
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3. Lýsing á fyrirtæki og vöru 

3.1. Lýsing á fyrirtæki 

MesSys ehf er fjögurra ára gamalt fyrirtæki og samanstendur af einstaklingum fjölbreytta 

þekkingu og reynslu, þá sérstaklega á þráðlausum samskiptum. MesSys varð til í 

háskólaumhverfinu á Íslandi, nánar tiltekið í rafmagns- og tölvuverkfræðideild Háskóla 

Íslands. Stofnendur MesSys eru fimm talsins; þrír verkfræðingar auk tölvunar- og 

viðskiptafræðings.  

Starfsemi MesSys hefur snúist í kringum þróun á MesMon kerfinu auk sérverkefna sem hafa 

séð fyrir fjármögnun á þeirri þróunarvinnu sem þegar hefur átt sér stað. Í dag er MesSys að 

marka sér stefnu innan lyfjamarkaðarins/heilbrigðisgeirans þar sem meginþungi 

markaðssetningar og útrásar mun liggja.  

MesSys er þjónustu og þróunarfyrirtæki sem vinnur einnig að ferilvöktun lyfja og matvæla 

sem og afleiddum MesMon vörum og þjónustu sem ekki krefst fráviks á þróunarvinnu. 

3.2. Lýsing á vöru 

Virkni vörunnar sem MesSys hefur upp á að bjóða er þannig að rafhlöðudrifinn þráðlaus hita- 

og rakaskynjari miðlar mælingum sínum í gegnum gáttir MesMon kerfisins og enda þær í 

gagnamiðstöð MesSys. Notendur hafa aðgang að öllum mælingum, viðvörunum o.fl. í 

gegnum gagnamiðstöðina hvar og hvenær sem er. MesMon kerfið er líklega einfaldasta 

kerfið á markaðnum í dag, endingarbetra en önnur kerfi og hefur mikinn sveigjanleika og 

að fullu samkeppnishæft í verði. MesSys hyggst einnig bjóða upp á betri þjónustu með 

MesMon kerfunum en aðrir samkeppnisaðilar.  

Vara fyrirtækisins skiptist í 2 meginþætti; þráðlaust samskiptanet og miðlæga gagnamiðstöð 

(e. data center). Saman mynda þessar vörur heildarsamskiptakerfi sem hefur fengið heitið 

MesSys Monitoring System (MesMon). MesMon samskiptakerfið er hannað frá grunni af 

fyrirtækinu. Eitt af því sem gerir kerfið hentugt fyrir alhliða kælivöktun á lyfja- og 

heilbrigðisstofnunum er að kerfið virkar sem ein heild og sama uppsetning gildir hvar sem er. 

Kerfið er mjög einfalt í uppsetningu og notendur fá kerfið fullstillt og tilbúið til notkunar. 

Mynd 7 sýnir uppsetningu MesMon kerfisins. 
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Með MesMon kerfinu hafa notendur yfirsýn yfir öll þau kerfi sem þeir hafa til umráða hvar 

og hvenær sem er í gegnum gagnamiðstöðina og ekki þarf sérstakan hugbúnað til að tengjast 

kerfunum. Hægt er að stilla viðvaranir t.d. á efri og neðri mörkum hitastigs, rafmagnsleysi 

o.fl. og eru þá viðvaranir sendar til viðkomandi aðila með vefpósti og/eða SMS. 

Gagnamiðstöðin fylgist einnig með notkun hverrar einingar í kerfinu og lætur vita um leið og 

kerfi haga sér ekki sem skyldi þ.a. notendur geta verið öruggir um að MesMon kerfið sjái um 

þá vöktun sem til þarf á sjálfvirkan hátt.  

3.2.1. Vélbúnaður 

Grunneiningar þráðlausa samskiptanets MesMon kerfisins eru; móðurstöð sem heldur 

sjálfkrafa utan um samskipti við aðrar þráðlausar MesMon einingar á sama svæði (allt að 32 

einingar), hefur innbyggt GPRS mótald sem sér um að miðla gögnum áfram á gagnamiðstöð 

og MesMon skynjarar sem sjá um að taka mælingar og miðla áfram á móðurstöð. 

Grunneiningarnar má sjá á mynd 8. 

Einingarnar mæta öllum þeim kröfum sem þarf til að ná fram sem bestri virkni fyrir sjálfvirka 

kælivöktun lyfja.  
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Mynd 7: Uppsetning MesMon kerfisins. 

 

  

 

Mynd 8: MesMon móðurstöð og skynjari 

3.2.2. Gagnamiðstöð 

Hjarta kerfisins er aðgangsstýrður gagnagrunnur sem geymir sögu allra mælinga, viðvarana 

og viðvörunarstillinga. Öll gögn úr gagnagrunni eru aðgengileg í gegnum vefviðmót á hvaða 

tölvu sem er í gegnum vefrápa (e. web-browser) og því þarf ekki sértækt forrit. Þar er hægt að 

hafa góða yfirsýn yfir öll kerfi og alla skynjara sem notandi hefur til umráða, skoða 

rauntímagildi, ástandssögur aftur í tímann, stilla viðvaranir, frávik og prenta út skýrslur svo 

eitthvað sé nefnt.  

Gagnamiðstöðin býður upp á fjölbreytt aðgangskerfi að gögnum til að einfalda yfirsýn á 

MesMon kerfin. Hægt er að gefa notendum leyfi á eitt eða fleiri kerfi, t.d. er hægt að setja 

upp svæðisbundið aðgengi og heildaraðgengi á öllum kerfum. Innri vöktunarkerfi fylgjast 

með öllum MesMon kerfum og viðvaranir eru gefnar ef kerfi sýna óeðlilega hegðun. Afrit er 

tekið af gagnagrunni daglega og hann er vaktaður til að tryggja uppitíma en gagnamiðstöðin 

er hýst af viðurkenndum aðilum. Sýnishorn af gagnaviðmóti má sjá á mynd 9. 
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3.2.3. Þjónustan 

MesSys býður upp á þjónustu sem miðast við að uppsetning og innleiðing kerfisins sé í 

lágmarki fyrir notendur. Það felur m.a. í sér að allar einingar eru forstilltar þ.a. einungis þarf 

að stinga kerfinu í rafmagn og setja skynjara á viðeigandi stað. Einnig er grunnotendum 

gefinn aðgangur að gagnamiðstöðinni þ.a. notendur þurfa ekki að skrá kerfin inn.  

Með því að vera í þjónustu hjá MesSys er tryggt að öll gögn séu ávallt til staðar og afrit af 

þeim gerð einu sinni á sólahring.  

MesSys er einnig með sólahringsvöktun og býður fyrirtækjum upp á að lista upp vinnureglur 

fyrir vöktun til að hún hafi sem bestu áhrif og ástand metið áður en kallað er til útkalls. Þá er 

einnig sólarhrings vaktsími hjá MesSys þar sem notendur geta fengið aðstoð.  

Aðlögun stórra viðskiptavina er einnig hluti af þjónustu MesSys. 

 

Mynd 9: Sýnishorn af notendaviðmóti gagnamiðstöðvarinnar. 
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3.3. Framleiðsluferli 

Í dag hannar MesSys allar sínar vörur frá grunni en framleiðslan á vélbúnaði er gerð á sem 

hagkvæmastan hátt í Asíu. MesSys hefur verið í samstarfi við erlenda framleiðsluaðila frá 

upphafi.  

Fyrirtækið Leadsintec26 sér um framleiðslu á MesMon vélbúnaðinum og einungis þarf að 

gera pöntun til þeirra á ákeðnu magni og varan kemur fullsamsett til Íslands. Leadsintec sér 

um að panta alla þá íhluti sem til þarf í framleiðsluna, sér um smíði á umbúðum, samsetningu 

og prófanir. Öllu ferlinu er stýrt af MesSys sem sér um að gera allar leiðbeiningar varðandi 

framleiðslu og prófanir.  

Vélbúnaður kemur einungis með grunnhugbúnaði frá framleiðenda og því án virknis. 

Tilgangur grunnhugbúnaður er einungis til að auðvelda frekari forritun á einingunum. Þetta er 

gert til að verjast gegn hugsanlegum þjófnaði, varan er því ekki virk fyrr en MesSys hefur 

virkjað vöruna og er það gert um leið og allar stillingar á vélbúnaði eru gerðar. Það tekur 

einungis nokkrar mínútur að virkja vöruna. 

Þegar ákveðinni eftirspurn er náð á vörunum mun MesSys láta allt ferið fara fram hjá 

framleiðenda erlendis. 

Afhending vöru tekur að jafnaði 6-8 vikur. 

3.4. Staða vörunnar 

Staða vélbúnaðarins í dag er sú að nægjanleg lausn fyrir Íslenska markaðinn er þegar til sölu. 

Sú útgáfa verður áfram notuð til að þróa heildarlausnina enn frekar.  

Fyrir útrás er verið að vinna að viðbótarlausn sem gerir kerfum MesSys kleift að meðhöndla 

þúsundir kerfa á mismunadi svæðum í heiminum. Þar er einkum verið að bæta við Ethernet 

samskiptagátt með möguleika á WiFi og öll samskipti verða dulkóðuð til að gera kerfið enn 

öruggara. Sú vinna er langt komin og áætlað er að fyrsta virka frumútgáfan verði tekin í 

notkun í apríl/maí 2010. Eftir það munu verða gerðar stífar prófanir og varan fullkláruð 

haustið 2010.  

Gagnamiðstöðin og hugbúnaðarkerfin í kringum hana eru í dag nægjanleg fyrir íslenska 

markaðinn og virkni hennar fyrir utanlandsmarkað einnig. Helst þarf að bæta við erlendum 

tungumálum og verður sú vinna kláruð á miðju ári 2010. Sífelldar betrumbætur eru gerðar á 

                                                      
26 www.leadsintec.com 
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gagnamiðstöðinni enda auðvelt að setja upp nýjar útgáfur. MesSys hefur þegar markað sér 

stefnu varðandi viðbætur í kerfið og munu nýjar útgáfur af gagnamiðstöðinni verða gefnar út 

þegar við á.  
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4. Stofnendur, eigendur, stjórnskipulag ásamt ytra og innra 

umhverfi 

4.1. Stofnendur 

Stofnendur MesSys eru fimm. Þrír verkfræðingar auk tölvunar- og viðskiptafræðings: 

• Jón Jónsson, M.Sc. í rafmagnsverkfræði, PhD nemi. 

• Jóhannes Bjarnason, M.Sc í rafmagnsverkfræði 

• Kristinn Baldursson, M.Sc í rafmagnsverkfræði 

• Ágúst Karlsson, B.Sc í viðskiptafræði 

• Bjarni Hannesson, M.Sc í tölvuverkfræði 

4.2. Hluthafar 

Hluthafar MesSys eru:  

• Jón Jónsson, M.Sc. í rafmagnsverkfræði, PhD nemi. 

• Jóhannes Bjarnason, M.Sc í rafmagnsverkfræði 

• Kristinn Jóhansson, M.Sc í rafmagnsverkfræði 

• Ágúst Karlsson, B.Sc í viðskiptafræði 

• Bjarni Hannesson, M.Sc í tölvuverkfræði 

• Ari Sverrisson 

• Finnur Sveinsson 

4.3. Stjórnskipulag 

Skipurit MesSys er sýnt á mynd 10 og ber hið algenga form línuskipurit. Stjórnskipunin 

byggist  á því að valdi er dreift að ofan þar sem verkefni og ábyrgð fylgja því valdi (Pálsson, 

2006, bls. 65). Stjórnin ákveður stefnu fyrirtækisins sem framkvæmdarstjóra ber að fylgja og 

dreifa ábyrgðinni á starfsmenn og aðra stjórnendur.   

 



 

 

4.4. Ytri aðstæður fyrirtækisins (Ytra umhverfi)

Ytra umhverfi fyrirtækja markast að mestu af þáttum sem fyrirtækin sjálf eiga erfitt með að 

hafa bein áhrif á, t.a.m. lög og reglugerðir, stjórnunarlegir þættir og fleira.

 

PEST (Political, Economic, Social and Technological) greining er notuð til að greina ýmsa 

þætti úr ytra umhverfi þjóðfélagsins og hvernig þeir hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja.

Þróunarstjóri

Þróun hugbúnaðar

Þróun Vélbúnaðar

Framleiðsla

Innri endurskoðun

Mynd 10: Stjórnskipan MesSys 

Ytri aðstæður fyrirtækisins (Ytra umhverfi) 

Ytra umhverfi fyrirtækja markast að mestu af þáttum sem fyrirtækin sjálf eiga erfitt með að 

t.a.m. lög og reglugerðir, stjórnunarlegir þættir og fleira. 

PEST (Political, Economic, Social and Technological) greining er notuð til að greina ýmsa 

félagsins og hvernig þeir hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja.

Stjórn Controlant

Framvæmdarstjóri

Framleiðsla Sala og þjónusta

Vélbúnaður

Hugbúnaður

Þjónusta

Innri endurskoðun
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Ytra umhverfi fyrirtækja markast að mestu af þáttum sem fyrirtækin sjálf eiga erfitt með að 

PEST (Political, Economic, Social and Technological) greining er notuð til að greina ýmsa 

félagsins og hvernig þeir hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja. 

Stefnumótun
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4.4.1. Pólitískir þættir  

Pólitískir þættir hafa mikil áhrif á lög og reglur viðskipta ásamt greiðslugetu neytenda og 

fyrirtækja. Miklar skattahækkanir á fyrirtæki og einstaklinga tóku gildi í ársbyrjun 2010 til 

þess að stemma stigum við gríðarlegri skuldsetningu ríkissjóðs. Skuldsetning ríkissjóðs hefur 

bein áhrif á heilbrigðiskerfið í gegnum velferðarkerfið en þar hefur verið boðaður töluverður 

niðurskurður. Niðurskurður í velferðarkerfinu gæti haft töluverð áhrif á lyfjageirann í formi 

lægri niðurgreiðslna á lyfjum í gegnum Tryggingastofnun ríkisins. Ýmsar tillögur hafa þó 

komið fram um stuðning hins opinbera við sprotafyrirtæki og komu meðal annars eftirfarandi 

tillögur fram í drögum að stefnu Vísinda- og tækniráðs: 

 

1. Skattaafsláttur verði veittur til fjárfesta sem festa fé í fyrirtækjum sem veita 

miklum hluta fjármagns síns til rannsókna, þróunar og nýsköpunar. Þetta mun 

auka líkur á því að þolinmóðu fjármagni verði komið fyrir í 

nýsköpunarfyrirtækjum og sprotum.  

2. Hátæknifyrirtæki geti fengið endurgreiddan hluta af framlagi sínu til rannsókna og 

þróunar. Með þessu móti má örva rannsóknir, þróun og nýsköpun í þessum 

fyrirtækjum27.  

 

Eru þessar tillögur afar mikilvægar þar sem niðurskurður og skattlagning hefur yfirleitt í för 

með sér að fyrirtæki og fjárfestar beina kröftum sínum í aðrar áttir en að nýsköpun. 

4.4.2. Efnahagslegir þættir  

Efnahagslegir þættir geta haft áhrif á kaupgetu væntanlegra viðskiptavina og 

fjármagnskostnað fyrirtækisins. Staða efnahagslífsins er í nokkurri óvissu á Íslandi sökum 

efnahagshrunsins sem varð á haustdögum 2008. Árið 2010 er gert ráð fyrir 1,9% samdrætti en 

að hagvöxtur taki við sér eftir það og verði 2,8% árið 2011, 4,8% árið 2012 og 2,6% árið 

2013 samkvæmt forsendum fjárlaga28.  

Eins og sakir standa býr Ísland ekki við frjálst flæði fjármagns til og frá landinu sökum 

gengishafta. Það setur fyrirtækið í óvissu með framleiðslukostnað á þeim tækjabúnaði sem 

fyrirtækið hyggst bjóða viðskiptavinum sínum þar sem tækjabúnaðurinn er framleiddur í 

Kína. Erfitt er að spá fyrir um gengisþróun næstu mánaða eða hvenær gengishöftin verða 

                                                      
27 http://www.vt.is/files/Dr%C3%B6g%20Stefna%20VTR%2009-12%2028.%20ma%C3%AD_784147231.pdf  
28 Þjóðhagsáætlun fyrir árið 2010, http://www.althingi.is/altext/138/s/0002.html 
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afnumin. Atvinnuleysi hefur aukist hratt frá árslokum 2008 og er stærstur hluti atvinnulausra 

ófaglærðir en hlutur atvinnulausra með háskólapróf fer vaxandi29.  

4.4.3. Félagslegir þættir  

Félagslegir þættir geta haft áhrif á þarfir viðskiptavina og stærð markaða. Aldurssamsetning 

þjóðarinnar hefur verið að breytast undanfarna áratugi í formi hærri meðalaldurs og hefur  

fjölgun ungra öryrkja einnig orðið á tímabilinu, mun meiri en á hinum Norðurlöndunum30. 

Þessar staðreyndir ásamt fleirum hafa haft það í för með sér að lyfjavelta á Íslandi hefur 

aukist jafnt og þétt síðustu árin, bæði í krónum talið og notkun31. 

4.4.4. Tækniþættir  

Tækniþættir geta aukið framleiðslustig, dregið úr hindrunum inn á markaði og hagrætt í 

rekstri með nýsköpun og þróun vöru eða þjónustu. Þó að MesSys telji sig vera komið með 

vöru sem hentar markaðnum afar vel, er fyrirtækið í eðli sínu hátæknifyrirtæki og leggur 

metnað sinn í að þróa stöðugt og bæta vörur sínar. Einnig ýtir nálægð og tengsl fyrirtækisins 

við Háskóla Íslands undir frjóa hugsun og nýjar nálganir. 

4.5. Innri aðstæður fyrirtækisins 

SVÓT greining gefur góða sýn yfir stöðu fyrirtækisins. Greiningin byggir á þeirri 

grundvallarreglu að gerð stefnumótunar verði að vera miðuð út frá því að samræmi sé á milli 

bolmagns fyrirtækisins og ytri aðstæðna. SVÓT greiningin er nokkurs konar heildarmat á 

stöðu fyrirtækisins með tilliti til styrks þess, veikleika, ógnana og tækifæra. Styrkleikar og 

veikleikar eru eiginleikar innan fyrirtækisins sem geta annað hvort hjálpað eða spillt fyrir í 

samkeppninni. Ógnanir og tækifæri eru aftur á móti þættir í umhverfinu sem gætu haft áhrif á 

samkeppnisstöðu fyrirtækisins í framtíðinni32. Hlutverk greiningarinnar er að átta sig á 

stöðunni innan fyrirtækisins og í fjærumhverfinu. Þannig má sjá hvað þarf að varast og ef til 

vill hvernig má bregðast við. Í kjölfar greiningarinnar er fyrirtækið betur í stakk búið til að 

marka sér stefnu til framtíðar. 

Að bera kennsl á og meta hvar styrkur fyrirtækja liggur og hver sé samkeppnisgeta þeirra, er 

mikilvægur hluti þess að rannsaka aðstæður þeirra. Kjarnahæfni fyrirtækja felst oft í 

                                                      
29 Mánaðarleg skýrsla um atvinnuástand, nr. 12/2009 
http://www.vinnumalastofnun.is/files/des09_126266278.pdf  
30 Tryggvi þór Herbertsson 2005, bls. 4 
31 http://www.lyfjastofnun.is/Lyfjastofnun/Frettir/2009/nr/686 
32 Thompson og Strickland 2001, bls. 121. 
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þekkingu, reynslu og hæfileikum starfsmanna, frekar en eignum33.  Á sú staðreynd afar vel 

við í tilviki MesSys og sýnir mynd 11 Svót-greiningu fyrir MesSys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11: Svót-greining MesSys 

4.6. Styrkleikar 

Hátt menntunarstig stofnenda og starfsmanna fyrirtækisins er mikill styrkur fyrir fyrirtækið. 

Tengsl fyrirtækisins við háskólaumhverfið og sú staðreynd að varan er þróuð og byggð upp 

frá grunni gerir það að verkum að þekkingin innan fyrirtækisins, ekki aðeins á vörunni sjálfri, 

heldur almennt, er mikil. Allir ferlar innan fyrirtækisins eru stuttir, boðleiðir skýrar og 

hlutverkaskipting skýr. 

Lausnin sem boðið er upp á er mjög sérhæfð og notagildi hennar ótvírætt. Hún hentar einkar 

vel á strjálbýlum svæðum og ekki þarf að aðlaga hana sérstaklega að aðstæðum á erlendum 

mörkuðum og er hún í raun tilbúin til notkunar erlendis. 

                                                      
33 Thompson og Strickland 2001, bls. 122. 

Styrkleikar 

Mikil þekking innan fyrirtækisins 

Varan byggð upp frá grunni 

Stuttir ferlar innan fyrirtækisins 

Sérhæfð lausn 

Öflugir samstarfsaðilar 

 

Veikleikar 

Lítið fyrirtæki 

Háðir einstaka starfsmönnum 

Aðstöðuleysi 

Frumkvöðlafyrirtæki og því skortur á 
skýrri stefnu 

Háð styrkjum 

Tækifæri 

Hertara eftirlit með ástandi lyfja 

Samningur við Landlæknisembættið 

Samþætting á ferilvöktun lyfja, frá 
framleiðanda til stofnunar/notanda 

Ógnanir 

Viðbrögð samkeppnisaðila 

Kostnaðarsamar og tímafrekar vottanir 

Vaxtaverkir 

Óvissuástand í gengis- og 
efnahagsmálum 

 



36 
 

MesSys hefur unnið að þróun lausnarinnar með öflugum samstarfsaðila á markaðnum sem 

hefur haft mikið að segja varðandi þróun og útfærslu á vörunni. 

4.7. Veikleikar 

Helstu veikleikar MesSys eru að fyrirtækið er enn smátt í sniðum og afar háð einstaka 

starfsmönnum. Eins og með mörg frumkvöðlafyrirtæki hefur lítil áhersla verið lögð á aðstöðu 

eða aðbúnað og gæti fyrirtækið þurft fljótlega að huga að nýju húsnæði sem hentar starfsemi 

þess betur. Annað atriði sem einkennir frumkvöðlafyrirtæki er skortur á skýrri stefnu um 

forgangsröðun verkefna, en eigendur þess eru meðvitaðir um þennan skort á stefnu og er 

vinna hafin við að koma í veg fyrir þennan veikleika. 

4.8. Ógnanir 

Helstu ógnanir fyrirtækisins eru, líkt og flestra nýrra fyrirtækja á markaði, viðbrögð 

samkeppnisaðila. Þó ógnun samkeppnisaðila á íslenska markaðnum sé ekki aðalógnunin er 

stærð þeirra á erlendu mörkuðunum meiri ógnun. Þau fyrirtæki sem starfað hafa lengi á 

markaðnum hafa, meðal annars,  samkeppnisyfirburði í formi kostnaðarsamra 

heilbrigðisvottana sem oft og tíðum er afar tímafrekt að útvega. Um er að ræða tvær vottanir 

á þeim mörkuðum erlendis sem fyrirtækið horfir til í náinni framtíð, eina sem gildir í Evrópu 

og aðra sem gildir í Bandaríkjunum. 

Vaxtarverkir fyrirtækisins geta verið ógnun á næstu misserum. Kallar stækkun þess á aukna 

verkaskiptingu og meiri dreifingu á valdi og ábyrgð. 

Óvissuástand í gengis- og efnahagsmálum á heimamarkaði flækir framleiðsluferli 

fyrirtækisins þar sem allur tækjabúnaður er framleiddur á erlendri grund. 

4.9. Tækifæri 

Til stendur að herða og auka eftirlit með ástandi og geymslu lyfja. Þó lög og reglugerðir34 

kveði á um góðan aðbúnað lyfjakæla hefur eftirliti verið ábótavant og býður fyrirtækið upp á 

sérhæfða lausn þess efnis. Sá samningur sem hefur verið undirritaður við 

Landlæknisembættið skapar mikil tækifæri fyrir fyrirtækið, ekki aðeins á íslenska 

markaðnum, heldur nýtist hann fyrirtækinu einnig mjög vel við kynningu og markaðssetningu 

lausnarinnar á erlendri grundu. Samstarfið gæti einnig flýtt fyrir þeim heilbrigðisvottunum 

sem markaðir erlendis krefjast af fyrirtækjum á markaðnum. 

                                                      
34 Sjá viðauka 1 
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Í náinni framtíð er möguleiki á að samþætta ferilvöktun lyfja, frá framleiðanda til notanda. 

Fyrirtækið vinnur  að þróun á búnaði sem gerir viðskiptavinum kleift að fylgjast með ástandi 

vörunnar frá því að hún er framleidd, þar til hún er komin í hendur heildsöluaðila og áfram 

frá heildsöluaðila til smásöluaðila eða heilbrigðisstofnana sem á endanum nota vöruna. 

  



38 
 

 

5. Markaðsáætlun 

5.1. Markaðsstefna 

MesSys leggur áherslu á vöruaðgreiningu í markaðsstefnu sinni. Fyrirtækið hefur, í samstarfi 

við aðila á markaðnum, unnið að þróun vörunnar og telur hana standast fullkomlega þær 

kröfur sem starfandi aðilar á markaðnum gera til slíkrar vöru. Varan er tilbúin til notkunar á 

sviði kælivöktunar lyfja og þar sem hún er hönnuð frá grunni af MesSys telur fyrirtækið sig 

geta svarað kröfum um aðlögun stórra viðskiptavina, komi upp fyrirspurnir um aðlögun.  

MesSys telur að varan sem slík sé það besta sem í boði er á markaðnum og mun haga 

verðstefnu sinni með framlegðarmarkmið í huga. 

 

Einnig ber að geta samvinnu við Landlæknisembættið og Lyfjastofnun þar sem unnið verður 

að því að innleiða reglugerðir sem gerir vöru MesSys ákjósanlega fyrir notendur innanlands. 

5.2. Dreifileiðir 

Eftir að framleiðsla tækjabúnaðarins skilar sér til landsins sjá starfsmenn MesSys um að 

forrita búnaðinn fyrir noktun viðskiptavina. Að forritun lokinni kemur MesSys vörunni til 

viðskiptavinanna annað hvort með útkeyrslu beint til fyrirtækjanna eða með póstsendingum 

þar sem ítarlegar leiðbeiningar fylgja um uppsetningu kerfanna. 

MesSys hefur ekki ennþá nýtt sér þriðja aðila við dreifingu á vörunni en ekki er talin þörf á 

endursöluaðilum á íslandi sökum fárra viðskiptavina og nálægð við aðila markaðarins. Á 

erlendum mörkuðum verður varan send með flutningsaðilum beint til viðskiptavina til að 

byrja með.  

Í framhaldi eru þrjár leiðir mögulegar á erlendum mörkuðum. MesSys gæti verið með 

lágmarksstarfsemi á einu Norðurlandanna sem mun sjá um dreifingu á því svæði. 

Samstarfsaðilar í öðrum verkefnum MesSys hafa starfsemi í Noregi, Danmörku og síðar 

Svíþjóð og má hugsa sér frekari samstarf við þau fyrirtæki bæði í formi endursölu- og 

dreifingaraðila. Þriðja leiðin er að finna hentuga endursölu- og dreifingaraðila á vélbúnaði.  
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5.3. Auglýsinga og kynningarmál 

Íslenski markaðurinn samanstendur af fáum sértækum aðilum og hamla lög og reglugerðir 

því að hver sem er geti hafið starfsemi á markaðnum. Þær dreifileiðir sem MesSys hefur nýtt 

sér eru bein markaðssetning í formi nálgunar til viðskiptavina, kynningar og uppsetningu 

kerfa ásamt náinni þróunarvinnu (customer development) með viðskiptavinunum. Sú vinna 

hefur skilað sér í formi þess að varan er sérhönnuð að þörfum viðskiptavinanna og hefur ekki 

verið um miklar aðlaganir að ræða í hvert sinn. Fyrirtækið mun halda sig við beina 

markaðssetningu á íslenska markaðinum.  

 

Nauðsynlegt er að erlendir viðskipavinir öðlist traust á MesSys og á meðan fyrirtækið hefur 

ekki skapað sér nafn erlendis. Ráðgert er að nokkuð verði um sölu- og kynningarferðir til 

Norðurlanda með það að markmiði að ná beinum tengslum við mögulega viðskiptavini og 

kynna þeim fyrir vörunni með beinum hætti. Jón Gíslason (Lyfjver) hefur auk þess góð tengsl 

við hugsanlega viðskiptavini í Noregi og Danmörku og verða sú tengsl notuð í beinni 

markaðssetningu erlendis til að ná inn fyrstu viðskiptunum. Þá verða mögulegir 

viðskiptavinir boðnir til Íslands til að skoða fyrirtækið og kerfin í notkun innan íslenska 

heilbrigðisgeirans. Þá verður einnig reynt að fá kynningarfundi með sóttvarnarlækni og 

núverandi viðskiptavinum þar sem jákvæð umræða gæti ýtt undir viðskipti. Slíkar ferðir 

verða á kostnað MesSys fyrst um sinn a.m.k. og gert verður vel við gesti s.s. að bjóða í 

skoðunarferðir, út að borða o.s.frv.   

 

Fyrirtækið hyggur á greinarskrif í samvinnu við Landlæknisembættið um vöruna og 

verkefnið í tengslum við heilsugæslur á Íslandi í fagtímaritum. Einnig verða gerðir 

svokallaðir „White papers“ um verkefnið og kerfið sem verða aðgengilegir á heimasíðu 

MesSys. MesSys mun sækja og kynna á ráðstefnum og sýningum varðandi þróun 

tækjabúnaðar á lyfjamarkaði.  

 

Internetið verður einnig notað við markaðssetningu og spilar heimasíða MesSys þar 

veigamikinn þátt og hún uppfærð reglulega. Þá verða keyptar auglýsingar á vinsælum 

leitarsíðum s.s. Google.  
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Ábyrgðaraðilar lyfja eru sérmenntaðir lyfjafræðingar. Hægt er að nálgast skrá yfir alla 

starfandi lyfjafræðinga á Íslandi og senda til þeirra kynningarbækling um fyrirtækið og 

vöruna og í framhaldinu halda ráðstefnu/kynningu fyrir áhugasama aðila. 

 

Lyfjafræðinemum verður  boðið í vísindaferðir með kynningu á búnaðinum og 

notkunarmöguleikum hans. 

5.4. Ímynd 

Þau gildi sem MesSys hefur tamið sér eru öryggi, gæði og áreiðanleiki. MesSys starfar á 

hátæknimarkaði og meðhöndlar viðkvæm trúnaðargögn sem viðskiptavinurinn treystir 

fyrirtækinu fyrir. MesSys telur afar mikilvægt að standa undir þeim kröfum sem 

viðskiptavinir þeirra gera til fyrirtækisins. 
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6. Rekstraráætlanir 

Sölu og rekstraráætluninni er skipt í tvennt. Annars vegar fyrir íslenska markaðinn og hins 

vegar norska markaðinn en ekki er farið inn á fleiri markaði í þessari áætlun þó svo að hugur 

eigenda MesSys stefni á fleiri erlenda markaði. 

ATH: Allar tölur í rekstraráætlun eru skalaðar til, til að vernda hagsmuni MesSys. 

6.1. Söluáætlun 

6.1.1.1. Íslenski markaðurinn 

Á íslenska markaðnum hafa samningar þegar tekist á sölu um 50 kerfum til 

heilbrigðisstofnana og þá í gegnum söluleiðina. Miðað er við um 85% markaðshlutdeild og 

að markaðurinn mettist í fjölda kerfa á fyrstu 15 mánuðunum. Eftir það verða þjónustutekjur 

eina tekjulindin og því verða árin eftir 2012 nokkuð óbreytt, þ.e. lítil hreyfing á kerfum og 

skynjurum. Inn í samningnum við heilbrigðisstofnanirnar er sólahringsvöktun en fyrir utan 

þau kerfi er gert ráð fyrir að 50% af viðskiptavinum nýti sér þá þjónustu. Til að ná þessu 

markmiði býður fyrirtækið upp á tvær leiðir til handa viðskiptavinum sínum. Þær eru leiga og 

sala. 

6.1.1.2. Leiga 

Leigu leiðin er fyrst og fremst ætluð stærri aðilum á markaðnum. Til stærri aðila á 

markaðnum teljast annars vegar fyrirtækið Lyf og Heilsa, sem starfrækir 15 lyfjabúðir víðs 

vegar um land og hins vegar Lyfja, með 14 búðir á sínum snærum. Samtals gera það 29 

lyfjabúðir. Gert er ráð fyrir að í hverri lyfjabúð verði ein móðurstöð og tveir skynjarar. Annar 

skynjarinn yrði í lyfjakæli, hinn skynjarinn mældi stofugeymsluhita lyfja 

Leigu leiðin gengur út á að viðskiptavinurinn leigir búnaðinn fyrir 600 kr. pr. mán að 

viðbættum þjónustugjöldum að upphæð 400 pr. mán, samtals 1000 kr. pr. mánuð. 

6.1.1.3. Sala 

Sala er hugsuð til þeirra sem flokkast undir minni aðila á markaðnum. Í þann flokk falla 

heilbrigðisstofnanir sem staðsettar eru utan höfuðborgarsvæðisins, hver sem sér eining (85 
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heilbrigðisstofnanir)35, ásamt einyrkjum á lyfjabúðamarkaði (17 aðilar), Apótekaranum (8 

búðir) og Lyfjaval (3 búðir). Áætlunin gerir ráð fyrir um 85% markaðshlutdeild og því er gert 

ráð fyrir að um sé að ræða 102 seld kerfi á Íslandi með 163 skynjurum. 

Eins og gefur að skilja þýðir sala það að viðskiptavinurinn kaupir kerfið af MesSys. Verð pr. 

skynjara er kr. 13.200 + vsk. og er verð pr. skynjara 5.000 kr. + vsk. Mánaðargjöld 

viðskiptavinarins er það sama og ef um leigu á búnaðinum væri að ræða, 400 kr. pr. mánuð. 

6.1.1.4. Norski markaðurinn 

Áætlað er að markaðsstarf á Noregsmarkaði hefjist á seinni hluta árs 2010 þó ekki sé gert ráð 

fyrir að hefja eiginlega sölu á norska markaðnum fyrr en 2011. Helsta ástæða þess að gert er 

ráð fyrir meiri hagnaðarhlutfalli í Noregi en á Íslandi er sú að um fleiri stærri aðila er að ræða 

og leiguleiðin skilar af sér meiri tekjum til framtíðar en söluleiðin. Gert er ráð fyrir að í 

október árið 2012 muni hagnaður skila sér inn í fyrirtækið af mörkuðum í Noregi, mv. gefnar 

forsendur. Engu að síður verður tap á heildarrekstri ársins 2012. 

MesSys gerir ráð fyrir að í lok árs 2014 hafi fyrirtækið náð 60% markaðshlutdeild á 

lyfjabúðamarkaðnum og að MesMon kerfið verði komið í 391 lyfjabúð í upphafi árs 2015. Ef 

fjöldi lyfjabúða í Noregi og á Íslandi er borin saman eru lyfjabúðir í Noregi 5/7 (71%) af 

íbúafjöldahlutfalli Íslands. Út frá þessum upplýsingum var gert ráð fyrir að fjöldi 

heilsugæslustöðva í Noregi væri hlutfallslega færri í Noregi en á Íslandi og var því reiknað 

með 4/7 (57%) hlutfalli miðað við fólksfjölda. Gert er ráð fyrir minni markaðshlutdeild á 

heilsugæslumarkaðnum, eða um 20% markaðshlutdeild. Í lok árs 2014 er gert ráð fyrir að 

MesMon kerfið verði komið í 251 heilsugæslu.  

6.1.1.5. Aðrir markaðir  

Ekki er gerð ítraleg söluáætlun fyrir fleiri markaði en íslenska og norska. Svipað rekstarlíkan 

og í Noregi má sjá fyrir sér á fleiri mörkuðum, sérstaklega í Skandinavíu. Fyrirtækið mun 

hins vegar taka ákvörðun snemma árs 2011 um hvort og hvenær herja eigi á fleiri markaði. 

Þar mun innleiðing kerfanna í Noregi fyrstu mánaða ráða miklu um.   

                                                      
35 Um er að ræða allar heilbrigðisstofnanir utan höfuðborgarsvæðisins. Sérsamningur innan 
höfuðborgarsvæðisins. 
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6.2. Kostnaður 

6.2.1.1. Framleiðslukostnaður 

Við útreikninga á framleiðslukostnaði er notast við verð sem MesSys fær um þessar mundir. 

Þau verð miðast við litlar framleiðslulotur og búast má við að kostnaður lækki um allt að 50% 

þegar salan eykst og framleiðsluloturnar stækka. Einnig mun framþróun á ódýrari umbúðum 

o.fl. hjálpa til við að lækka framleiðslukostnaðinn.  

Ekki er gert ráð fyrir lækkun á framleiðslukostnaði í rekstraráætluninni þar sem ekki er vitað 

hvernig sá kostnaður kemur til með að lækka og því farið varlega í slíkar vangaveltur.  

6.2.1.2. Launakostnaður 

Við útreikninga á launakostnaði er miðað við 2 starfsmenn fyrir Íslenska markaðinn 2010, 1.5 

starfsmann árið 2011 og 1 starfsmann árin á eftir.  

Fyrir Noreg er gert ráð fyrir 2 starfsmenn í 6 mánuði árið 2010, 2 starfsmenn árið 2011, 3 

starfsmenn árið 2013 og 4 starfsmenn árið 2014.  

6.2.1.3. Kostnaður við markaðsstarf 

Ekki er gert ráð fyrir eiginlegum markaðskostnaði á Íslandi öðrum en almennum 

rekstrarkostnaði og launum sölumanns. Markaðurinn á Íslandi telur fáa aðila og þar sem 

markaðsstaða MesSys innanlands er nú þegar áþreifanleg, tengslanet gott og kerfin búin að 

sanna sig er það metið svo að bein markaðssetning gangi upp.   

Hins vegar er gert ráð fyrir kostnaði upp á 300.000 kr á ári fyrir Noreg 2011 sem eykst jafnt 

og þétt í 600.000 til ársins 2014. Hér er þá aðallega ferða- og ráðstefnukostnaður, kostnaður 

við heimboð á viðskipavinum og auglýsingakostnaður í fagtímarit. Gert er ráð fyrir 8-12 

utanlandsferðum á ári sem hver kostar um 25.000 kr. Kostnaður við hverja ráðstefnu er metin 

10.000 kr árið 2011 þar sem þær verða einungis sóttar en gætu hæglega kostað allt að 50.000 

kr árin á eftir með beinni þáttöku og leigu á sýningarbásum.   

Ekki liggur fyrir auglýsingakostnaður en í útreikningum er gert ráð fyrir svigrúmi til þeirra.  

Tafla 2 sýnir sölu- og rekstraráætlun fyrir íslenska markaðinn og tafla 3 sýnir sölu- og 

rekstraráætlun fyrir norska markaðinn.  
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Tafla 2: Sölu- og rekstraráætlun fyrir íslenska markaðin 2010-2014. 

TEKJUR 
 

Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 

Fjöldi eininga 

  
        

Fjöldi kerfa leiga 
 

19 10 0 0 0 

Fjöldi skynjara leiga 
 

38 20 0 0 0 

Fjöldi kerfi sala 
 

82 40 0 0 0 

Fjöldi skynjara sala 
 

123 56 0 0 0 

Tekjur  Verð í kr.            

Þjónustugjöld á kerfi leiga  1.000 93.000 328.000     348.000     348.000     348.000     

Einingaverð á kerfi sala 13.200  1.082.400 264.000     -       -       -       

Einingaverð á skynjara sala 5.000  615.000     200.000     -       -       -       

Þjónustugjöld á kerfi sala 400  57.600     473.600     489.600     489.600     489.600     

Sólahringsvöktun 400 47.400     422.400     434.400     434.400     434.400     

Útköll 400 9.480     42.240     43.440     43.440     43.440     

Tekjur samtals: 1.904.880     1.730.240     1.315.440     1.315.440     1315.440     

KOSTNAÐUR 
 

          

Breytilegur kostnaður 

 
          

Framleiðslukostnaður með  

sendingarkostnaði Per. Kerfi           

Kostnaður á kerfi 2.925 295.425     87.750     -       -       -       

Kostnaður á skynjara 1.000  161.000     60.000     -       -       -       

Samtals: 
 

456.425     147.750     -       -       -       

 
Framlegð  1.448.455     1.582.490     1.315.440     1.315.440     1.315.440     

Fastur kostnaður 

 

          

Laun og launatengd gjöld 

 Per. 

Mánuð           

Starfsmenn 50.000  1.140.000 807.500 660.000 660.000 660.000 

Húsaleiga 5.000  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Sími og tölvur 4.000  20.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

Hýsing servers 8.000  96.000 96.000 96.000  96.000 96.000 

Samtals: 1.344.000 1.011.500 864.000  864.000     664.000     

       Kostnaður samtals: 1.800.425     1.159.250     864.000     864.000     864.000     

       Hagnaður/tap fyrir vexti, afskriftir og 
skatta: 104.455     570.990     451.440     451.440     451.440     
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Tafla 3: Sölu- og rekstaráætlun fyrir norska markaðinn 2010-2014. 

TEKJUR 
 

Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 

Fjöldi eininga 

 
          

Fjöldi kerfa leiga 
 

  60 155 140 140 

Fjöldi skynjara leiga 
 

  120 310 280 280 

Fjöldi kerfi sala 
 

  28 36 48 48 

Fjöldi skynjara sala 
 

  56 72 96 96 

Tekjur  Verð í kr.            

Þjónustugjöld á kerfi leiga  1.000     

 
326.000 1.640.000 3.570.000 5.250.000 

Einingaverð á kerfi sala 13.200     

 
369.600  475.200 633.600 633.600 

Einingaverð á skynjara sala 5.000     

 
280.000  360.000 480.000 480.000  

Þjónustugjöld á kerfi sala 400     

 
53.600  228.000 432.000 662.400 

Tekjur samtals: 
 

1.029.200 2.703.200 5.115.600 7.026.000 

KOSTNAÐUR 
 

          

Breytilegur kostnaður 

 
          

Framleiðslukostnaður með  

sendingarkostnaði Per. Kerfi            

Kostnaður á kerfi 2.925     58.500 339.300  740.025 549.900  549.900  

Kostnaður á skynjara 1.000     40.000 232000  506.000 376.000  376.000  

Samtals: 
 

98.500 571.300  1.246.025 925.900  925.900  

 

 

Framlegð  98.500 623.900  2.427.775 5.183.300  7.093.700  

Fastur kostnaður 

 

          

Laun og launatengd gjöld 

 Per. 

Mánuð            

Starfsmenn 50.000     575.000 1.380.000  1.380.000 1.800.000  2.400.000  

Húsaleiga 10.000     50.000 120.000  120.000 120.000  120.000  

Sími og tölvur 10.000     50.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Hýsing servers 8.000     40.000 96.000  96.000  96.000  96.000  
Ferðakostnaður + 
ráðstefnur 25.000     125.000 300.000 360.000 480.000 600.000 

Samtals: 840.000 2.016.000 2.076.000 2.616.000 3.336.000 

       Kostnaður samtals: 938.500 2.449.400 3.016.675 3.541.900 4.261.900 

       Hagnaður/tap fyrir vexti, afskriftir og 
skatta: -938.500 -1.420.200  -313.475 1.573.700 2.764.100 
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6.3. Rekstrarreikningur 

Í viðauka 4 er rekstrarreikningur uppsettur og er hann sameiginlegur fyrir íslenska og norska 

markaðinn þó sölu- og rekstraráætlanirnar hafi verið aðskildar. Gert er ráð fyrir að einu 

tekjurnar á árinu 2010 komi af íslenska markaðnum en strax árið 2010 komi til kostnaður á 

Noregsmarkaði í formi undirbúnings fyrir inngöngu á markaðinn. Samkvæmt áætluninni mun 

íslenski markaðurinn mettast árið 2011 og er því gert ráð fyrir að tekjuaukningin á árunum 

2011-2014 komi frá Noregsmarkaði en þjónustutekjurnar á íslenska markaðnum haldist 

stöðugar út áætlanatímann. 

Rekstargjöld fara stighækkandi út áætlunartímann og munar þar mestu um aukin umsvif á 

Noregsmarkaði í formi aukins launakostnaðar ásamt markaðskostnaði sem kemur til vegna 

kostnaðar við ráðstefnur og boð hugsanlegra viðskiptavina til Íslands.. Launatengdu gjöldin á 

Íslandi fara lækkandi eftir fyrsta árið þar sem gert er ráð fyrir að með aukinni reynslu muni 

fækka starfmönnum eða a.m.k. lækka starfshlutfall annars starfsmannsins.  

Gert er ráð fyrir að rekstrarafkoma tveggja fyrstu áranna verði neikvæð meðan markaðir eru 

að byggjast upp en hagnaður skili sér í lok árs þrjú og vaxi tiltölulega hratt næstu ár á eftir. 

Við útreikninga á vaxtatekjum var gert ráð fyrir að handbært fé yrði lagt inn á sparireikning 

með 5,7% vöxtum.36 Vaxtagjöld á ári 2011 eru reiknuð út frá fjárþörf fyrirtækisins á því ári 

og að sú fjárþörf yrði brúuð með yfirdráttarláni með 14% yfirdráttarvöxtum,37 

Skattur er reiknaður sem 18% af hagnaði. 

 

6.4. Yfirlit um sjóðsstreymi 

Uppsett sjóðstreymi áætlunarinnar er í viðauka 5. Gert er ráð fyrir að 840 þús kr. tap hafi 

verið árið  2010 skv. rekstrarreikning en handbært fé í lok árs 2010 er þó aðeins neikvætt sem 

nemur 130 þús kr. Munar þar mest um aukningu á hlutafé inn í fyrirtækið, eins og fram 

kemur í fjármögnunarhreyfingum. Það hlutafé var eingöngu sett inn í fyrirtækið til að styðja 

við bakið á kælivöktun lyfja. Ljóst er að haldbært fé í lok árs 2010 hefði verið neikvætt um 

rúma 1 milljón hefði komið til þessarar hlutafjárhækkunar þar sem gert er ráð fyrir 

                                                      
36 
http://www.islandsbanki.is/servlet/file/RBHEILD_2009_ISB.pdf?ITEM_ENT_ID=5389&COLLSPEC_ENT_I
D=156  
37 
http://www.islandsbanki.is/servlet/file/RBHEILD_2009_ISB.pdf?ITEM_ENT_ID=5389&COLLSPEC_ENT_I
D=156  
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fjárfestingu á árinu í tölvubúnaði ásamt því að í lok árs verði 10% af rekstartekjum ársins 

útistandandi. Gert er ráð fyrir að fyrirtækið kaupi inn nokkuð af MesMon einingum til að hafa 

á lager og aukist því birgðastaða þess á fyrsta ári áætlunarinnar. Ekki er  gert ráð fyrir miklum 

hreyfingum á birgðum á næstu árum á eftir þar sem um óverulegar upphæðir er að ræða.  

Gert er ráð fyrir að handbært fé í lok árs 2011 verði neikvætt sem nemur um 1.1 milljón og 

svipað verður upp á teningnum árið 2012. Árin 2013-2014 er gert ráð fyrir verulegri 

aukningu á hagnaði milli ára þegar markaðshlutdeild á Noregsmarkaði eykst. 

6.5. Fjárþörf 

Eins og fram kemur í sjóðstreymi er fjárþörf árið 2010 óveruleg þar sem nýtt hlutafé kom inn 

í fyrirtækið í febrúar og rann beint inn í verkefnið tengt kælivöktun lyfja. Árið 2011 er hins 

vegar þörf á meira fé inn í verkefnið vegna aukinna rekstrargjalda sem sókn inn á 

Noregsmarkað veldur. Áætlunin gerir ráð fyrir að handbært fé frá rekstri verði neikvætt sem 

nemur um 1.1 milljón króna árið 2011 og munu stjórnendur fyrirtækisins taka ákvörðun 

snemma árs 2011 um hvernig staðið verður að því að fjármagna skort á handbæru fé frá 

rekstri. Meðal annars kemur til greina að nýta sér eigið fé fyrirtækisins, sækja um styrki til 

verkefnisins, gefa út skuldabréf eða jafnvel útgáfu á nýju hlutafé.  Þegar fjárþörf ársins 2011 

verður brúuð gera áætlanir ráð fyrir að hagnaður skili sér inn strax árið 2012. 
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7. Viðaukar 

7.1. Reglugerð um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkrahúsum og 

öðrum heilbrigðisstofnunum 

7.1.1.1. 1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkrahúsum og öðrum 

heilbrigðisstofnunum. 

7.1.1.2. 2. gr. 

Skilgreiningar. 

Með sjúkrahúsi í reglugerð þessari er átt við hverja þá stofnun, sem starfrækt er skv. IV. kafla 

laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með síðari breytingum. 

Með heilbrigðisstofnunum í reglugerð þessari er átt við stofnanir sem ætlaðar eru sjúku fólki 

til vistunar og/eða innlagnar vegna lyfjameðferðar, einnig heilsugæslustöðvar og aðgerð-

arstofur lækna.  

Með sjúkrahússapóteki er átt við apótek sem starfrækt er á eða í tengslum við sjúkrahús sbr. 

1. mgr. 37. gr. eða 1. mgr. 38. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum.  Lyfja-

fræðingur starfar þar í fullu starfi eða hlutastarfi allt eftir umfangi starfseminnar. 

Með lyfjabúri er átt við herbergi, þar sem eingöngu eru geymdar birgðir lyfja, sem ætluð eru 

til nota á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun, þar sem ekki er starfrækt sjúkrahússapótek, en 

lyfjafræðingur hefur faglegt eftirlit með starfseminni í samræmi við ákvæði 38. gr. lyfjalaga. 

Það sem segir um sjúkrahússapótek í þessari reglugerð á einnig við um lyfjabúr. 

Með deild er átt við göngu-, legu-, skurð-, rannsóknar- eða svæfingadeild. Yfirlæknir ber 

ábyrgð á vali og notkun lyfja á deild. 

Lyfjageymsla er læst hirsla (t.d. skápur, vagn, kælir, taska), sem tilgreindir aðilar hafa einir 

aðgang að. 

Um lyfjabúnað á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum, sem ekki eru deildaskiptar, 

fer eftir sömu reglum og um eina deild væri að ræða. 
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Um skilgreiningar lyfja fer skv. ákvæðum lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum. 

7.1.1.3. 3. gr. 

Sjúkrahússapótek. 

Hlutverk sjúkrahússapóteks er að hafa umsjón með og bera ábyrgð á öflun og varðveislu 

lyfja, dreifingu og eftirliti með notkun þeirra á einstökum deildum, sbr. ákvæði XIV. kafla 

lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum. Hlutverk sjúkrahússapóteks er jafnframt að 

stuðla að skynsamlegri notkun lyfja með þátttöku í starfi lyfjanefndar sjúkrahússins, gerð 

lyfjalista, klínískra leiðbeininga, faglegri upplýsingamiðlun og hagkvæmum innkaupum á 

lyfjum. 

Lyf vegna klínískra rannsókna, sem fram fara á sjúkrahúsi, skulu vera í vörslu og umsjá 

sjúkrahússapóteks og skal sjúkrahússapótek setja reglur um meðferð þessara lyfja. 

Í sjúkrahússapóteki og á sjúkrahúsum fer um framleiðslu lyfja samkvæmt ákvæðum lyfjalaga 

og gildandi reglugerða um framleiðslu lyfja. 

Stjórnendur sjúkrahúsa og annarra heilbrigðisstofnana bera ábyrgð á, að ákvæðum reglu-

gerðar þessarar sé hlítt og að val, öflun, varsla, blöndun og skömmtun lyfja geti farið fram á 

hagkvæman og öruggan hátt. 

Aðföng, varðveisla og afhending lyfja, sem ætluð eru til nota á sjúkrahúsum og heil-

brigðisstofnunum skulu vera í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. 

Í sjúkrahússapóteki skal halda skrá, þar sem fram koma aðföng og afhending eftirritunar-

skyldra lyfja. Skal færslum þannig háttað, að séð verði um hvaða lyf er að ræða, hversu mikið 

er afgreitt og á hvaða deild, hvenær og af hverjum. Þetta gildir hvort sem lyf eru pöntuð raf-

rænt eða ekki. 

Um hver mánaðamót skal gera upp birgðir eftirritunarskyldra lyfja og senda Lyfjastofnun 

skýrslu um birgðir, ásamt frumriti afgreiddra pöntunarseðla. Ef um rafrænar pantanir er að 

ræða skal senda Lyfjastofnun afrit þeirra. Komi fram misræmi í birgðum eftirritunarskyldra 

lyfja skal skýringa leitað og hvarf lyfjanna þegar í stað tilkynnt yfirlækni, forstöðumanni 

stofnunarinnar og Lyfjastofnun. 

7.1.1.4. 4. gr. 

Um aðbúnað sjúkrahússapóteks. 
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Húsnæði, tæki og áhöld sjúkrahúsapóteks skulu vera við hæfi til öruggrar og réttrar geymslu, 

framleiðslu og dreifingar lyfja. Gæðahandbók er hluti af búnaði sjúkrahússapóteks. Tryggja 

skal starfsmönnum aðgang að viðurkenndum handbókum og upplýsingabönkum um lyf. 

Um húsnæði sjúkrahússapóteka, búnað og annað er lýtur að framleiðslu, blöndun og 

varðveislu lyfja m.t.t. öryggis við meðferð þeirra og geymslu, er að öðru leyti vísað til 

ákvæða lyfjalaga og reglugerða um starfsemi lyfjabúða eftir því sem við á. 

7.1.1.5. 5. gr. 

Starfsfólk. 

Yfirlyfjafræðingur (lyfjafræðingur) sjúkrahússapóteks skal vinna að því, í samvinnu við 

lyfjanefnd sjúkrahússins, að koma á gæðastýringu (gæðahandbók) um pantanir og afgreiðslu 

lyfja á deildir, sem og geymslu þeirra og umgengni um lyfjageymslur. Í gæðahandbók skal 

einnig fjallað um val á lyfjum, innköllun lyfja og meðferð lyfja sem skilað er í rofnum pakkn-

ingum frá deildum og eyðingu lyfja. Þar skal einnig, þar sem það á við, fjallað um meðferð 

lyfja sem sjúklingar koma með á sjúkrahús eða útskrifast með.  

Auk yfirlyfjafræðings skulu aðrir starfsmenn sjúkrahússapóteks að öllu jöfnu vera lyfja-

fræðingar eða lyfjatæknar, en lyfjatæknar og ófaglærðir starfsmenn starfa á ábyrgð lyfjafræð-

ings. Yfirlyfjafræðingur (lyfjafræðingur) ber ábyrgð á reglulegri þjálfun starfsmanna apóteks-

ins. 

7.1.1.6. 6. gr. 

Lyfjabúr. 

Á sjúkrahúsum og öðrum stofnunum, sem reknar eru samkvæmt lögum um heilbrigðis-

þjónustu eða öðrum sérlögum og starfrækt er lyfjabúr, sbr. 2. gr., en ekki hafa lyfjafræðing í 

þjónustu sinni, skal forstöðumaður stofnunarinnar semja við utanaðkomandi lyfsöluleyfishafa 

eða sjúkrahússapótek um lyfjafræðilega þjónustu, sbr. 2. mgr. 38. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 

með síðari breytingum, svo sem umsjón með öflun og varðveislu lyfja og eftirlit með notkun 

þeirra í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. 

7.1.1.7. 7. gr. 

Um lyfjageymslur á deildum. 

Í búnaði hverrar deildar skal vera læst lyfjageymsla þ. á m. kælir. 

Hjúkrunardeildarstjóri eða ljósmóðir, sem fer með deildarstjórn, ber ábyrgð á gæslu lyfja á 

deildinni. Slíkur ábyrgðarmaður lyfjageymslu skal í daglegu starfi sjá um að vinna við hana 
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fylgi reglugerð þessari svo og þeim reglum, er settar kunna að verða, sbr. ákvæði 5. gr. um 

gæðahandbók. 

Lyfjageymsla, þ.m.t. kælir, skal jafnan vera læst. Lykill skal vera í vörslu ábyrgðarmanns eða 

staðgengils hans. Í lyfjageymslu skal vera sérstakt læst hólf fyrir eftirritunarskyld lyf. Í 

lyfjageymslu má einungis geyma lyf og lyfjavörur, áhöld, sem notuð eru við skömmtun lyfja, 

svo og skoðunarbók lyfjageymslu, sbr. 12. gr. 

Á deildum skal vera aðstaða þar sem lyfjaskömmtun, sbr. 11. gr., getur farið fram í næði. 

7.1.1.8. 8. gr. 

Pantanir lyfja. 

Pöntun lyfja á deild skal vera dagsett og undirrituð af þeim sem pantar. Heimilt er að nota 

rafrænt pöntunarkerfi. Áður en slíkt kerfi er tekið í notkun skal liggja fyrir staðfesting Lyfja-

stofnunar á því að vél- og hugbúnaður fullnægi kröfum hennar. 

Eftirritunarskyld lyf skal panta á deild með sérstökum pöntunarseðlum sem samþykktir eru af 

Lyfjastofnun.  Pöntunarseðlarnir skulu vera í tvíriti og skal afriti haldið eftir á deildinni.  Ekki 

má nota þessa pöntunarseðla fyrir aðrar lyfjapantanir.  Þessar pantanir skulu undirritaðar af 

þeim sem pantar, ásamt lækni. Séu eftirritunarskyld lyf pöntuð rafrænt skal það gert í 

sérstakri pöntun. 

7.1.1.9. 9. gr. 

Eftirlit með eftirritunarskyldum lyfjum á deildum. 

Til að fylgjast með notkun eftirritunarskyldra lyfja á deildum skal færa notkunarskýrslur. 

Færsla notkunarskýrslna skal vera undir eftirliti lyfjafræðings, sem starfar í sjúkrahúss-

apóteki, en í lyfjabúri lyfjafræðings stofnunarinnar eða þess sem samið hefur verið við, sbr. 

ákvæði 38. gr. lyfjalaga. Skýrslur þessar skulu geymdar í þrjú ár, en eftir það skal þeim 

fargað með tryggilegum hætti. 

7.1.1.10. 10. gr. 

Um blöndun lyfja. 

Blöndun lyfja skal að jafnaði fara fram í sjúkrahússapóteki/lyfjabúri sé þess nokkur kostur. 

Um blöndun lyfja á deildum skal setja nánari reglur í samráði við sjúkrahússapótekið eða þar 

sem lyfjabúr er starfrækt í samstarfi við þann lyfjafræðing sem þar starfar sbr. ákvæði 38. gr. 

lyfjalaga. 
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7.1.1.11. 11. gr. 

Lyfjaskömmtun á deildum. 

Lyf má aðeins gefa sjúklingi samkvæmt skriflegum fyrirmælum læknis eða fyrirmælum 

gefnum samkvæmt viðurkenndum reglum viðkomandi stofnunar. 

Hjúkrunarfræðingur eða ljósmóðir má taka lyf úr lyfjageymslu og skammta sjúklingi en aðrir 

ekki. Í undantekningatilvikum getur yfirlæknir heimilað öðrum starfsmanni slíkan aðgang að 

lyfjageymslu. 

Þeir, sem stunda nám í hjúkrunar- eða ljósmóðurfræðum, mega skammta lyf á ábyrgð og 

undir umsjá hjúkrunarfræðings eða ljósmóður til að fullnægja þeirri þjálfun, sem námið 

krefst. 

Allar lyfjagjafir skal skrá þannig að rekja megi lyfjagjöf til hlutaðeigandi sjúklings, þess 

læknis sem gaf fyrirmæli um lyfjagjöf og þeirra, sem tóku til lyfið og afhentu það sjúklingi. 

Þessar upplýsingar skal varðveita sem hluta af sjúkraskrá viðkomandi sjúklings. 

Við afhendingu lyfja til innlagðs sjúklings, t.d. vegna helgarleyfis skal eftirfarandi atriða 

gætt: Lyfin skulu afhent í hentugum umbúðum og þau merkt nafni sjúklings, heiti, styrkleika 

og magni lyfs, greinilegri notkunarfyrirsögn, dagsetningu og áritun þess, sem afgreiðir. Sama 

máli gegnir um lyf sem afhent eru sjúklingi, sem koma á til rannsóknar s.s. röntgenskoðunar. 

Verði því viðkomið skal afhending lyfja samkvæmt framangreindu fara fram í sjúkrahúss-

apóteki/lyfjabúri. 

7.1.1.12. 12. gr. 

Eftirlit. 

Yfirlyfjafræðingur/lyfjafræðingur, sbr. 37. eða 38. gr. lyfjalaga, skal hafa eftirlit með 

varðveislu lyfja á deildum sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana.  Forstöðumaður stofnunar skal 

tilkynna Lyfjastofnun hver fer með þetta eftirlit.  Eftirlit skal fara fram reglulega og eigi 

sjaldnar en ársfjórðungslega. Skoðun lyfjageymslu skal staðfest í sérstaka skoðunarbók með 

dagsetningu og undirskrift þess lyfjafræðings, sem ber ábyrgð á eftirlitinu. Í bókina skulu 

skráðar allar athugasemdir sem hann kann að hafa sett fram. Allar meiri háttar athugasemdir 

skulu tilkynntar yfirlækni og forstöðumanni stofnunarinnar án tafar. 

7.1.1.13. 13. gr. 

Eftirlit Lyfjastofnunar. 
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Lyfjastofnun hefur eftirlit með að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt, sbr. 45. gr. 

lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum. 

7.1.1.14. 14. gr. 

Viðurlög. 

Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða viðurlögum samkvæmt 46. gr. lyfjalaga nr. 

93/1994 með síðari breytingum. 

7.1.1.15. 15. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 47. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari 

breytingum, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur þá úr gildi reglugerð nr. 113/1974 um 

geymslu og meðferð lyfja í sjúkrahúsum og öðrum stofnunum, sem hafa lyf undir höndum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 1. mars 2004. 

 

Jón Kristjánsson. 

Davíð Á. Gunnarsson. 
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7.2. Aðilar á íslenska markaðnum 

7.2.1.1. Lyfjabúðir 

Nafn Heimilisfang Póstfang 

Apótek Ólafsvíkur Ólafsbraut 24 355 Ólafsvík 

Apótek Vesturlands Smiðjuvöllum 32 300 Akranes 

Apótekarinn Akranesi Dalbraut 1 300 Akranes 

Apótekarinn Hafnarstræti  Hafnarstræti 95 600 Akureyri 

Apótekarinn Höfða Bíldshöfða 20 110 Reykjavík 

Apótekarinn Mjódd Álfabakka 14 109 Reykjavík 

Apótekarinn Mosfellsbæ  Þverholti 2 270 Mosfellsbær 

Apótekarinn Salavegi Salavegi 2 201 Kópavogur 

Apótekarinn Smiðjuvegi Smiðjuvegi 2 200 Kópavogur 

Apótekarinn Vesturbæjarapótek Melhaga 20-22 107 Reykjavík 

Apótekið Akureyri  Furuvöllum 17 600 Akureyri 

Apótekið Hólagarði Lóuhólum 2-6 111 Reykjavík 

Apótekið Skeifunni Skeifunni 15 108 Reykjavík 

Apótekið Spönginni  Spönginni 39 112 Reykjavík 

Árbæjarapótek Hraunbæ 115 110 Reykjavík 

Garðs Apótek Sogavegi 108 108 Reykjavík 

Laugarnesapótek Kirkjuteigi 21 105 Reykjavík 

Lyf & heilsa Austurveri  Háaleitisbraut 68 103 Reykjavík 

Lyf & heilsa Domus Medica Egilsgötu 3 101 Reykjavík 

Lyf & heilsa Eiðistorgi  Eiðistorgi 17 170 Seltjarnarnes 

Lyf & heilsa Fjarðarkaupum  Hólshrauni 1 b 220 Hafnarfjörður 

Lyf & heilsa Glerártorgi  Gleráreyrum 1 600 Akureyri 

Lyf & heilsa Glæsibæ Álfheimum 74 104 Reykjavík 

Lyf & heilsa Hafnarfirði Fjarðargötu 13-15 220 Hafnarfjörður 

Lyf & heilsa Hamraborg Hamraborg 8 200 Kópavogur 

Lyf & heilsa Hringbraut Hringbraut 121 107 Reykjavík 

Lyf & heilsa Hrísalundi Hrísalundi 5 600 Akureyri 

Lyf & heilsa Hveragerði Breiðumörk 25 810 Hveragerði 

Lyf & heilsa Keflavík Suðurgötu 2 230 Reykjanesbær 

Lyf & heilsa Kringlunni 1. Hæð Kringlunni 8-12 103 Reykjavík 

Lyf & heilsa Selfossi Austurvegi 3-5 800 Selfoss 

Lyf & heilsa Vestmannaeyjum Strandvegi 28 900 Vestmannaeyjar 

Lyfja Borgarnesi Borgarbraut 58 (Hyrnutorg) 310 Borgarnes 

Lyfja Egilsstöðum Kaupvangi 6 700 Egilsstaðir 

Lyfja Garðatorgi  Garðatorgi 5 210 Garðabær 

Lyfja Húsavík Stóragarði 13 640 Húsavík 



55 
 

Lyfja Ísafirði Pollgötu 4 400 Ísafjörður 

Lyfja Keflavík Krossmóum 4 230 Reykjanesbær 

Lyfja Laugavegi  Laugavegi 16 101 Reykjavík 

Lyfja Lágmúla Lágmúla 5 108 Reykjavík 

Lyfja Neskaupstað Miðstræti 4 740 Neskaupstaður 

Lyfja Sauðárkróki Hólavegi 16 550 Sauðárkrókur 

Lyfja Selfossi Austurvegi 44 800 Selfoss 

Lyfja Setbergi  Staðarbergi 2-4 220 Hafnarfjörður 

Lyfja Smáralind Hagasmára 1 (Smáralind) 201 Kópavogur 

Lyfja Smáratorgi Smáratorgi 1 200 Kópavogur 

Lyfjasalan Kirkjubæjarklaustri Skriðuvöllum 13 880 Kirkjubæjarklaustur 

Lyfjasalan Vík Hátúni 2 870 Vík 

Lyfjasalan Vopnafirði Kolbeinsgötu 14 690 Vopnafjörður 

Lyfjaval Álftamýri Álftamýri 1-5 105 Reykjavík 

Lyfjaval Hæðasmára Hæðasmára 4 201 Kópavogur 

Lyfjaval Mjódd Þönglabakka 6 109 Reykjavík 

Lyfjaver Suðurlandsbraut 22 108 Reykjavík 

Lyfsalan Hólmavík Borgarbraut 8 510 Hólmavík 

Reykjavíkur Apótek Seljavegi 2 101 Reykjavík 

Rima Apótek Langarima 21 112 Reykjavík 

Siglufjarðar Apótek Norðurgötu 4b 580 Siglufjörður 

Skipholts Apótek Skipholti 50 B 105 Reykjavík 
  

7.2.1.2. Markaðsfyrirtæki / Umboðsmenn 

Nafn Heimilisfang Póstfang 

Actavis Group hf - B.Braun Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður 

Actavis Group hf - ýmsir Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður 

Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður 

Actavis Group PTC hf - Merck Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður 

Artasan ehf Kirkjulundi 17 210 Garðabær 

DAC ehf - skrifstofa Álfabakka 14 109 Reykjavík 

Dentalía og Fides Laufásgötu 9 600 Akureyri 

Dýraheilsa ehf Útihlíð 6 221 Hafnarfjörður 

E.Bridde ehf.  Barónstíg 47 101 Reykjavík 

GlaxoSmithKline ehf Þverholti 14 105 Reykjavík 

Gróco ehf Þverholt 14 105 Reykjavík 

Heilsa ehf Sundaborg 1 104 Reykjavík 

Icepharma - Roche Lyngháls 13 110 Reykjavík 

Icepharma - Bayer Schering Pharma Lyngháls 13 110 Reykjavík 

Icepharma - Eli Lilly Lynghálsi 13 110 Reykjavík 
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Icepharma - Lyfjadeild 1 Lyngháls 13 110 Reykjavík 

Icepharma - Lyfjadeild 2 Lyngháls 13 110 Reykjavík 

Icepharma - Lyfjadeild 3 Lyngháls 13 110 Reykjavík 

Icepharma - MSD Lyngháls 13 110 Reykjavík 

Icepharma - N.V. Organon (Vistor 2009) Lyngháls 13 110 Reykjavík 

Icepharma - Wyeth Lyngháls 13 110 Reykjavík 

K. Pétursson ehf Kristnibraut 29 113 Reykjavík 

Lundbeck Export A/S - útibú á Íslandi Ármúla 1 108 Reykjavík 

Lyfjaver ehf. - umboðsmenn Suðurlandsbraut 22 108 Reykjavík 

Medico ehf Akralind 3 201 Kópavogur 

Portfarma ehf Köllunarklettsvegi 2 104 Reykjavík 

Vistor hf - Astra Zeneca A/S  Hörgatúni 2 210 Garðabær 

Vistor hf - Janssen-Cilag AB  Hörgatúni 2 210 Garðabær 

Vistor hf - Lyfjaumboðsdeild 1 Hörgatúni 2 210 Garðabær 

Vistor hf - Lyfjaumboðsdeild 2 Hörgatúni 2 210 Garðabær 

Vistor hf - Pfizer Hörgatúni 2 210 Garðabær 

Vistor hf - Sanofi - Aventis Hörgatúni 2 210 Garðabær 

Vistor hf - Schering-Plough  Hörgatúni 2 210 Garðabær 
 

7.2.1.3. Lyfjaframleiðendur 

Nafn Heimilisfang Póstfang 

Actavis hf - Hafnarfirði Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður 

Blóðbankinn Snorrabraut 60 105 Reykjavík 

Ísaga ehf - Linde Healthcare Breiðhöfða 11 110 Reykjavík 

Ísteka ehf. Grensásvegi 8 108 Reykjavík 

Lyf og heilsa hf - SA lyfjaskömmtun Auðbrekka 3-5 200 Kópavogur 

Lyfjalausnir Hverafold 1-3 112 Reykjavík 

Lyfjaver - vélskömmtun Suðurlandsbraut 22 108 Reykjavík 

Lýsi hf. Fiskislóð 5 101 Reykjavík 

Pharmarctica Lundsbraut 2 610 Grenivík 
 

7.2.1.4. Lyfjaheildsalar 

Nafn Heimilisfang Póstfang 

Distica hf  Hörgatún 2 210 Garðabær 

Ísaga ehf. - Linde Healthcare Breiðhöfði 11 110 Reykjavík 

Lyfjaver ehf. - heildsala Suðurlandsbraut 22 108 Reykjavík 

Parlogis hf Krókháls 14 110 Reykjavík 

Strandmöllen ehf  Drangahrauni 1B 220 Hafnarfjörður 
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7.2.1.5. Heilbrigðisstofnanir 

Nafn Heimilisfang Póstfang 

Bakkahlíð, sambýli aldraðra Bakkahlíð 39 600 Akureyri 

Dalbær, heimili aldraðra Kirkjuvegi 620 Dalvík 

Droplaugarstaðir, dvalarheimili Snorrabraut 58 105 Reykjavík 

Dvalaheimili aldraðra Borgarnesi  Borgarbraut 65 310 Borgarnes 

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Fellsendi Fellsenda 370 Búðardalur 

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Naust Fjarðarvegi 3 680 Þórshöfn 

Dvalararheimilið Ás Hverahlíð 23 B 810 Hveragerði 

Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi Skólastíg 14 a 340 Stykkishólmur 

Dvalarheimilið Blesastöðum Blesastöðum 801 Selfoss 

Dvalarheimilið Helgafell Eyrarlandi 4 765 Djúpivogur 

Dvalarheimilið Kjarnalundur Kjarnalundur 600 Akureyri 

Eir, hjúkrunarheimili Gagnvegi 112 Reykjavík 

Fell, dvalarheimili Skipholti 21 105 Reykjavík 

Fellaskjól, dvalarheimili við Hrannarstíg 350 Grundarfjörður 

Félagsþjónusta Kópavogs Fannborg 4 200 Kópavogur 

Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupsstað Mýrargötu 20 740 Neskaupstaður 

Garðvangur, hjúkrunarheimili aldraðra Garðbraut 85 250 Garður 

Grenilundur, sambýli aldraðra Túngötu 2 610 Grenivík 

Grund, elli- og hjúkrunarheimili Hringbraut 50 107 Reykjavík 

Heilbrigðisstofnun Djúpavogi  Eyrarland 2 765 Djúpivogur 

Heilbrigðisstofnun Eskifirði  Strandgötu 31 735 Eskifjörður 

Heilbrigðisstofnun Fáskrúðsfirði Hlíðargötu 60 750 Fáskrúðsfjörður 

Heilbrigðisstofnun Neskaupstað Mýrargötu 20 740 Neskaupstaður 
Heilbrigðisstofnun Reyðarfirði Búðareyri 8 730 Reyðarfjörður 

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands Víkurbraut 29-31 780 Höfn í Hornafirði 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Pósthólf 215 400 Ísafjörður 

Heilbrigðisstofnun Vopnafirði Laxdalstúni 690 Vopnafjörður 

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Flúðabakka 2 540 Blönduós 

Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík Höfðastíg 15 415 Bolungarvík 

Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum Lagarási 17-19 700 Egilsstaðir 

Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði Stekkum 1 450 Patreksfjörður 

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki  Sauðárhæðum 550 Sauðárkrókur 

Heilbrigðisstofnunin Seyðisfirði Suðurgötu 8 710 Seyðisfjörður 

Heilbrigðisstofnunin Siglufirði 

Hvanneyrarbraut 37-
39 

580 Siglufjörður 

Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum Iðndal 2 190 Vogar 

Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum Sólhlíð 10 900 Vestmannaeyjar 

Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins  Álfabakka 16 109 Reykjavík 

Heilsugæsla Rangárþings Hvolsvelli Öldubakki 4 860 Hvolsvöllur 
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Heilsugæsla Rangárþings Hellu Suðurlandsvegi 3 850 Hella 

Heilsugæslan Garðabæ  Garðaflöt 16-18 210 Garðabær 

Heilsugæslan Árbæ Hraunbæ 102d - 102e 110 Reykjavík 

Heilsugæslan Efra-Breiðholti Hraunbergi 6 111 Reykjavík 

Heilsugæslan Efstaleiti Efstaleiti 3 103 Reykjavík 

Heilsugæslan Fjörður Fjarðargötu 17 220 Hafnarfjörður 

Heilsugæslan Glæsibæ Álfheimum 74 104 Reykjavík 

Heilsugæslan Grafarvogi  Spönginni 35 112 Reykjavík 

Heilsugæslan Hamraborg Hamraborg 8 200 Kópavogur 

Heilsugæslan Hlíðum Drápuhlíð 14-16 105 Reykjavík 

Heilsugæslan Hvammi Hagasmára 5 200 Kópavogur 

Heilsugæslan Miðbæ Vesturgötu 7 101 Reykjavík 

Heilsugæslan Mjódd Þönglabakka 6 111 Reykjavík 

Heilsugæslan Mosfellsumdæmis Þverholti 2 270 Mosfellsbær 

Heilsugæslan Neskaupsstað Mýrargötu 20 740 Neskaupstaður 

Heilsugæslan Salahverfi Salavegi 2 201 Kópavogur 

Heilsugæslan Seltjarnarnesi Suðurströnd 170 Seltjarnarnes 

Heilsugæslustöð Suðureyri Aðalgötu 2 430 Suðureyri 

Heilsugæslustöð Þingeyri  Vallargötu 7 470 Þingeyri 

Heilsugæslustöð Ísafjarðarbæ Torfnesi 400 Ísafjörður 

Heilsugæslustöðin Súðavík Grundarstræti 1 420 Súðavík 

Heilsugæslustöðin á Húsavík Auðbrekku 4 640 Húsavík 

Heilsugæslustöðin á Akureyri  Hafnarstræti 99 600 Akureyri 

Heilsugæslustöðin á Flateyri Hrannargötu 2 425 Flateyri 

Heilsugæslustöðin á Laugarvatni Laugarvatni 840 Laugarvatn 

Heilsugæslustöðin á Laugum  Laugum 650 Laugar 

Heilsugæslustöðin á Tálknafirði Strandgötu 38 460 Tálknafjörður 

Heilsugæslustöðin Bakkafirði Skólagötu 5 685 Bakkafjörður 

Heilsugæslustöðin Borgarfirði eystri Heiðargerði 
720 Borgarfjörður 
(eystri) 

Heilsugæslustöðin Breiðdalsvík Selnesi 44 760 Breiðdalsvík 

Heilsugæslustöðin Dalvík Hólavegi 620 Dalvík 

Heilsugæslustöðin Eyrarbakka Eyrargötu 36B 820 Eyrarbakki 

Heilsugæslustöðin Garði Heiðartúni 2c 250 Garður 

Heilsugæslustöðin Grindavík Víkurbraut 62 240 Grindavík 

Heilsugæslustöðin Hveragerði Breiðumörk 25B 810 Hveragerði 

Heilsugæslustöðin í Reykjahlíð Helluhrauni 17 660 Mývatn 

Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarklaustri Skriðuvellir 13 880 Kirkjubæjarklaustur 

Heilsugæslustöðin Kópaskeri Akurgerði 13 670 Kópasker 

Heilsugæslustöðin Laugarási Laugarási 801 Selfoss 

Heilsugæslustöðin Raufarhöfn Aðalbraut 33 675 Raufarhöfn 
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Heilsugæslustöðin Reykjanesbæ Skólavegi 6 230 Reykjanesbær 

Heilsugæslustöðin Sandgerði Hlíðargötu 15 245 Sandgerði 

Heilsugæslustöðin Selfossi Árvegur 800 Selfoss 

Heilsugæslustöðin Sólvangur  Sólvangsvegi 2 220 Hafnarfjörður 

Heilsugæslustöðin Stokkseyri  Eyjaseli 825 Stokkseyri 

Heilsugæslustöðin Stöðvarfirði Túngata 2 755 Stöðvarfirði 

Heilsugæslustöðin Vík í Mýrdal Hátúni 2 870 Vík 

Heilsugæslustöðin Vopnafirði Laxdalstúni 690 Vopnafjörður 

Heilsugæslustöðin Þorlákshöfn Selvogsbraut 24 815 Þorlákshöfn 

Heilsugæslustöðin Þórshöfn Miðholti 2 680 Þórshöfn 

Heilsustofnun NLFÍ  Grænumörk 10 810 Hveragerði 

Hjallatún, dvalarheimili Hátúni 10 870 Vík 

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barmahlíð Hellisbraut 57 380 Króksfjarðarnes 

Hjúkrunarheimilið Sundabúð Sundabúð 690 Vopnafjörður 

Hlévangur, dvalarheimili Faxabraut 13 230 Reykjanesbær 

Hlíð, dvalarheimili Austurbyggð 17 600 Akureyri 

Hlíf, íbúðir aldraðra Torfnesi 400 Ísafjörður 

Holtsbúð, hjúkrunar- og dvalarhemili Holtsbúð 87 210 Garðabær 

Hornbrekka, hjúkrunar- og dvalarheimili Hornbrekku 625 Ólafsfjörður 

Hrafnista DAS Hraunvangi 7 220 Hafnarfjörður 

Hrafnista, dvalarheimili aldraðra Laugarási 104 Reykjavík 

Hraunbúðir, hjúkrunar- og dvalarheimili 
aldraðra 

Dalhrauni 3 900 Vestmannaeyjar 

Hulduhlíð, heimili aldraðra  Bleiksárhlíð 56 735 Eskifjörður 

Hvammur, heimili aldraðra  Vallholtsvegi 15 640 Húsavík 

Höfði, dvalarheimili Sólmundarhöfða 300 Akranes 

Jaðar, dvalarheimili Hjarðartúni 3a 355 Ólafsvík 

Kirkjuhvoll, dvalarheimili aldraðra  Kirkjuhvoli 860 Hvolsvöllur 

Klausturhólar, hjúkrunar og dvalarheimili Kirkjubæjarklaustri 880 Kirkjubæjarklaustur 

Kumbaravogur  Kumbaravogi 825 Stokkseyri 

Litla Hraun, fangelsi Litla - Hrauni 820 Eyrarbakki 

LSH - Apótek Fossvogi  Fossvogi 108 Reykjavík 

LSH - Apótek Hringbraut Hringbraut 101 Reykjavík 

Lundur  Seltúni 850 Hella 

Meðferðarheimilið Sogni  Sogni 801 Selfoss 

Meðferðarheimilið, Hlaðgerðarkot Hlaðgerðarkoti 270 Mosfellsbær 

Meðferðarheimilið, Staðarfell Staðarfelli 371 Búðardalur 

Meðferðarheimilið, Vík Vík Kjalarnesi 116 Kjalarnes 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð Reykjalundi 270 Mosfellsbær 

Seljahlíð, heimili aldraðra Hjallaseli 55 109 Reykjavík 

Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili Miðbraut 11 370 Búðardalur 
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Sjálfsbjargarheimilið Hátúni 12 105 Reykjavík 

Sjúkradeild Hornbrekku Ólafsfjarðarvegi 625 Ólafsfjörður 

Sjúkrahús Selfoss Árvegur 800 Selfoss 

Sjúkrahúsið á Akureyri Eyrarlandsvegi 600 Akureyri 

Sjúkrahúsið á Húsavík Auðbrekku 4 640 Húsavík 

Sjúkrahúsið á Ísafirði Torfnesi 400 Ísafjörður 

Sjúkrahúsið Keflavík Skólavegi 6 230 Reykjanesbær 

Sjúkrahúsið Vogur Ármúla 18 108 Reykjavík 

Skjól, hjúkrunarheimili Kleppsvegi 64 104 Reykjavík 

Skógarbær, hjúkrunarheimili Árskógum 2 109 Reykjavík 

Sóltún, hjúkrunarheimili Sóltúni 2 105 Reykjavík 

Sólvangur, hjúkrunarheimili Sólvangsvegi 2 220 Hafnarfjörður 

Sólvellir, dvalarheimili aldraðra Eyrargötu 26 820 Eyrarbakki 

St. Jósefsspítali Suðurgötu 41 220 Hafnarfjörður 

Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili Kópavogsbraut 1 200 Kópavogur 

Sæborg, dvalarheimili aldraðra Ægisgrund 14 545 Skagaströnd 

Uppsalir, dvarlar- og hjúkrunarheimilið Hlíðargötu 60 750 Fáskrúðsfjörður 

Víðihlíð, heimili aldraðra Austurvegi 5 240 Grindavík 

Víðines, hjúkrunarheimili Víðinesi 116 Kjalarnes 
 

7.3. Útdráttur úr skýrslu um innleiðingu MesMon kerfa á heilsugæslum á 

Íslandi og ástand lyfjakæla 

7.3.1.1. Inngangur 

Þessi skýrsla fjallar stuttlega um samstarfsverkefni MesSys og Landlæknisembættisins / 

Sóttvarnarlæknis þar sem innleiðing á MesMon vöktunarkerfi á heilsugæslur staðsettar utan 

höfuðborgarsvæðisins fór fram. Verkefnið skiptist í 2 hluta, annars vegar er um xx 

heilsugæslur að ræða þar sem innleiðing átti sér stað í lok desember 2009. Í Mars 2010 mun 

innleiðing á xx heilsugæslum eiga sér stað. Þessi skýrsla nær aftur til 22. desember 2009 eða 

frá þeim tíma sem flestar heilsugæslurnar í fyrr hlutanum fengu kerfin í sínar hendur.  

7.3.1.2. Gagnamiðstöð 

Í gagnamiðstöðinni hefur MesSys heildaryfirsýn yfir allar heilsusgæslur og getur einnig 

framkvæmt allar stillingar fyrir kælivöktunina, s.s. vikmörk á hitastigi, hvert viðvaranir fara 

sem og að gefa réttum aðilum aðgengi að þeim kerfum sem þeir bera ábyrgð á. Ábyrgðar- og 

umsjónaraðilar geta fylgst með núverandi ástandi lyfjaskápana sem og ástandssögu þeirra. 

Aðilar sem bera ábyrgð á fleiri en einni heilsugæslustöð fá aðgang að viðkomandi stöðvum. 

Gagnamiðstöðin var komin upp áður en MesMon kerfin voru send til heilsugæslanna og því 
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hægt að sjá strax hvort viðkomandi MesMon kerfi kæmi inn í gagnamiðstöðina. Virkni 

gagnamiðstövarinnar hefur verið með ágætum og engin vandamál komið upp varðandi virkni 

þeirra.  

7.3.1.3. Vöktun 

Um leið og kerfi koma inn er hitastigsvöktun sett á og vöktun á virkni kerfanna, þ.e. hvort 

gögn séu að berast. Unnið hefur verið að því að fá allar upplýsingar um þá aðila sem þarf að 

hafa samband við ef hitastig fara yfir eðlileg mörk. Allar viðvaranir berast til vakthafandi 

starfsmanns MesSys, einnig er fylgst með atvikum í gagnamiðstöðinni til vara ef viðvaranir 

skildu ekki berast. Ekki hefur komið upp atvik þar sem viðvörun hefur ekki borist sé borið 

saman við atvikalista á gagnamiðstöðvarinnar. 

7.3.1.4. Innleiðing MesMon kerfanna 

Innleiðing kerfanna gekk betur en vonir stóðu til enda í fyrsta skipti sem svona magn er sett 

í umferð í einu. Einnig var ekki komin reynsla á gagnamiðstöðina. Kerfin voru send frá 

Medic og notast við sendingarleiðir lyfja með Íslandspósti til að tryggja að sendingar myndu 

enda á sama stað og lyf. Langflest kerfin virkuðu um leið og þeim var stungið í rafmagn og 

hafa verið í lagi síðan þá.   

7.3.1.5. Ástand lyfjaskápa á 19 heilsugæslum á Íslandi 

Samtals er um að ræða xx lyfjaskápa í þessum fyrrihluta verkefnisins. Af þeim xx skápum 

sem kerfinu voru sett í voru xx skápar sem voru ónýtir, stilltir utan marka eða hættulega 

nálægt mörkunum.  

Það er búið að hafa afskipti af um xx skápum þar sem umsjónaraðilum var gert að stilla 

skápana sína í kjörhitastig. Því eru einungis um xx skápar af xx sem ekki hafa verið gerðar 

athugasemdir við. 

Yfir xx viðvaranir hafa borist í þessu verkefni en viðvaranir berast á nokkra mínúta fresti ef 

kerfi eru ekki innan vikmarka eða kerfi ekki tengd við gagnamiðstöð. Því er ekki um xx 

einstök tilfelli að ræða en í yfir xx tilfella hafa skápar farið út fyrir vikmörk. 

Í xx tilvikum er vöktun MesSys búin að gera útkall þar sem hitastig var farið að nálgast 

þolmörk lyfja og ljóst er að um skemmdir á lyfjum hefði komið til. Þetta voru xx tilfelli þar 

sem skápar voru skildir eftir opnir án þess að starfsmenn tóku eftir og í xx tilfellum var slökkt 

á skáp og þurfti að kalla til aðila utan vinnutíma. Í xx tilfellum bilaði skápur sem var 
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nýhlaðinn af bóluefnum án þess að starfsfólk áttaði sig á ástandinu og tóks að færa lyfin í 

aðra geymslu áður en skemmdir komu til. 

Núna um einum og hálfum mánuði síðar er búið að koma öllum kæliskápum á þessum xx 

heilsugæslum í samt horf og viðvörunar tilfelli hafa jafnt og þétt fækkað.  

7.3.1.6. Niðurlag 

Samstarfsverkefnið MesSys og Landlæknisembættisins / Sóttvarnarlæknis hefur gengið mjög 

vel og þegar skilað mikilvægum niðurstöðum um ástand lyfjageymsla á heilsugæslum. 

Innleiðing kerfanna gekk almennt vel og gagnamiðstöðin verið mjög stöðug sem og öll 

kerfin. Strax var ljóst að almennt ástand lyfjageymsla á heilsugæslunum var ekki gott en 

hefur með innleiðingu MesMon kerfanna batnað til muna og í dag má segja að allar 

lyfjageymslurnar sem hafa MesMon kerfi uppfylli kröfur lyfjaframleiðenda og 

Lyfjastofnunar.  

Einnig má segja að kerfin hafi hugsanlega komið í veg fyrir skemmdir á lyfjum í xx tilvikum. 

Þá er ótalið þau tilfelli þar sem skápar voru utan marka í upphafi og óvíst hversu lengi þeir 

hafa verið í því ástandi og erfitt að meta hvaða áhrif þeir hefðu haft á virkni lyfja ef ekki 

hefði komið til MesMon kerfanna.  
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7.4. Rekstrarreikningur 
Tafla 4: Rekstrarreikningur verkefnisins frá 2010 til 2014. 

Rekstrartekjur 2010 2011 2012 2013 2014 

Tekjur á Íslandi 1.904.880 kr.  1.730.240 kr.  1.315.440 kr.  1.315.440 kr.  1.315.440 kr.  

Tekjur í Noregi -   kr.  1.029.200 kr.  2.703.200 kr.  5.115.600 kr.  7.026.000 kr.  

Rekstrartekjur alls 1.904.880 kr.  2.759.440 kr.  4.018.640 kr.  6.431.040 kr.  8.341.440 kr.  

      Rekstrargjöld 
     

      Breytilegur kostnaður 
     

Ísland 456.425 kr.  147.750 kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  

Noregur 98.500 kr.  433.400 kr.  940.675 kr.  925.900 kr.  925.900 kr.  

      Laun og launatengd gjöld 
     

Ísland 1.140.000 kr.  807.500 kr.  660.000 kr.  660.000 kr.  660.000 kr.  

Noregur 575.000 kr.  1.380.000 kr.  1380.000 kr.  1.800.000 kr.  2.400.000 kr.  

Annar rekstrarkostnaður 
     

Ísland 204.000 kr.  204.000 kr.  204.000 kr.  204.000 kr.  204.000 kr.  

Noregur 265.000 kr.  636.000 kr.  696.000 kr.  816.000 kr.  936.000 kr.  

Rekstrargjöld alls 2.738.925 kr.  3.608.650 kr.  3.880.675 kr.  4.405.900 kr.  5.125.900 kr.  

      
Hagnaður/Tap fyrir fjármagnsliði -834.045 kr.  -849.210 kr.  137.965 kr.  2.052.140 kr.  3.215.540 kr.  

      Fjármagnsliðir 
     

Afskriftir -   kr.  - 25.000 kr.  - 25.000 kr.   - 25.000 kr.  - 25.000 kr.  

Vaxtatekjur -   kr. -   kr.  -   kr. 74.311 kr.  244.321 kr.  

Vaxtagjöld -7.527   kr.  -153.970 kr.  -53.549  kr.  -   kr.  -   kr.  

      
Fjármagnsliðir alls -7.527   kr.  -1.789.670 kr.  -78.549 kr.  49.311 kr.  219.321 kr.  

      
Hagnaður fyrir skatta - 841.572 kr.  - 1.028.180 kr.  59.417 kr.  2.074.451 kr.  3.434.861 kr.  

Tekjuskattur 18% -   kr. -   kr. -   kr.  47.541 kr.  618.275 kr.  

Hagnaður - 841.572 kr.  - 1.028.180 kr. 59.417 kr.  20.691 kr.  2.816.586 kr.  
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7.5. Sjóðstreymi 
Tafla 5: Sjóðstreymi verkefnisins frá 2010 til 2014. 

Rekstrarhreyfingar 2010 2011 2012 2013 2014 

Hagnaður/Tap ársins - 841.572 kr.  - 1.028.180 kr. 59.416 kr.  2.026.910 kr.  2.816.586 kr.  

      
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi  

    
Afskriftir -   kr.  25.000 kr.  25.000 kr.  25.000 kr.  25.000 kr.  

      
Veltufé frá rekstri - 841.572 kr.  - 1.053.180 kr. 34.417 kr.  2.001.910 kr.  2.791.586 kr.  

      
Breytingar á skammtímaliðum 

    
Skammtímakröfur (hækkun/lækkun) 190.488 kr.  85.456 kr.  125.920 kr.  241.240 kr.  191.040 kr.  

Birgðir (hækkun/lækkun) 50.000 kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  

Skammtímaskuldir (hækkun/lækkun) 50.000 kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  

      
Handbært fé til/frá rekstri - 1.032.060 kr.  - 967.724 kr.  160.364 kr.  2.243.150 kr.  2.982.626 kr.  

      
Fjárfestingahreyfingar 

     
Tölvubúnaður 100.000 kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  

Fjárfestingahreyfingar alls - 100.000 kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  

      
Fjármögnunarhreyfingar 

     
Aukning á eigin fé 1.000.000 kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  

Fjármögnunarhreyfingar alls 1.000.000 kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  -   kr.  

      
Hækkun/lækkun á handbæru fé frá rekstri - 132.060 kr.  - 967.724 kr.  160.337 kr.  2.243.150 kr.  2.982.626 kr.  

Handbært fé í upphafi árs -   kr. - 132.060 kr. - 1.099.784 kr. - 939.448 kr.  1.303.703 kr.  

Handbært fé í lok árs - 132.060 kr.  - 1.099.784 kr.  - 939.448 kr.  1.303.703 kr.  4.286.328 kr.  
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