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sammenheng og støtter de internasjonale retningslinjer WHO har utviklet for gavesendinger
av legemidler. De første retningslinjene kom il 996 og ble revidert i 1999. De er utviklet av
WHO i samarbeid med UNICEF, FNs høykommissær for flyktninger og flere andre FN-
organisasjoner, de store hjelpeorganisasjonene og Verdensbanken. Målet med retningslinjene
er å bedre kvaliteten på gavesendinger, ikke å hindre dem.

Helseorganisasjon (WHO) vært en pådriver for en helhetlig legemiddelpolitikk i verdens-
gavesendinger fra Norge skal være etisk og faglig forsvarlige. Norge har gjennom Verdens
Statens legemiddelverk gir eksporttillatelse for legemidler og er opptatt av å sikre at
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RETNINGSLINJER FOR NORSKE GAVESENDINGER AV LEGEMIDLER

WHO fraråder mottakere av legemiddelgaver å ta imot tilfeldige legemidler som ikke tilhører
landets eget legemiddelutvalg og som helsevesenet ikke kan fortsette å tilby når gaven er
brukt opp. WHO fastslår at alle forsendelser skal være basert på et klart uttrykt ønske fra mot-
taker (med mottaker forstås i denne sammenheng et lands nasjonale eller lokale helsemyndig-
heter), og at alle gavesendinger bør være i samsvar med mottakerlandets egne prioriteringer
og valg.

Legemiddelverket har oppdatert de norske retningslinjene fra 1997. Retningslinjene bygger på
WHOs prinsipper og er tilpasset eksport fra norske organisasjoner eller organisasjoner med
base i Norge.

Vedlagt følger de norske retningslinjene. Til hvert av punktene i retningslinjene er det gitt en
kommentar og nevnt mulige unntak fra retningslinjene der det kan være relevant. Vedlagte
retningslinjer erstatter de retningslinjene som ble utsendt fra Statens helsetilsyn i rundskriv
IK-17/97.

Brev stiles til Statens legemiddelverk.  Vennligst  oppgi vår referanse.
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Retningslinjer for norske gavesendinger av legemidler

De norske retningslinjene bygger på fire sentrale prinsipper:

1. Maksimalt  utbytte for  mottaker

2. Respekt for mottakers uttrykte behov  og autoritet

3. Krav til kvalitet skal være likt  for alle

4. Effektiv kommunikasjon mellom sender og mottaker  - legemidler skal bare
sendes dersom de er ønsket av mottaker i kontakt med avsender

Val av  le emidler

1. Alle  legemidler i en gavesending skal imøtekomme et uttrykt behov og være
relevante for sykdomsbildet i mottakerlandet .  Legemidler må ikke sendes uten at
mottaker på forhånd har gitt sitt  samtykke.

Kommentar
Dette punktet understreker at det først og fremst er mottakerens ansvar å spesifisere sine
behov. Det skal hindre at legemidler sendes uoppfordret og ankommer uanmeldt og uønsket,
og gir  mottaker  anledning til å avslå uønskede gaver.

Mulige unntak
I akutte krisesituasjoner kan man fravike kravet til forhåndssamtykke fra mottaker hvis lege-
midlene som sendes er oppført på FNs liste over  legemidler  og utstyr til bruk i krise-
situasjoner.

2. Alle legemidlene eller deres generiske ekvivalenter skal. være godkjente for bruk i
mottakerlandet og stå oppført på den nasjonale legemiddellisten,  eller hvis en slik liste
ikke  finnes,  på WHO Model List  of Essential Drugs,  med mindre  mottaker uttrykkelig
ber om bestemte legemidler.

Kommentar
Dette punktet skal sikre at gaver er i samsvar med nasjonal legemiddelpolitikk og -program-
mer, at gavene gir et positivt bidrag og forhindre at det sendes legemidler som mottaker ikke
trenger eller ønsker. Giver bør også tenke på at regelverket i mottakerlandet kan avvike fra
norske regler f.eks. med hensyn til klassifisering av narkotiske stoffer.

Mulige unntak
Unntak kan gjøres ved plutselige utbrudd av sjeldne eller nye sykdommer, siden legemidler til
behandlingen av dem ikke nødvendigvis er godkjente i mottakerlandet.

3. Legemidlene bør, så vidt mulig,  sendes i de legemiddelformene og styrkene som
vanligvis brukes i mottakerlandet.

Kommentar
De fleste helsearbeidere i mottakerland er opplært i å bruke bestemte legemiddelformer (f eks.
tabletter, stikkpiller, miksturer) og styrker, og kan ikke stadig skifte behandlingsopplegg. De
kan for eksempel ha liten trening i å beregne dosering av andre styrker.



Etikett aknin  størrelse o forsendelse

7.' .Ale  legemidler skal merkes på et språk som er lett å først *a for helsearbeidere i
mottakerlandet;  hver pakning skal minst være merket med generisk/INN navn,
produksjonspartiets nummer, legemiddelform, styrke,  produsentens navn, mengde,
oppbevaringsbetingelser og utløpsdato.

ommentar
Alle legemiddelgaver, også de med et registrert handelsnavn, skal merkes med INN-navn eller
offisielle generiske navn. Å motta legemidler med andre eller ukjente handelsnavn og uten
INN-navn, er forvirrende for helsearbeidere og kan utgjøre en reell risiko for pasienten. For
injeksjonspreparater skal administrasjonsmåte være tydelig angitt.

8. Legemidlene bør helst sendes i store pakninger sammen med relevant pasient-
emballasje  og etiketter.

Kommentar
Store  pakninger er billigere, mindre  plasskrevende og passer bedre inn i rutinene i de fleste
utviklingsland hvor  legemidler oftest dispenseres særskilt til den enkelte pasient.  Pasient-
emballasje i form av små papirposer eller plastposer, samt etiketter vil være nyttig for mot-
taker og bør inngå i gavesendingen.

9. Alle gavesendinger bør pakkes i henhold til internasjonale transportregler og følges
av detaljerte pakkelister som spesifiserer innholdet i hver nummerert kartong, med
generisk/INN-navn ,  legemiddelform,  mengde, nummer på produksjonsparti,  utløpsdato,
volum, vekt og eventuelle spesielle oppbevaringsbetingelser.  Hver kartong bør ikke veie
mer enn 50 kg.  Legemidler bør ikke blandes med andre varer i samme kartong. Alle
sendinger skal være vurdert  av en farmasøytisk ansvarlig som sikrer  at sendingen/gaven
generelt er i samsvar med de retningslinjene som fremgår av dette  rundskrivet og
spesielt legemidlenes kvalitet ,  holdbarhet og egnethet i den foreliggende situasjon.
Pakking og håndtering av sendingen må foretas av en godkjent legemiddelgrossist.
Farmasøytisk  faglig ansvarlig (FFA) hos  den godkjente legemiddelgrossisten ivaretar
farmasøytisk kontrollansvar som beskrevet ovenfor.

Kommentar
Detaljerte pakkelister forenkler håndteringen av gavesendinger i krisesituasjoner. Det er
ressurskrevende å identifisere og sortere innholdet i umerkede kartonger med blandet innhold.
Derfor frarådes det å sende små mengder blandede legemidler. Maksimalvekt på 50 kg er satt
for at hver kartong skal kunne håndteres uten bruk av spesialutstyr. Legemidlene bør ordnes i
terapeutiske grupper, f.eks. ved bruk av ATC-klassifikasjon, eller etter inndelingen i WHO
Model List of Essential Drugs.

Informas' on o administras'on

10. Mottakere skal informeres og holdes løpende orientert om alle legemiddelgaver som
planlegges,  forberedes eller er underveis.

Kommentar
Mange legemiddelgaver ankommer uten forhåndsvarsel. Detaljert forhåndsinformasjon er
viktig for at mottaker skal kunne planlegge mottaket og samordne gaven med andre
forsyninger. Informasjonen skal minst inneholde: mengde, navn (INN eller generisk), styrke,



15. Oppsummering

Erklæring fra mottakerland

Den som står ansvarlig for gavesendingen må kunne fremvise erklæring fra helse-
myndighetene i mottakerlandet med bekreftelse på at innholdet i forsendelsen er
ønsket (jf. retningslinjenes pkt. 1).

Ikke  returmedisin

Legemidler som inngår i gavesendinger skal ikke være returmedisin fra pasienter, eller
gratisprøver  åv gems er ti-rhe pes erscnn-e - (jf: retningslinjenes -pkt. og 5).

• Holdbarhet minimum l år

Holdbarheten på legemidler som inngår i gavesendinger bør som hovedregel være
minst l år etter ankomst på mottakerstedet (jf retningslinjenes pkt. 6).

• Forsvarlig mengde

Legemidler i gavesendinger skal eksporteres i mengder som er tilpasset mottakers
behov, slik at de kan fungere som del av den ordinære legemiddelbehandling ved
mottakende sykehus/institusjon. Små mengder av "tilfeldige" legemidler skal unngås
(jf retningslinjenes pkt. 8).

• Forsvarlig merking

Legemidler i gavesendinger skal være merket på et språk som mottaker forstår (j£
retningslinjenes pkt. 7 og 9). Følgende opplysninger skal fremgå av etikett: generisk
navn/virkestoff, styrke, administrasjonsmåte, mengde, produsent, produksjonspartiets
nummer, oppbevaringsbestemmelser og utløpsdata

• Deklarering av forsendelsen

Gavesendinger skal følges av en liste der hvert preparat i sendingen er deklarert med
generisk navn/virkestoff, styrke, administrasjonsmåte, mengde, produsent, batch-
nummer og holdbarhetsdato, på et språk som mottaker forstår. Legemidlene skal
ordnes i terapeutiske grupper, for eksempel ved bruk av ATC-klassifikasjon.

• Forsvarlig pakking og forsendelse

Legemidler i gavesendinger skal være vurdert av en farmasøytisk ansvarlig, og pakket
på en faglig forsvarlig og egnet måte (j£ retningslinjenes  pkt. 9). Forsendelse skal
være avtalt.



Adresseliste adressater dokument 200500002-4

navn adr nr sted
Nor es Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 Oslo
Fl ktnin hjel en Postboks 6758 St. Olavs lass 0130 Oslo
Kirkens Nødhjel Pb 4544 N dalen 0404 Oslo
Leger Uten Grenser Rådhus aten 30A 0151 Oslo
Norsk Folkehjelp Stor t. 33 A, 9. et 0028 Oslo
Apokjeden Distribusjon AS Pb 403 1471 Lørensko
Holtung AS Pb 3554 1402 Ski
NMD Grossisthandel AS Pb 183 Kaldbakken 0903 Oslo

Landets apotek pene-post til gruppen "medlems-apotek NAF" fra PCen på biblioteker


