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Stoðskrályfja – ICE-FEST
» Lyfjastofnun hefur gefið út tilraunaútgáfu stoðskrár lyfja sem
ætlað er að stuðla að skilvirkri og öryggri lyfjanotkun.
» Stoðskráin, (sem enn hefur ekki fengið nafn), er fyrst og fremst
sniðin að þörfum:
› Heilbrigðisstarfsfólks - ávísun lyfja –yfirferð lyfjasögu

› Starfsfólks apóteka/lyfjaheildsala - afgreiðsla lyfja og/ eða lyfjadreifingu.
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Samstarfsverkefni sem byggir á norskri fyrirmynd
» Stoðskráin er verkefni sem er unnið í samstarfi við:
› Embætti landlæknis,
› Heilbrigðisráðuneytið
› Hugbúnaðarfyrirtækið Þulu

» Byggir á norskri stoðskrá lyfja sem kallast FEST (Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte).
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Bakgrunnur – FEST í Noregi
» FEST er stoðskrá sem veitir læknum, apótekum og öðru
heilbrigðisstarfsfólki raunstöðu-upplýsingar um öll þau lyf sem
hægt er að fá ávísað í Noregi
› Er hluti af rafrænu ávísunarkerfi þar í landi
› Við ávísun lyfs á sjúkling fær læknirinn hinar ýmsu upplýsingar um lyfið:
−
−
−
−

Verðupplýsingar
Ávísunarreglur
Samkeyrist við sjúkrskrá viðkomandi sjuklings
Getur aðvarað lækninn um mögulegar milliverkanir

» Sjúkrahús í Noregi halda úti sínum eigin lyfjagrunni
› Erfitt getur reynst að halda honum „up-to-date“
› FEST hefur því verið kærkomin lausn á því vandamáli

Bakgrunnur – FEST í Noregi
» Apótek nýta FEST til samkeyrslu við sín birgðakerfi
› t.d. upplýsingar um greiðsluþátttöku og milliverkanir

» Hvaða vörur má finna í norska FEST?
›
›
›
›
›
›
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Allar vörur sem hægt er að ávísa í Noregi
Lyf með markaðsleyfi í Noregi
Lyf sem framleidd eru á sjúkrahúsum
Forskriftarlyf lækna
Óskráð lyf sem eru í dreifingu í Noregi (undanþágulyf)
Vörur sem háðar eru greiðsluþátttöku (t.d. Lækningatæki,
næringardrykkir, etc.)

Hvað býður tilraunaútgáfan uppá?
» Stoðskráin inniheldur upplýsingar um:
›
›
›
›

lyf sem eru markaðssett
óskráð lyf sem lyfjagreiðslunefnd hefur samþykkt verð fyrir
allar mögulegar pakkningar sem eru í dreifingu
minnstu einingu lyfjaforms í pakkningu

» Heilbrigðisstofnanir gætu nýtt skrána í starfi t.d. við ávísanir og
lyfjagjöf eða sem verkfæri við birgðastýringar og pantanagerð.
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Langtímamarkmið
» Stöðug þróun á stoðskrá sem endurspeglar raunstöðu lyfja á
markaði hérlendis hverju sinni
› Viðhald og uppfærsla í hverjum mánuði

» Áfram verður unnið að því að bæta við ýmsum möguleikum fyrir
notendur, t.d.:
› Upplýsingar um milliverkanir lyfja
› Ávísunarreglur
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Nánar um tilraunaútgáfuna
» Tilraunaútgáfa stoðskráarinnar:
› Inniheldur upplýsingar um lyf á íslenskum lyfjamarkaði eins og staðan var 31.
ágúst 2018
› Má finna á heimasíðu Lyfjastofnunar
› Gefur hagsmunaaðilum tækifæri til að prófa upplýsingarnar í hugbúnaði.
› Er gefin út á XML formi og því ekki háð ákveðnum hugbúnaði.

» Notendum er gefinn möguleiki á að samkeyra upplýsingarnar
við sín tölvukerfi til prófunar
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Staðan
» Tímalínur verkefnis
› Reiknað er með að hægt sé að klára vinnu við núverandi stöðu kerfis (eftir
innlestur á febrúar-verðskrám fyrir lok mars 2019
› Um mánaðarmótin mars/apríl ætti því að vera hægt að keyra út
Tilraunaútgáfu grunns, útgáfa 2.0
› Við lok útkeyrslu eru verðskrár apríl-mánaðar keyrðar inn og
staðfæringar/rýningar vinna hafin
› Við mánaðarmótin apríl/maí verður gerð önnu útkeyrsla og ættum við þá að
vera komin með fyrstu útgáfu af stoðskránni, sem hægt er að birta með
formlegum hætti.
› Í kjölfar birtingar í byrjun maí tekur við reglubundið viðhald á grunninum til
að halda í við raunstöðu á íslenskum lyfjamarkaði.

Framtíðin

» Vonir standa til að hægt verði að gefa út endanlega útgáfu
stoðskrárinnar síðar á árinu
» Upplýst verður um framvinduna þegar fram líða stundir

Spurningar?

