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Organisering 

Legemiddelmangellaget: Medarbeidere med 
forskjellig kompetanse og ansvarsområder

lagleder



Mål

• Vi samarbeider på tvers av fagområdene 
slik at legemiddelmangel påvirker folke- og 
dyrehelsen minst mulig. 



Hvem arbeider med legemiddelmangel? 
• Legemiddelverket

– Faggruppe med leger, farmasøyter, helseøkonomer, 
inspektører, kvalitetsutredere, kvalitetssviktansvarlig, 
regulatorisk, informasjonsmedarbeidere

• Helseforetakene
– Nasjonalt senter for beredskap og legemiddelmangel 

• Lokalisert ved OUS.  
• To farmasøyter (50%) og to leger (50%)

– «Mangelkontakt» ved alle helseforetak/sykehusapotek
• Lokalt tilpasset informasjon 

– Ledelsesforankring – medisinsk ansvarlig
• Kommunene

– Har ansvar for lokal beredskap 
• Nasjonal legemiddelberedskapskomite

– Administreres av Helsedirektoratet  



Globalt problem   

• Legemiddelmangel er et økende problem
– De fleste land blir rammet

• Norge kan være spesielt utsatt i en større 
krisesituasjon
– Liten egenproduksjon av virkestoffer og legemidler
– Lite marked, neppe tilgodesett ved en krise
– Ønskelig med flere markedsførte legemidler



«Mangelkjeden»

Legemiddelprodusent

Legemiddelgrossist

Apotek

Pasient/sykehus

Parallell-
eksport

Legemiddelindustrien 
har meldeplikt, men bare 
legemidler med MT

Ingen meldeplikt, overholde 
leveringsplikt

Ikke meldeplikt

Tre store kjeder,
ulik forsyningssituasjon



Årsaker (1)

Hovedgruppe Enkeltårsaker

Legemiddelindustri

• Råvaremangel
• Avregistrering eller 

produksjonsstans
• Uhell og ulykker
• Ett eller få produksjonssteder
• Små og sårbare produsenter
• Oppkjøp, sammenslåinger, 

rasjonalisering
• Ikke godkjent 

myndighetsinspeksjon

Sykdom • Økt etterspørsel, f.eks. epidemier
• Endrede behandlingsanbefalinger



Årsaker (2)

Hovedgruppe Enkeltårsaker
Regulatoriske tiltak fra 
myndighetene

• Tilbaketrekkinger, f.eks. pga. 
bivirkninger eller kvalitetssvikt

Salg og distribusjon av 
legemidler, 
apotekbransjen

• Mindre lagre
• Strammere logistikk
• Nye markeder
• Overflytting av salg
• Parallelleksport
• Redusert markedsadgang
• Konkurranse



Tallenes tale - mangler og 
avregistreringer i Norge* 

• 2008: 34 
• 2009: 52
• 2010: 44
• 2011: 67
• 2012: 116
• 2013: 90
• 2014: 112
• 2015: 141
• 2016: 191
• 2017: 261 (per 18.10.2017)

*Meldinger på Legemiddelverkets hjemmeside, 
inkludert mangelsituasjoner som varer mer enn ett år 



Årsaker – oppgitt av firma (2016)

Årsak Antall
Produksjonsvansker 75
Økt salg, manglende forsyning 33
Kvalitetssvikt 19
Forsinket levering 17
Avregistrert 16
Andre årsaker 12
Ikke oppgitt 19



Mangelsituasjoner
• Enkel situasjon

– Bruk av tilsvarende legemiddel, andre styrker eller 
produsenter

– Bruk av utenlandske pakning
• Komplisert situasjon 

– Alternativt legemiddel finnes, men terapi og/eller 
rutiner må endres 

• Kritisk situasjon 
– Ingen god erstatning finnes 
– Rasjonering
– Annet behandlingsopplegg



Tiltak ved legemiddelmangel (2016) 

Tiltak Antall
mangelsituasjoner

Bruk av tilsvarende legemiddel, 
andre styrker eller produsenter

115

Bruk av utenlandske pakninger 46
Bruk av annet legemiddel, 
samme legemiddel kan ikke 
skaffes 

27

Rasjonering, ikke mulig å 
skaffe tilstrekkelig mengde 

2

Nye retningslinjer for 
behandling 

2



Tiltak ved legemiddelmangel (1)
Hovedgruppe Enkelttiltak

Legemiddelverket
Helsedirektoratet

• Informasjon til leger, sykehus og apotek
• Råd om alternativ behandling
• Tillatelse til salg av utenlandske 

pakninger eller legemidler ute 
markedsføringstillatelse

• Bytte eller substitusjon på apotek
• Refusjon for utenlandske pakninger
• Refusjon for legemidler uten 

markedsføringstillatelse i Norge
• Bruk av beredskapslagre

Legemiddelgrossister

• Finne leverandører og alternative 
legemidler

• Ha oversikt over lagersituasjonen og 
forbruk 



Tiltak ved legemiddelmangel (2)

Hovedgruppe Enkelttiltak

Legemiddel-
produsent

• Varsle helsemyndighetene
• Øke produksjonen
• Løse produksjonsproblemer
• Kvalitetssikring, etterleve 

myndighetspålegg

Apotek
• Informere pasienter
• Stå for bytte eller substitusjon
• Henvise pasienter til lege for alternativ 

behandling

Leger og sykehus

• Velge annen behandling, avvente 
behandling

• Rasjonere legemiddel (sykehus)
• Forbeholde legemiddel til pasienter 

med stort behov 



Risikofaktorer for legemidler til 
barn

• Lite volum 
• Lav omsetning
• Få alternative produkter
• Mye godkjenningsfritak
• Lite dokumentasjon om sikkerhet og 

effekt



Eksempler
• Tuberkulose
• Felles etikett
• Legemiddel til barn - Epilepsiprodukt



Informasjon om legemiddelmangel 

Mangelinformasjon OUS

Møte i mangelgruppen OUS/SLV

Mangelinformasjon Legemiddelverket



Varsel i Felleskatalogen 



Nyhet: Mangelvarsel i 
Felleskatalogen 



Legemiddelberedskap

• Beredskap i spesialisthelsetjenesten
– Helseforetakene har ansvaret 

• Lokal beredskap
• Nasjonal beredskap 

• Beredskap i allmennhelsetjenesten 
– Kommuner/fylker har ansvaret

• Nasjonalt beredskapslager av kritiske 
legemidler
– Et utvalg av kritiske legemidler har økte lagre i 

Norge 



Viktige avklaringer 

• Vi har ingen klare regler eller rutiner for 
hvordan vi skal takle en svært alvorlig 
mangelsituasjon når det kreves:
– Prioritering
– Rasjonering
– Stanse behandling 

• Hvem kan raskt og effektivt bestemme 
hvordan vi skal forholde oss?



Hvilke hjemler trenger vi?

• Legemiddelverket trenger hjemler slik 
at vi raskt kan:
– Innføre hel eller delvis salgsstopp fra 

apotek og grossister
– Opprette rådgivningsgrupper som kan 

fordele legemidler og gi nye retningslinjer  
– Gjennomføre rasjonering

• Utredning er startet 



For å best ivareta pasienten 
trenger vi:
• Samarbeid
• Meldinger tidlig
• Alle aktører har pasientens behov i fokus



Spørsmål
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