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Tema for presentasjonen:

• Kort om avdeling for tilsyn og seksjon for inspeksjon 

(inspektoratet) ved Legemiddelverket

• Legemiddeldistribusjonskjeden

• Innførsel/import av legemidler til Norge

– EØS

– Tredjeland

• Apotekenes rolle – legemidler på godkjenningsfritak

• Ulovlig import

• Observasjoner fra tilsyn med apotek



Avdeling for tilsyns oppgaver

• Klassifisering av stoffer og produkter

• Behandle søknader/notifiseringer om godkjenningsfritak - human

• Tilsyn med kliniske utprøvinger

• Tilsyn med virksomheter i legemiddelforsyningskjeden

• Tilsyn med legale narkotika (budsjett og regnskap til FN)

• Utstedelse av konsesjoner, tillatelser og sertifikater

• Behandle meldinger om kvalitetssvikt fra inn- og utland

• Deltagelse i internasjonalt samarbeid (EMA, EDQM, HMA, PIC/S, WHO)

• Rådgivning om regelverk

• Regelverksutvikling

www.legemiddelverket.no



Avdeling for tilsyns oppgaver

www.legemiddelverket.no

Tilsynsmyndighet – legemiddelloven!

• Samarbeide med andre etater og myndigheter i inn og utland:

- Falske/illegale legemidler 

- Stjålne legemidler

- Annen relevant kriminalitet knyttet til legemidler
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Virksomheter i forsyningskjeden for legemidler –

Legemiddelverkets tilsynsområde

I tillegg kommer:

Prekursorvirksomheter

Legemiddelformidlere (eks. HINAS)

Tilvirkere av celler og vev (ca. 5 Sykehus)

Importører av legemidler til ikke medisinsk bruk (ca. 45)

ca. 6350

utsalgs-
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70
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www.legemiddelverket.no

10 inspektører

• 2: kliniske studier, bivirkninger

• 2,5: tilvirkere (GMP), min hvert 3. år

• 2,5: grossister (GDP), min. hvert 5. år

• 1: blodbanker (tilvirkning), min. hvert 3. år

• 2: apotek

EØS-regulering



Konklusjoner etter tilsyn/inspeksjoner utført av 

EØS-myndighet er utgangspunkt for sertifikater

• Tilsyn med tilvirkere – Good Manufacturing Practice (GMP) 

 GMP-sertifikat

• Tilsyn med grossister – Good Distribution Practice (GDP) 

 GDP-sertifikat

• Alternativt: utstede non-compliance sertifikat (GMP/GDP)



Falsk BiCNU -



EØS-regulering/nasjonalt regelverk

EØS-regulering 

Er implementert i norsk lovverk, og gjelder for:

• Legemidler med MT i EØS

– Legemidler som innehar MT i Norge

a. Markedsførte legemidler

b. Ikke markedsførte legemidler, legemidler på godkjenningsfritak –

notifisering, (tilvirket (frigitt) i annet EØS-land)

– Legemidler med MT i annet EØS-land

• Legemidler på godkjenningsfritak – notifisering, (tilvirket (frigitt) i annet 

EØS-land)

• Legemidler til kliniske studier



EØS-regulering/nasjonalt regelverk

Nasjonalt regelverk for:

• Legemidler uten MT i EØS

– Legemidler på godkjenningsfritak, notifisering tilvirket i PIC/S land

– Legemidler på godkjenningsfritak, forhåndsgodkjenning av SLV

• Apotektilvirkede legemidler

– SPAS/NAF produkter

– Reseptur- og lagerproduksjon

– Apotektilvirkede produkter fra andre land (krever særskilt importtillatelse og 

forhåndsgodkjent søknad om godkjenningsfritak)

Legemidler med compassionate use program (godkjent av SLV)



Distribusjonskjeden for legemiddel med MT
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Distribusjonskjeden for legemiddel uten MT –
legemiddel med MT i EU - notifisering
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Distribusjonskjeden for legemiddel uten MT i EØS 
– notifisering (PIC/S) og forhåndsgodkjenning 
(inkluderer positivlisten)
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Hvem kan grossister kjøpe legemidler fra?

Grossister kan KUN innhente/kjøpe legemidler fra 

virksomheter/personer som innehar:

• gyldig grossisttillatelse (EØS) 

• gyldig tilvirkertillatelse (EØS)

Tillatelsene skal dekke aktuelle legemidler.  Grossisttillatelsen 

skal i tillegg dekke aktiviteten salg/distribusjon

Unntak: legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) i Norge



Import av legemidler med MT fra tredjeland 

Krav om tilvirkertillatelse for import og QP-
frigivelse til det norske marked

Tilvirkeren i Norge skal kontrollere og sikre at 
tilvirkeren i 3. land følger GMP

 Kvalitetssikring av produksjon 



Import av legemidler uten MT fra tredjeland

• Dersom legemidlene kommer fysisk fra tredjeland eller kjøpes 

fra virksomhet lokalisert i tredjeland kreves normalt:

– Norsk tilvirkertillatelse for import – QP-frigivelse til det 

norske marked 

• Unntak:

Grossisttillatelse dersom tredjelandet er et PIC/S-

land eller et MRA-land 
(NB! MRA-avtaler inkluderer ikke alltid alle typer legemidler, f.eks. 

vaksiner, veterinære lm. osv.)



Import av legemidler uten MT fra 

tredjeland

PIC/S: Pharmaceutical Inspection Co-

Operation Scheme inkluderer:

PIC: konvensjon - formell traktat mellom land, 

har legal status og gjensidig anerkjennelse av 

inspeksjoner

og:

PIC Scheme: uformelt samarbeid, utveksling 

av informasjon mellom helsemyndigheter



PIC/S har medlemmer fra 43 land, herunder 

EØS-landene, Argentina, Australia, Canada, Taiwan, Hong Kong, 
Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sør Afrika, 
Sveits, Ukraina og USA.



PIC/S medlemmer er ikke land men inspektorater og 

inkluderer kun gjensidig anerkjennelse av GMP-

inspeksjoner



Import av legemidler fra tredjeland

Godkjenningsfritak:

Krav som gjelder for grossister:

• Importøren skal påse at legemidlene er tilvirket av 

produsenter som har nødvendig tilvirkertillatelse i 

eksportlandet (forskrift om tilvirkning og import § 3-6).

• Det er gitt unntak fra kravet som gjelder for import av legemidler 

med MT, nemlig at legemidlene skal være tilvirket i samsvar 

med EU-GMP.



Apotektilvirkede legemidler

Magistrell/apotek-tilvirkning er et nasjonalt anliggende. Norske 

apotek har plikt til å forhandle lm som må produseres for den enkelte 

etter resept.

Grossist kan kun kjøpe lm. fra aktører som innehar tilvirker- eller 

grossisttillatelse - IKKE apotek!

UNNTAK:

• Apotektilvirkere som er gitt spesiell tillatelse til å produsere til lager 

og selge via norsk grossist eks. SPAS produkter.

• Grossister som er gitt spesiell tillatelse til å importere/kjøpe  

apotekfremstilte legemidler fra apotek i andre EØS-land 

forhåndsgodkjent søknad om godkjenningsfritak



Erfaringer fra tilsyn med sykehusapotek:

1) Det er registrert et avvik 30233 den 15. januar 2016 som 

beskriver at uregistrerte legemidler er tatt i bruk uten at det 

foreligger søknad om godkjenningsfritak. 

Det fremgår ikke av avviket hvilke legemidler som er omfattet. Det 

ble fremvist en Excel liste over 28 uregistrerte legemidler som 

benyttes i tilvirkningsavdelingen, og av den fremgikk det at 16 

legemidler manglet godkjenningsfritak fra kreftklinikken og 20 fra 

barneklinikken. Det fremgår ikke av meldingen hvor lenge dette har 

forekommet. En foreløpig gjennomgang viste at minst 5 skulle vært 

forhåndsgodkjent av Legemiddelverket. Apoteket har ingen 

prosedyre som beskriver bruk av uregistrerte legemidler i tilvirkning 

og håndtering av godkjenningsfritak.



Erfaringer fra tilsyn:

2) Apoteket har importert Campath (gratis) og Kyprolis fra 

Storbritannia. Det kunne ikke fremlegges bevis for at 

apoteket har betalt legemiddelavgift for Kyprolis eller 

rapportert import av disse legemidlene til Nasjonalt 

Folkehelseinstitutt. Det er ikke etablert et system som 

ivaretar slik rapportering.

 Krav i grossistforskriften



Erfaringer fra tilsyn:

3) Apoteket sørger for at legemidler som sykehuset normalt bestiller, og 

som ikke innehar markedsføringstillatelse i Norge, har en gyldig søknad 

om godkjenningsfritak. Dette gjøres ved at apoteket fyller ut søknaden og 

sender denne til legene for signatur. Når apoteket får søknaden i retur 

signeres og stemples notifikasjonene og kopi sendes Legemiddelverket. Det 

krysses ikke av i feltet for ekspedert fordi det på dette tidspunktet ikke er 

utlevert legemidler i henhold til søknaden. Skjemaene oppbevares i en 

perm, men det fremgår ikke om det noen gang er utlevert legemidler i 

henhold til søknaden. I en stor andel av søknadene var det ikke oppgitt 

indikasjon og medisinsk begrunnelse for søknadene.  



Takk for oppmerksomheten!


