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Legemiddelmangel har fått stadig større omfang og oppmerksomhet. Det er viktig med en 
grundig gjennomgang ikke bare av årsaker og omfang, men av hvilke tiltak som kan iverksettes 
for å redusere både omfang og konsekvens. 

Tirsdag 18. juni la Apotekforeningen frem resultatene fra en kartleggingsstudie i norske apotek, 
der vi hadde målt i hvor stor grad kundene ikke får tak i legemiddelet på resepten. Studien gir ny 
kunnskap om omfanget av legemiddelmangel, og analyserer hvilke typer legemidler som er 
sterkest rammet av legemiddelmangel. Studien gir et godt grunnlag for å utvikle nye tiltak mot 
legemiddelmangel. 

Det er når kunden kommer på apoteket det blir klart at det ikke er mulig å skaffe det legemidlet 
som legen har forskrevet. Apotekene spiller en nøkkelrolle både for å finne gode løsninger for 
pasienten, og for å gi pasienten god informasjon. Apotekforeningen vil å bidra til at 
legemiddelmangel blir så lite omfattende som mulig, og at vi kan finne gode løsninger for flest 
mulig pasienter når legemiddelmangel oppstår. Vi samarbeider gjerne tett med helseministeren 
og helsemyndighetene for å få til dette. 

Helsedirektoratet la 21. juni frem sin «Rapport IS-2837 Nasjonal legemiddelberedskap 
Vurderinger og anbefalinger» (https: //www.helsedirektoratet.no/rapporter /nasjonal 
legemiddelberedskap). Helsedirektoratet fortjener ros for en grundig rapport. De treffer bra på 
problembeskrivelsene, og kommer opp med en rekke tiltak. Apotekforeningen vil med dette 
brevet knytte noen kommentarer til noen av tiltakene. 

Tiltak Ncu.6 Tillate retur av legemidler fra apotek til grossist og salg mellom 
apotek 
Dette er tiltak Apotekforeningen stiller seg bak. Dagens begrensning i returadgangen håndheves 
vesentlig strengere i Norge enn i våre naboland, selv om vi er underlagt de 
samme krav fra EU. Med en praktisering som i våre naboland, vil apotek i 
større grad kunne ha varer på lager. Dermed reduseres risikoen for at 
kundene står uten legemiddel i en situasjon med forsyningssvikt fra 
leverandør. Beredskapen bedres uten at det koster verken staten eller Norges Apotekerforening 
pasientene noe. Norwegian Pharmacy Association 
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Pragmatiske hensyn tilsier også mer liberal holdning til både salg mellom apotek og retur fra 
apotek til grossist. Med dagens stramme praksis, vil man i større grad måtte hente inn 
erstatningslegemidler på godkjenningsfritak fra andre land. De vil koste mer enn redistribusjon 
av markedsførte legemidler som er levert til et apotek, men ennå ikke solgt. Det er dessuten ingen 
grunn til å tro at redistribuering av en markedsført pakning som allerede er importert, gir større 
risiko for å få inn falske legemidler i forsyningskjeden ennå importere en erstatningspakning på 
godkjenningsfritak. En mer liberal holdning vil styrke beredskapen, samtidig som statens og 
kundenes utgifter reduseres. 

Tiltak Na2.1 Myndighetene skal kunne ha innsyn i grossistenes og apotekenes 
lagerbeholdning 
Rapporten sier at dette tiltaket er rettet mot svakheten: «Myndighetene har ingen virkemidler for 
å kunne forhindre hamstring fra apotekene». Tiltaket kan imidlertid få motsatt effekt hvis det blir 
praktisert feil: At informasjon til publikum om hvilke apotek som har produktet på lager leder til 
at de som vil hamstre, lettere kan hamstre fordi de får opplyst hvilke(t) apotek som fortsatt har 
produktet tilgjengelig. 

Innsyn i apoteklagrene på et tidlig stadium vil ha begrenset verdi. Apotek bestiller legemidler fra 
sin hovedgrossist hver dag, og har ikke store lagre av legemidler. Innsyn i apoteklagre vil derfor 
ikke være noe effektivt virkemiddel til å vurdere om en meldt forsyningssvikt vil bli en faktisk 
mangel i apotek. 

Tiltaket kan ha en betydelig kostnad. Det finnes ingen systemer i dag som gir sanntidstilgang til 
lagerstatus i alle landets apotek. Dette må i så fall utvikles. Dette vil være en krevende 
utviklingsjobb, spesielt i lys av at ingen vet hvordan kassesystemene i apotek vil se ut når 
apotekenes nye IT-system EIK implementeres og det gamle (FarmaPro) avvikles. Det finnes 
dessuten en risiko for at slik utvikling vil forsinke EIK, med de konsekvenser det får. Her kan det 
oppstå meget betydelige kostnader som må kompenseres gjennom avanseøkning, eller finansieres 
direkte over statsbudsjettet. 

Dette er et velment ønske fra Helsedirektoratet, men vi tror ikke tiltaket står i rimelig forhold til 
kostnadene. Det er mer hensiktsmessig å anmode legene om å stoppe forskrivning av legemidler 
det er varslet mangel på ennå sjekke lagerstatus hos grossister og apotek, jf. Tiltak Na3.3. Så 
lenge legenes journalsystemer ikke varsler legen om at produkter er avregistrert eller på annen 
måte er utilgjengelig, vil det skapes en mangelsituasjon som kunne ha vært unngått ved at legen 
forskrev et annet produkt til å begynne med. 

Når det gjelder innsyn i grossistenes lagerbeholdning, er vi kjent med at det pågår en dialog 
mellom grossistene og legemiddelmyndighetene for å finne praktiske løsninger på dette. 

Tiltak Na2.2 Innfere lovhjemmelfor å rasjonere legemidler fra grossist og apotek 
ved redusert tilgang og Na2.3 lmiføre lovhjemmelfor å prioritere mellom 
pasienter ved redusert tilgang på legemidler 
Hvis apotek skal rasjonere eller prioritere mellom pasienter, må det foreligge entydige kriterier 
fra myndighetene. Det kan ikke være opp til den enkelte apotekansatte å bestemme hvilke kunder 
som skal få eller ikke få et legemiddel det ikke er nok av. Apotekene er i dag bundet av 
utleveringsplikten, og må utlevere alt som etterspørres. Det må etableres ordninger som lar 
myndighetene suspendere apotek fra denne plikten i tilfeller med rasjonering og prioritering. 

Kartleggingsstudien av legemiddelmangel i apotek som Apotekforeningen presenterte 18. juni 
avdekket at det ble ekspedert ganske mange resepter på legemidler som apotek hadde rapportert 
om mangel på. I disse tilfellene ville rasjonering kunne ha bedret situasjonen. Ved kortvarige 
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mangler kan det tenkes at rasjonering er tilstrekkelig til at ingen kunder trenger gå tomhendt fra 
apotek. 

Apotekforeningen er kjent med at Legemiddelverket har utredet disse spørsmålene. Det ville ha 
vært fordelaktig om Apotekforeningen og andre berørte aktører hadde blitt invitert til å delta i 
utredningsarbeidet. Våre medlemmer har rikelig erfaring med mangelsituasjoner, og kan ha gode 
synspunkter på hvordan man bør innrette eventuelle bestemmelser om rasjonering og 
prioritering. 

Tiltak N03.1 Etablere en analyse- og varslingsfunksjonfor 
primærhelsetjenesten 
Dette er et positivt tiltak. Det er helt nødvendig at apotekene og grossistene blir involvert i et 
mangelsenter for primærhelsetjenesten. Norge må innrette seg på at forsyningssvikt vil være et 
vedvarende problem, og organisere seg i tråd med det. Apotek og grossister kan i stor grad bidra 
til å finne løsninger på konkrete saker. 

Tiltak N03.3 Opprette varsling om legemiddelmangel ijournalsystemer 
Jo tidligere legene får vite om leveringssvikt, desto tidligere kan de ta stilling til om annet 
legemiddel bør forskrives. Spesielt bør de få vite om produkter som er avregistrert. Det er ingen 
grunn til at de skal fornye resepter eller skrive nye resepter på legemidler som ikke finnes. 

Tiltak N03.4 Forbedre Legemiddelverkets funksjonalitetfor innmelding og 
publisering av mangler 
Apotekforeningens kartleggingsstudie om legemiddelmangel i apotek viste at det var mangel også 
på legemidler på godkjenningsfritak og legemidler fra Serviceproduksjon AS. Dette er mangler 
som ikke fanges opp i Legemiddelverkets liste fordi den avgrenser seg til legemidler med 
markedsføringstillatelse. Sett fra pasientens ståsted er det like mye en mangel enten produktet 
som ikke utleveres har markedsføringstillatelse eller ikke. For å kunne mene noe om mangel i 
stort, må man derfor ha informasjon om forsyningssvikt også på legemidler uten 
markedsføringstillatelse. Det kan tenkes tilfeller der Legemiddelverket mener å ha løst et tilfelle 
med legemiddelmangel ved å tillate salg av utenlandske pakninger. Men siden disse ikke har 
markedsføringstillatelse, vil det ikke bli rapportert inn mangel på disse. Dermed kan man ha den 
situasjon at verken norsk eller utenlandsk pakning er tilgjengelig, uten at Legemiddelverket er 
kjent med det siste. 

Tiltak N03.5 Utarbeide en bransjestandardfor apotekenes rolle iforbindelse med 
legemiddelberedskap 
Bransjen har startet arbeidet med å utvikle en bransjestandard på dette området. Det kan bidra til 
å sikre god og lik behandling av apotekkunder i hele landet. 

Tiltak N04.2 Innfere varslingspliktfor grossistene vedforsyningssvikt av et 
legemiddel 
Hvis Legemiddelverket også skal holde oversikt over mangler på produkter uten 
markedsføringstillatelse, er det trolig grossistene som må rapportere om slike mangler. Dette 
tiltaket vil kreve mer utredning. Skal man ha samme definisjon på mangel i disse tilfellene som i 
andre tilfeller (forsyningssvikt som varer minst 14 dager)? Helt åpenbart kan ikke grossistene 
melde om forventede mangler på disse to måneder frem i tid. 
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Tiltak No.1 Formalisere det nordiske samarbeidet på legemiddelområdet 
Apotekforeningen ser med interesse på mulighetene for felles godkjennelse av generika i Norden. 
Dette må utredes nøye. Til hvilket land skal firmaet betale for markedsføringstillatelsen? Skal 
firmaer som i dag har markedsføringstillatelser i både Norge og Sverige betale for 
markedsføringstillatelse i begge land når konkurrent kan markedsføre i begge land med 
markedsføringstillatelse kun i Sverige? 

Tiltak RL 2.1 Oppfordre til bruk av innkjøpsordninger som bidrar til bedre 
forsyningssikkerhet i spesialisthelsetjenesten 
Anbudsløsninger der vinneren tar hele markedet er opplagt den løsning som er beredskapsmessig 
mest uheldig. Derfor er det positivt at det er en vilje til å velge flere leverandører. Her kan man 
stille tøffere krav til de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene er den største 
kjøperen av legemidler i Norge. De må ta eller gis et samfunnsansvar som går ut over formålet om 
lavest mulig pris. De er så store at de valg de gjør, kan påvirke også primærhelsetjenesten ved at 
anbud gir plass til færre legemiddelfirmaer på markedet. 

Andre aktuelle tiltak 
Apotekforeningens kartleggingsundersøkelse viste at trinnprislegemidler manglet mindre enn 
andre legemidler. Dette setter vi i klar sammenheng med at apotekkjedestrukturen kombinert 
med trinnprissystemet bidrar til at det blir plass til flere leverandører i markedet. Dermed finnes 
det i større grad buffere ved forsyningsvansker. 

Et viktig funn i kartleggingsundersøkelsen er at gamle, billige legemidler uten patentbeskyttelse 
mange ganger ikke har byttbare alternativer i Norge, selv om det finnes byttbare alternativer i 
andre europeiske land. Mange av disse legemidlene har toppet mangellistene det siste året. Et 
svært viktig tiltak vil være å få byttbare alternativer med markedsføringstillatelse på det norske 
markedet. Legemiddelverket bør derfor gå i dialog med leverandører av generiske legemidler med 
tanke på å redusere kostnader og risiko ved å lansere generika i Norge. 

For enkelte billige legemidler som er spesielt utsatt for leveringssvikt, bør Legemiddelverket 
vurdere om maksimalprisen bør heves. Selv om dette isolert sett øker kostnadene for staten og 
pasientene, kan det være samfunnsøkonomisk lønnsomt ved at kostnader til å håndtere 
mangelsituasjoner reduseres, herunder økte kostnader til erstatningslegemidler. 

Videre utredning og gjennomJ'øring av tiltak 
Under vurdering av tiltak Na2.2 og 2.3 har vi vist til manglende involvering av berørte aktører i 
utredningsarbeidet. Dersom Helsedirektoratets rapport skal gi grunnlag for etablering av 
effektive tiltak som reduserer legemiddelmangelen og konsekvensene av dette, er det avgjørende 
med gode utredninger og effektiv gjennomføring. Legemiddelmangel er et betydelig 
samfunnsproblem, men det er viktig at nytten og kostnadene ved det enkelte tiltak vurderes på en 
god måte, og at tiltakene utføres slik at de kan virke effektivt. For å lykkes med dette må 
myndighetene involvere berørte aktører på et tidligst mulig tidspunkt. 

Med vennlig hilsen 
~NINGEN 

PerT. Lund 
administrerende direktør 
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