Skýringar með lyfjaverðskrá

Útgefandi Lyfjastofnun

Gildir frá 1. janúar 2021
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Almennt
Í lyfjaverðskrá eru sérlyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi og umboðsmaður hefur óskað eftir
birtingu í sérlyfjaskrá og lyfjaverðskrá.
Verð á lyfseðilsskyldum lyfjum og öllum dýralyfjum í skránni er gildandi hámarksverð í smásölu
með 24% virðisaukaskatti. Undantekningin er að getnaðarvarnalyf í ATC flokkum G02BA, G02BB,
G03AA, G03AB, G03AC, G03AD og G03HB falla í 11% virðisaukaskattsflokk.
Í þeim tilvikum sem Sjúkratryggingar Íslands tekur þátt í greiðslu lausasölulyfja þýðir verðið í
verðdálki þá hámarks upphæð sem þáttur hennar miðast við.
Verðlagning lyfja
A. Verðlagning lyfseðilsskyldra lyfja. Ofan á heildsöluverð og álagningu bætist
virðisaukaskattur.
Eftirfarandi smásöluálagning gildir frá 1. júlí 2020:
Hámarks heildsöluverð
0 – 19.999kr.
20.000 – 99.999kr.
>100.000kr.

Smásöluálagning
11% + 1.208 kr.
2% + 2.640 kr.
0,3 % + 5.251 kr.

B. Verðlagning dýralyfja. Ofan á heildsöluverð og álagningu bætist virðisaukaskattur.
Hámarks heildsöluverð
0 - 2.500
> 2.500
Einstakir flokkar dýralyfja:
Ormalyf (ATC-flokkar QP51,
QP52, QP53 og QP54)
QG03DAxx, m.a. Veramix vet.
Bóluefni, QI nema eldisfiskur
Sermi frá Keldum
Lyf til meðferðar á eldisfiski

Smásöluálagning
58,5%
53% + 137,5 kr.
Hámarks heildsöluverð
- ’’ -

Smásöluálagning
39%

- ’’ - ’’ - ’’ - ’’ -

39%
39%
39%
30%

Þátttaka Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) í lyfjakostnaði skv. reglugerð nr. 1143/2019.
Greiðsla SÍ á lyfjum miðast að hámarki við viðmiðunarverð, þar sem það á við, en annars við
smásöluverð. Í þeim tilvikum, sem smásöluverð þess lyfs, sem ávísað er, er hærra en
viðmiðunarverð lyfs, greiðir sjúkratryggður þann aukakostnað sem til fellur.
G - merkt lyf
0 - merkt lyf
E - merkt lyf
L - merkt lyf
N - merkt lyf

SÍ tekur þátt í að greiða lyfið.
Ekki hefur verið sótt um greiðsluþátttöku í lyfinu. Sjá reglur um
einstaklingsbundna greiðsluþátttöku, lyfjaskírteini, sbr. 12. gr. reglugerðar nr.
1143/2019 um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði.
Einstaklingsbundin greiðsluþátttaka.
Leyfisskylda,.
Greiðsluþátttöku synjað.

Varðandi upplýsingar um þrep í greiðsluþátttöku í lyfjum er bent á heimasíðu Sjúkratrygginga
Íslands.
Sjá hér. http://www.sjukra.is/lyf-og-hjalpartaeki/lyf/
Takmarkanir vegna forskriftarlyfja lækna og lyfja á undanþágulyfjaverðskrá:
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Upplýsingar um flokkun ávana- og fíknlyfja og hámarksmagn sem heimilt er að afgreiða af ávanaog fíknilyfjum er nú hluti af lyfjaverðskrá og undanþágulyfjaverðskrá.
Í undanþágulyfjaverðskrá gildir fyrir eftirfarandi lyf þegar kóðinn „3“ er í ávana- og fíkniflokk:
Altermol töflur 530 mg :

Sjá Parkodin forte í sérlyfjaskrá

Co-Dafalgan töflur 530 mg:

Sjá Parkodin forte í sérlyfjaskrá

Paralgin forte eþst. 530 mg :

Sjá Parkodin forte í sérlyfjaskrá

Z-sérmerkingar forskriftarlyfja
Dicykloverine hydrochloride - forskriftalyf:
Ávísun lyfsins er bundin við sérfræðinga í barnalækningum.
Skammstafanir lyfjaforma
Skammst.

Heiti

Skammst.

Heiti

aug.eydr

Augn- og eyrnadropar

mixtduft

Mixtúruduft

aug.eysm

Augn- og eyrnasmyrsli

mixtúra

Mixtúra

augndr

Augndropar

mixtúrud

Mixtúrudropar

augnfl

Augnflögur

mixtúruþ

Mistúruþykkni

augngel

Augngel

munndr.k

Munndreifikyrni

augnhl

Augnhlaup

munndr.t

Munndreifitöflur

augninnl

Augninnlegg

munnh.du

Munnholsduft

augnskol

Augnskol

munnh.ge

Munnholsgel

augnsm

Augnsmyrsli

munnh.hl

Munnholshlaup

augnstl

Augnstungulyf

munnh.l

Munnholslausn

áburður

Áburður

munnh.pa

Munnholspasta

áhella

áhella

munnhúði

Munnholsúði

baðþ

Baðþykkni

munnltfl

Munnlausnartöflur

bl.lausn

Blettunarlausn

munnskol

Munnskol

blóð.sk

Blóðskilunarlausn

munnsmyr

Munnsmyrsli

bóluefni

Bóluefni

munnstfl

Munnsogstöflur

dr.kyrni

Dropakyrni

nefdr

Nefdropar

dreifit.

Dreifitöflur

nefduft

Nefduft

dropar

Dropar

nefsm

Nefsmyrsli

duft

Duft

nefúðad

Nefúðaduft

eimgjafa

Fyrir eimgjafa

nefúði

Nefúði

endaþ.dr

Endaþarmsdreifa

olía

olía

eyrnadr

Eyrnadropar

pasta

Pasta

eyrnahl

Eyrnahlaup

past-inn

Pasta til inntöku

eyrnaúði

Eyrnaúði

pillur

Pillur

eþ-froða

Endaþarmsfroða

pinni

Pinni (sleikjó)

eþ-gel

Endaþarmsgel

plástur

Plástur

eþ-krem

Endaþarmskrem

saft

Saft

eþ-lausn

Endaþarmslausn

sápa

Sápa

eþ-smyr

Endaþarmssmyrsli

sáralín

Sáralín

eþ-stíll

Endaþarmsstíll

sement

Sement

filmhtfl

Filmuhúðaðar töflur

sh-hylki

Sýruhjúphylki

fleyti

Fleyti

sh-tfl

Sýruhjúptöflur

forbl

Forblanda

sjampó

Sjampó

forðahlk

Forðahylki

skammtar

Skammtar

forðakyr

Forðakyrni

sk-froða

Skeiðarfroða

forðakök

Forðakökur

sk-hlaup

Skeiðarhlaup

forðapl

Forðaplástur

sk-hring

Skeiðarhringur

forðatfl

Forðatöflur

sk-hylki

Skammtahylki
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Skammst.

Heiti

Skammst.

Heiti

freyðik

Freyðikyrni

sk-innl

Skeiðarinnlegg

freyðit

Freyðitöflur

sk-krem

Skeiðarkrem

frþ.tfl

Frostþurrkaðar töflur

skolvökv

Skolvökvi

frþlyf

Frostþurrkað lyf

sk-pokar

skammtapokar

hálsband

Hálsband

sk-stíll

Skeiðarstíll

hársápa

Hársápa

sk-svamp

Skeiðarsvampur

hlaup

Hlaup

sk-tafla

Skeiðartafla

húðduft

Húðduft

sk-tfl

Skeiðartöflur

húðfl

Húðfleyti

smyrsli

Smyrsli

húðfroða

Húðfroða

sog/tugg

Sogtöflur/tuggutöflur

húðlausn

Húðlausn

sogtfl

Sogtöflur

húðpl.

Húðplástur

spenalyf

Spenalyf

húðst.pr

Húðstungupróf

spray

Spray

húðuðtfl

Húðuð tafla

sp-stíll

Spenastíll

húðúði

Húðúði

st/irþ

Stofn/innrennslisþykkni

hylki

Hylki

std

Stungulyfsdreifa

innhl

Innhellislyf

stl

Stungulyf

innhl/tf

Innhellislyf og töflur

stl/irl

Stungulyf/innrennslisly

innsogsl

Innsogslyf

stl/irs

Stungulyf/innrennslisstofn

innúðadu

Innúðaduft

stl/irþ

Stungulyf/innrennslisþykkni

innúðal

Innúðalyf

stofn

Stofn

innö.gas

Innöndunargas

stráduft

Stráduft

innö.guf

Innöndunargufa

sts

Stungulyfsstofn

innönd.l

Innöndunarlyf

sts/irs

Stungulyfsstofn/innrennslissto

innönddr

Innöndunardreifa

stþ

Stungulyfsþykkni

innönddu

innöndunarduft

stþstofn

Stungulyfsþykknisstofn

innöndl

Innöndunarlausn

svampur

Svampur

irf

Innrennslisfleyti

sþ-hylki

Sýruþolið hylki

irl

Innrennslislyf

sþ-kyrni

magasýruþolið kyrni

irs

Innrennslisstofn

sþ-tfl

Sýruþolnartöflur

irþ

Innrennslisþykkni

tanndrei

Tanndreifa

irþstofn

Innrennsliþykknisstofn

tannlakk

Tannlakk

iös/sts

Innöndunarstofn/stungulyfstofn

tannpast

Tannpasta

ígr.sett

Ígræðslusett

thhlaup

Tannholdshlaup

kabipen

Kabipen

trefjad

Trefjaduft

krem

Krem

tuggutfl

Tuggutöflur

krem/sti

Krem/stíll

tungur.f

Tungurótarflögur

kvið.sk

Kviðskilunarlausn

tungur.t

Tungurótartöflur

kyrnhylk

Kyrni í hylkjum sem á að opna

tyggigúm

Tyggigúmmí

kyrni

Kyrni

töfl/kök

Töflur/kökur

kökur

Kökur

töflur

Töflur

lakk

Lakk

úðaáb

Úðaáburður

lausn

Lausn

úðalausn

Úðalausn

lausnard

Lausnardropar

úðalyf

Úðalyf

lausnart

Lausnartöflur

úðatæki

Úðatæki

lausnduf

Lausnarduft

úði

Úði

leginnle

Leginnlegg

vefjal.d

Vefjalímsduft

legstíl

Legstíll

vefjal.n

Vefjalímsnetja

leysir

Leysir

vefjalím

Vefjalím

ltb

Lausn til blóðsöfnunar

vefjalyf

vefjalyf

ltm

Lausn til munnskolunar

vefjasv

Vefjasvampur

lyf.sápa

Lyfjasápa

vefjatfl

Vefjatöflur

lyfjagas

Lyfjagas

þvst

Þvagrásarstíll

lykkja

Lykkja

þykkni

þykkni

mixt.kyr

Mixtúrukyrni

þynnil

Þynnilausn
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Skýringar á dálkum í lyfjaverðskrá á excelformi
Dálkheiti

Nánari lýsing

Skráningardagsetning

Afskráningardagsetning

Dagur sem lyfið birtist í lyfjaverðskrá
Dagur sem lyfið er afskráð skv. ákvörðun
Lyfjastofnunar. Heildsölum er bannað að selja lyfið,
Sjúkratryggingum er heimilt að taka þátt í greiðslu ef
lyfið er afgreitt úr apóteki, allt að 90 daga.

Afgreiðslumáti

R = lyfseðilskylt L = lausasölulyf

Skömmtunarmöguleikar

0 = óskilgreint 1 = má vélskammta 2 = eingöngu til
vélskömmtunar

Sérfræðingur ávísar

0 = ekki skilgreint 1 = sjá öryggisupplýsingar á vef
Lyfjastofnunar eða í Sérlyfjaskrá.
0 = ekki skilgreint 1 = ávísun lyfsins er bundin við
lækna með ákveðna sérmenntun/sérþekkingu, sjá
nánar á vef Lyfjastofnunar eða í Sérlyfjaskrá. Fyrir
undanþágulyf, sjá nánar í þessum formála.

Greiðsluhlutur SÍ

0 = ekki almenn greiðsluþátttaka í lyfinu G = Almenn
greiðsluþátttaka samþykkt af lyfjagreiðslunefnd

Öryggiskröfur LST

Sjúkrahúslyf

Merking felld niður frá og með 1.1.2021

Markaðsleyfishafi kóði

Leyfisskyld lyf

Dæmi MCN = McNeil Denmark ApS
1 = Lyf sem eingöngu má nota handa dýrum þegar
dýralæknir gefur þau sjálfur og eingöngu má afgreiða
þau til dýralæknis eða umboðsmanns sem hann
tilnefnir.
1 =Með leyfisskyldum lyfjum er átt við þau lyf sem
eingöngu eru notuð í samræmi við klínískar
leiðbeiningar og eru jafnan kostnaðarsöm og
vandmeðfarin. Sækja þarf um heimild til Lyfjanefndar
LSH fyrir notkun á leyfisskyldum lyfjum.

Tannlæknir ávísar

1 = lyf sem tannlæknum er heimilt að ávísa

Dýralæknir ávísar

Viðmiðunargjaldmiðill

Dæmi XEU = verð lyfsins er tengt við gengi Evrunar

Hámarks heildsöluverð

Ekki er heimilt að gefa afslætti af
hámarksheildsöluverði. Verð er án virðisaukaskatts

Hámarks smásöluverð

Heimilt er að gefa afslátt af hámarks smásöluverði.
Verð er með virðisaukaskatti

Viðmiðunarverðflokkur

Sjá nánari lýsingu á álagningarflokkum í formála
lyfjaverðskrár
Lyfjagreiðslunefnd raðar samheitalyfjum og lyfjum
með sambærileg meðferðaráhrif í
viðmiðunarverðflokka til ákvörðunar greiðsluþátttöku
sjúkratrygginga

Viðmiðunarverð

Viðmiðunarverð viðmiðunarverðflokks

Álagningarflokkur

Staða lyfs

1 = frumlyf 2 = samheitalyf 3 = samhliða innflutt lyf

Á undanþágulista

1 = Lyf sem verður að ávísa með undanþágulyfseðli
Fjöldi dagskammta í pakkningunni. DDD er
dagskammtaskilgreining WHO

DDD á pakkningu
Umboðsmanna
heildsöluverð

Afsláttarverð umboðsmanns

Innkaupsverð apóteka

Er annað hvort hámarksheildsöluverð eða
afsláttarverð umboðsmanns þegar það verð er lægra
en hámarksheildsöluverð

Greiðsluþátttökuverð

Hámarks smásöluverð

Fellt úr lyfjaverðskrá vegna
birgðaskorts
Heildsali

H-merking Lyfjastofnunar
Ákvörðun LGN um greiðsluþátttöku

Ávana og fíknilyf

Dagur sem lyfið er fellt úr verðskrá skv. ákvörðun
lyfjagreiðslunefndar. Heildsölum er bannað að selja
lyfið, Sjúkratryggingum er heimilt að taka þátt í
greiðslu ef lyfið er afgreitt úr apóteki.
1 = Distica 2= Parlogis 3 = Lyfjaver 5 = Ísaga 6 =
Fastus
Markaðsleyfi lyfsins/pakkningarinnar er bundin við
notkun á sjúkrahúsum eða öðrum
heilbrigðisstofnunum. H-merking nær til lyfja sem
notuð eru á heilbrigðisstofnunum, þar sem fyrir hendi
er nauðsynleg þekking, aðstaða og búnaður sem er
forsenda notkunar lyfjanna.
0 = Ekki hefur verið sótt um greiðsluþátttöku, G =
Almenn greiðsluþátttaka, E = Einstaklingsbundin
greiðsluþátttaka, , L = Leyfisskylda, , N =
Greiðsluþátttöku synjað
0 = Ekki ávana- og fíknilyf 1= Eftirritunarskylt ávanaog fíknilyf 2 = Ávana- og fíknilyf sem ekki er
eftirritunarskylt 3 = Magnháð eftirritunarskylda / Sjá
sérlyfjaskrá

Vef tenglar með nánari upplýsingum

http://www.lyfjastofnun.is/Leyfisveitingarlyfja/lyf_med_serstakar_oryggisupplysingar/
http://www.lyfjastofnun.is/utgefidefni/Listar/Sermerking_lyfja/

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/10772006

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/

https://www.lyfjastofnun.is/

Sjá upplýsingar um leyfilegt hámarksmagn í
sérlyfjaskrá: https://www.serlyfjaskra.is/
Sjá einnig lista á heimasíðu Lyfjastofnunar.
https://www.lyfjastofnun.is/utgefidefni/listar/avana_og_fiknilyf
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Dálkheiti
Ávana og fíknilyf magn
Ávana og fíknilyf eining
magns
Hjúkrunarfræðingar /
ljósmæður, heimild til
ávísunar

Nánari lýsing
Autt = engin takmörkun, ef takmörkun á magni t.d.
30/100/9
Autt = engin takmörkun, ef takmörkun á magni t.d.
dagar/töflur/lyfkju
0 = má ekki ávísa viðkomandi lyfi 1 = má ávísa

Vef tenglar með nánari upplýsingar

Samkvæmt lyfjalögum nr. 100/2020 í 2. mgr. 48.
greinar, hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafa
heimild til að ávísa getnaðarvarnarlyfjum.
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