
                                                                                              
 

 

Høringsnotat 

Forslag til gjennomføring av forordning (EU) nr. 2016/161 om sikkerhetsanordninger 

på legemiddelemballasje i norsk rett 

 

Innledning 

Forordning 2016/161 om sikkerhetsanordninger på legemidler har sin bakgrunn i direktivet om å 

forhindre forfalskninger av legemidler (EU-direktiv 2011/62, forfalskningsdirektivet). Dette direktivet ble 

tatt inn i norsk rett ved endringsforskrift 20. august 2013 nr. 1037.  

Det var økningen av antallet forfalskede legemidler i EU som lå til grunn for det 

nye direktivet. Forfalskede legemidler hadde vist seg å ha blitt kanalisert gjennom den lovlige 

legemiddeldistribusjonskjeden.  

Legemidler kan være forfalsket med hensyn til identitet, historikk og opprinnelse. Et forfalsket 

legemiddel kan inneholde feil ingredienser, herunder virksomt stoff, eller ingredienser i feil 

mengde eller av dårligere kvalitet enn i det godkjente legemidlet. For å forhindre forfalskninger av 

legemidler ble det i direktiv 2011/62 stilt en rekke krav til aktørene i legemiddeldistribusjonskjeden. 

Videre ble det i direktivet bestemt at det skulle gis nærmere bestemmelser om sikkerhetsanordninger 

på legemidler. Slike bestemmelser er nå gitt i EU-forordning 2016/161 om sikkerhetsanordninger på 

legemiddelemballasje, som dette høringsnotatet omhandler. 

Forordning 2016/161 ble vedtatt i EU den 2. oktober 2015 og trådte i kraft i EU den 29. februar 2016. 

Forordningen kommer derimot ikke til anvendelse i EU, og dermed heller ikke i Norge, før om 

nærmere tre år (9. februar 2019). 

 

Nærmere om forordning 2016/161 om sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje 

Forordning 2016/161 inneholder detaljerte bestemmelser om krav til sikkerhetsanordninger på 

legemiddelemballasje, herunder bestemmelser om følgende: 

-Forordningen kommer til anvendelse på reseptpliktige legemidler til mennesker som ikke er unntatt i 

henhold til forordningens vedlegg I. Videre kommer den til anvendelse på de ikke-reseptpliktige 

legemidler som er listet opp i forordningens vedlegg II. 

- Forordningen regulerer at legemidler skal ha en entydig identifikator, i form av et nummer og 

dataelementer, som skal fremgå av en påtrykket todimensjonal strekkode på legemiddelemballasjen. 

Den entydige identifikatoren skal også fremgå i et format som kan leses på ordinært vis. Den entydige 

identifikatoren skal være lik i hele EØS-området. 

- Forordningen regulerer opprettelse og forvaltning av en database som skal inneholde opplysninger 

om sikkerhetsanordningene knyttet til det enkelte legemiddel. 

- Forordningen regulerer de forpliktelser produsent, grossist og detaljist har med hensyn til kontroll av 

om legemidlene er ekte, det å kunne identifisere det enkelte legemiddelprodukt og kontroll av om 

emballasjen har vært brutt. 

- Forordningen regulerer aktørenes forpliktelser med hensyn til når de skal deaktivere den entydige 

identifikatoren. 



                                                                                              
 

- Forordningen regulerer at myndighetene i det enkelte land skal føre tilsyn med at regelverket 

overholdes. 

Reguleringen skal bidra til å sikre at legemidlene kan identifiseres, at det kan kontrolleres at de er ekte 

og at emballasjen ikke har vært brutt.  

 

Forslag til gjennomføring av forordning 2016/161 i norsk rett 

Legemiddelverket vurderer det som hensiktsmessig at forordningen gjennomføres i norsk rett ved 

henvisning. Henvisningen foreslås tatt inn i et nytt åttende (siste) ledd i legemiddelforskriften § 3-29, 

da fjerde til syvende ledd i denne bestemmelsen implementerer (deler av) direktivet om å forhindre 

forfalskninger av legemidler (direktiv 2011/62). 

I og med at forordning 2016/161 inneholder bestemmelser som hører hjemme i andre forskrifter enn 

legemiddelforskriften (tilvirkning- og importforskriften, grossistforskriften, rekvirerings- og 

utleveringsforskriften og LUA-forskriften) foreslår vi at det av pedagogiske grunner tas inn en 

bestemmelse i hver av disse forskriftene hvor det vises til gjennomføringen av forordningen i nytt 

åttende ledd i legemiddelforskriften § 3-29.   

Legemiddelverket gjør oppmerksom på at det i artikkel 23 i forordning 2016/161 fremgår at det kan 

bestemmes nasjonalt, innenfor visse rammer, at grossist og/eller apotek kan utføre kontroll av 

sikkerhetsanordningene og deaktivere produktets entydige identifikator for sluttbruker. Eksempelvis, 

dersom grossist eller apotek leverer legemidler til sykehjem, så kan det være hensiktsmessig at 

apotek eller grossist, og ikke sykehjem, utfører kontroll med hensyn til at legemidlet er ekte, at 

emballasjen ikke er brutt osv. Det er sannsynlig at vi i Norge vil benytte oss av muligheten til å vedta 

nasjonal regulering på dette området. Dette vil i så fall bli foreslått og sendt på høring på et senere 

tidspunkt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er først og fremst tilvirker av legemiddel og aktørene i legemiddeldistribusjonskjeden som 

pålegges nye forpliktelser etter forordningen. En database skal opprettes og forvaltes, emballasjen 

skal merkes på til dels ny måte og legemidlene skal i større grad kontrolleres av aktørene. Aktørene 

må ha utstyr for å kunne skanne den todimensjonale koden, videre har de et ansvar for å sørge for 

korrekt deaktivering av den entydige identifikatoren. Gevinsten for aktørene er at forfalskede 

legemidler i større grad enn det som er tilfelle per i dag, hindres i å komme inn i den lovlige 

distribusjonskjeden. Myndighetenes oppgave blir hovedsakelig å føre tilsyn med at reguleringen 

overholdes og å vurdere legemidler for innmelding til EU-Kommisjonen i henhold til forordningens 

vedlegg III og IV. 

 


