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Lyfjagreiðslunefnd 

FUNDARGERÐ 286. fundar  

 

Dagsetning og staður: 22. október 2018 kl. 14 að Vínlandsleið 14, Reykjavík. 

 

Fundinn sátu:  

 

Nefndarmenn: 

Guðrún I. Gylfadóttir, formaður 

Jóhann M. Lenharðsson 

Jón Pétur Einarsson 

Katrín E. Hjörleifsdóttir 

Kristinn H. Jónasson boðaði forföll og ekki náðist að boða varamann hans, Steinunni 

Sigvaldadóttur  

 

Starfsmenn nefndarinnar: 

Sveinbjörn Högnason 

Guðrún Oddsdóttir (ritari) 

 

1. Dagskrá fundarins 

Efni:  Óskað var eftir að bæta við einum lið við áður útsenda dagskrá, undir lið 11, „Önnur 

mál“ (nr. 11.4). 

Niðurstaða: Dagskrá fundarins var samþykkt.  

  

2.  Vanhæfi 

Niðurstaða: Nefndarmenn lýstu því yfir að þeir teldu sig ekki vanhæfa við afgreiðslu einstakra erinda 

á fundinum. 

  

3. Fundargerð síðasta fundar 

Niðurstaða: Fundargerð 285. fundar var samþykkt.  

  

4. Áætlun SÍ um kostnað sjúkratrygginga vegna lyfja 

Efni: Áætlun SÍ um kostnað sjúkratrygginga vegna lyfja var óbreytt frá 285. fundi.  

  

5. Staðan á afgreiðslu umsókna 

Efni Farið var yfir umsóknir og erindi sem liggja fyrir hjá nefndinni.  

  

6. Umsóknir um heildsöluverð 

Niðurstaða: Engar umsóknir um heildsöluverð voru á dagskrá fundarins. 

  

7. Umsóknir um greiðsluþátttöku 

 Engar umsóknir um greiðsluþátttöku voru á dagskrá fundarins. 
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8. Umsóknir um leyfisskyldu 

 Engar umsóknir um leyfisskyldu voru á dagskrá fundarins. 

  

9. Umsóknir um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku 

  

9.1 Aimovig (erenumabum) 

Efni: Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að lyfjagreiðslunefnd taki til afgreiðslu umsókn um 

einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Aimovig (erenumabum) þann 11. október 

2018. 

Niðurstaða: Ákveðið var að synja umsókn um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Aimovig 

(erenumabum) á þeim forsendum að greiðsluþátttaka í lyfinu liggur ekki fyrir á 

Norðurlöndunum.  

  

9.2 Sialanar (glycopyrronii bromidum) 

Efni: Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að lyfjagreiðslunefnd taki til afgreiðslu umsókn um 

einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Sialanar mixtúru (glycopyrronii bromidum) 

þann 11. október 2018. 

Niðurstaða: Ákveðið var að samþykkja einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Sialanar mixtúru 

(glycopyrronii bromidum). 

  

9.3 Celipro Lich (celiprolol) 

Efni: Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að lyfjagreiðslunefnd taki til afgreiðslu tvær umsóknir 

um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Celipro Lich (celiprolol) þann 4. október 

2018. 

Niðurstaða: Ákveðið var að fresta afgreiðslu á umsókn um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í 

lyfinu Celipro Lich (celiprolol).  

  

9.4 Xeomin (botulinum Toxin) 

Efni: Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að lyfjagreiðslunefnd taki til afgreiðslu tvær umsóknir 

um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Xeomin (botulinum Toxin), þann 15. 

október 2018. 

Niðurstaða: Ákveðið var að samþykkja einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu (Xeomin 

(botulinum Toxin). 

  

9.5 Remodulin (treprostinilum natríum) 

Efni: Landspítali sækir um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Remodulin 

(treprostinilum natríum) þann 11. október 2018. 

Niðurstaða Ákveðið var að samþykkja einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Remodulin 

(treprostinilum natríum) í 6 mánuði.  Að þeim tíma liðnum skal meðferðin endurmetin og 

sækja þarf um greiðsluþátttöku að nýju ef endurmat gefur tilefni til. Í umsókn um 

framhaldsmeðferð þurfa að koma fram upplýsingar um árangur meðferðar. 
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9.6 Orkambi (Lumacaftorum, Ivacaftorum) 

Efni: Landspítali sækir um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Orkambi 

(lumacaftor/ivacaftor) þann 11. október 2018.  

Niðurstaða: Ákveðið var að synja umsókn um einstaklingsbundna greiðsluþátttöku í lyfinu Orkambi 

(lumacaftor/ivacaftor) á þeim forsendum að lyfið er mjög kostnaðarsamt.  

  

10. Umsóknir um greiðsluþátttöku vegna lyfja sem verða af S-merkt 1. janúar 2019 

  

10.1 Procysbi hylki (mercaptamín), ATC-flokkur A16AA04, frh. frá 284. fundi 

Niðurstaða: Ákveðið var að fresta afgreiðslu á umsókn um greiðsluþátttöku í lyfinu Procysbi 

(mercaptamín). 

  

10.2 Revatio mixt.duft (síldendafíl), ATC-flokkur G04BE03, frh. frá 284. fundi 

Niðurstaða: Ákveðið var að fresta afgreiðslu á umsókn um greiðsluþátttöku í lyfinu Revatio mixt.duft 

(síldendafíl). 

  

10.3 Vfend mixtúra (voricónazól), ATC-flokkur J02AC03, frh. frá 285. fundi 

Niðurstaða: Ákveðið var að fresta afgreiðslu á umsókn um greiðsluþátttöku í lyfinu Vfend mixtúru 

(voricónazól). 

  

10.4 Noxafil sþ-tfl. (posacónazól), ATC-flokkur J02AC04, frh. frá 285. fundi 

Niðurstaða: Ákveðið var að fresta afgreiðslu á umsókn um greiðsluþátttöku í lyfinu Noxafil sþ-tfl. 

(posacónazól). 

  

11. Önnur mál 

  

11.1 Erindi frá Frumtökum, bréf dags. 2. október 2018. 

Efni: Erindi barst frá Frumtökum, dags 2. október 2018.  

Efni: Kostnaðarálag á heildsöluverð veltulítilla lyfja. 

Niðurstaða: Ákveðið var að taka erindi Frumtaka til efnislegrar umfjöllunar þegar niðurstöður úttektar 

Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, liggja fyrir. Afgreiðslu á erindi Frumtaka var frestað. 

  

11.2 Erindi frá yfirlækni Húð- og kynsjúkdómadeildar Landspítala 

Efni: Erindi barst frá yfirlækni Húð- og kynsjúkdómadeildar Landspítala dags. 13. ágúst 2018. 

Óskað er eftir að sérfræðingar á göngudeild Húð-og kynsjúkdómadeildar Landspítala fái 

leyfi til að ávísa Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka í fyrirbyggjandi HIV-meðferð 

(PrEP). 

Óskað var eftir umsögn lyfjanefndar Landspítala dags. 20. ágúst 2018.  

Umsögn frá lyfjanefnd Landspítala barst 15.október s.l. 

Niðurstaða: Ákveðið var að fresta afgreiðslu á erindi frá yfirlækni húð- og kynsjúkdómadeildar 

Landspítala. Ákveðið var að óska eftir yfirlækni smitsjúkdómalækninga Landspítala, á 

næsta fund nefndarinnar. 
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11.3 Fundardagsetningar lyfjagreiðslunefndar 

Efni: Næstu fundardagsetningar: 

2018: 5. nóvember, 19. nóvember, 3. desember, 17. desember 

2019: 7. janúar, 21. janúar, 4. febrúar, 18. febrúar, 4. mars, 18. mars, 1. apríl, 8. apríl, 

29. apríl, 6. maí, 20. maí, 3. júní, 24. júní. 

Niðurstaða: Ákveðið var að færa fundinn 19. nóvember til 26. nóvember.  

Aðrar fundardagsetningar voru samþykktar. 

  

11.4  Endurskoðun smásöluálagningar lyfseðilsskyldra lyfja  

Efni: Sjúkratryggingar Íslands leggja fram til kynningar minnisblað um sameiginlega tillögu 

Sjúkratrygginga Íslands og fulltrúa smásala um hækkun smásöluálagningar 

lyfseðilsskyldra lyfja með gildistöku 1. janúar 2019. 

Niðurstaða. Ákveðið var að bjóða fulltrúa smásala á næsta fund nefndarinnar. 

  

 

Fundi lokið kl. 15:21 

 

 


