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Brexit og FMD – fare for legemiddelmangel!



Agenda

• Nåsituasjon – antall meldinger og årsaker til leveringssvikt
• Hvem har ansvaret for forsyningssikkerheten
• Når skal Legemiddelverket varsles og hva gjør vi?

• Brexit og FMD
• Hva gjør Legemiddelverket, EMA og HMA?
• Forventninger til MT-innehavere



Antall meldte saker 

Samme trender i andre europeiske land!

2010; 44
2011; 69

2012; 116
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Årsaker – oppgitt av firma 



Hvem har ansvaret for forsyningssikkerheten?

DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFET

Paper on the obligation of continuous supply to tackle the problem of shortages 
of medicines:

• The marketing authorisation holder should ensure supply sufficiently in advance 
and in adequate quantities to cover demand from patients in a Member State. 

• Wholesale distributors should ensure continuous supply to pharmacists and the 
person entitled to supply to the public to cover the needs of the patients on the 
territory where the distributor is established. 



Flere retningslinjer på gang

• “Guidance on detection and notification of 
shortages of medicinal products for Marketing 
Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)”

• “Proposed metrics of shortage”

• “Reflection paper on Good Manufacturing Practice 
and Marketing Authorisation Holders”



Når skal Legemiddelverket varsles?

• Meld alt! – meld i tide!

Produsent
Grossist

Helsepersonell
Pasient

MT-Innehaver Myndighet



Når skal Legemiddelverket varsles?

Virkestoff-
produsent

Produkt-
produsent

Pakking

Grossist

Grossist

Apotek

Pasient

Mange MT-innehavere melder altfor sent!



Når skal Legemiddelverket varsles?

Forskjellige markeder med 
forskjellige forutsetninger 

Myndigheter har ulike krav til
• Hvilke situasjoner som skal meldes
• Hvilke detaljer som skal meldes



• Meld alt – meld i tide 
• Hvordan melde?

• finn skjema og info på nettsiden vår (norsk og
engelsk)

• melding sendes pr mail til generisk postboks

https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-
legemidler/avregistrering-melding-om-legemiddelmangel-og-reaktivering-av-

vare
Legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Vi minner om...

https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/avregistrering-melding-om-legemiddelmangel-og-reaktivering-av-vare
mailto:Legemiddelmangel@legemiddelverket.no


• Vi leter etter alternativer
• Vi velger «nærmeste» alternativ først
• Blir ofte Dominoeffekt
• Bredt samarbeid internt og eksternt

• Publiserer oppdatert oversikt hver uke
• Skriver nettsaker
• Gir tillatelser til bruk av utenlandske pakninger
• Setter opp FEST-varsler

Hva gjør Legemiddelverket…?

• Mangelsentret
• Legemiddelverket
• LIS
• Klinikkene
• Apotekene
• MT-innehavere
• +++



DHCP’er – «pop-up» i legenes forskrivningsmodul

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Informer pasienter om at de kan få utenlandske 
pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om 
det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter 
fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros
20 mg.



Varsel FK-web



Varsler til pasienter i «Min 
felleskatalog» app

Important
information!

Please read



Brexit og FMD



Produkter i CP

• EMA har sendt en 
spørreundersøkelse til 
MT-innehavere og følger 
opp.

• Antall produkter med 
høy risiko reduseres 
kontinuerlig.



Veterinære produkter i DCP/MRP

• CMDv* (HMA) har sendt brev til MT-innehavere med 
berørte produkter i DCP/MRP, svarfrist 31.10.2018

• Svar fra 4 MT-innehavere
• Betyr dette at få av de som har batch control/batch-release i 

UK vil ha fått endret dette før Brexit?

*CMDv = Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Veterinary products



Vi sender brev til berørte MT-innehavere

• Legemidler til dyr:
• SLV har sendt til berørte MT-innehavere med 

nasjonal godkjenning

• Legemidler til mennesker:
• Sender til MT-innehavere med markedsført 

produkt (>200 st)



Informasjon på legemiddelverket.no
Vi har noe... mer vil bli publisert



Webskjema / Spørrundersøkelse

Lenke fra brev eller informasjonssiden

Utfylles av MT-innehavere:



Webskjema / Spørrundersøkelse
Due to Brexit - have you done the necessary regulatory changes for medicinal products in 
Norway?

…….

• Yes, all sites for batch release and/or the Qualified Person is based in EEA except UK.
• No, site(s) for batch release and/or the QP is still based in UK, but will be transferred to 

another EEA member state before 29 March 2019.
• No, site(s) for batch release and/or the QP is still based in UK and one or more of these sites 

will not be transferred to another EEA member state before 29 March 2019.
…….

Om svaret er ”No”; 
• hvilken produkt?
• problemstilling?
• hva er planen?



Webskjema / Spørrundersøkelse
Due to the implementation of Safety Features - have you done the necessary regulatory 
changes for medicinal products in Norway?

………



Utlysning
Utlysningen vil gjelde legemidler som av hensyn til folkehelsen er svært viktige å ha på 
markedet.

Legemiddelverket oppfordrer MT-innehavere som har preparater med disse virkestoffene 
til å søke markedsføringstillatelse i Norge:



Utlysning

Mulighet til...
• ... nedsatt gebyr
• ... forenklet prosedyre
• ... redusert dokumentasjonskrav
• ... endret makspris

Vi vil gjerne i dialog med dere!



Forventninger til MT-innehavere

• Relevante aktiviteter må 
flyttes før 29 mars:

• MAH
• Batch release / QP
• Batch control
• PSMF / QPPV
• osv



Forventninger til MT-innehavere

Produkter med relevante aktiviteter (QP/batch release/control
osv) i Storbritannia kan ikke frigis til EØS etter 29 mars 2019.

Legemiddelverket må kontaktes i god tid før 29 mars 2019 ved 
forventet leveringssvikt.

MT-innehaver må ha en plan for 
slike produkter!



Forventninger til MT-innehavere

Produkter som frigis etter 9 februar 2019 må ha 
sikkerhetsanordninger.

Legemiddelverket må kontaktes i god tid før 9 februar 2019 
ved forventet leveringssvikt.

MT-innehaver må ha en plan for 
slike produkter!



Forventninger til MT-innehavere

Produksjonssteder med GMP-sertifikater fra MHRA i eller 
utenfor Storbritannia?



Følg oss

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no
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