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Meldeplikt

• FOR 2009-12-18 nr. 1839: Forskrift om legemidler § 8-6. 

• Innehaver av markedsføringstillatelse skal sende 

melding til myndighetene senest to måneder før avbrudd 

i forsyningen. I alle tilfeller skal meldingen sendes så 

snart som mulig.
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Meldeskjema legemiddelmangel

• Info om legemidlet og forventet leveringstid

• Årsaken til avbrudd

– Forutsigbare (her skal det meldes inn minst 2 måneder før)

• Avregistrering

• Nedsatt produksjon

• Introduksjon av nye legemidler

• Parallelleksport

– Uforutsigbare (her skal det meldes inn så raskt som mulig)

• Råvaremangel

• Uforutsette hendelser

• Kvalitetssvikt

• Melders vurdering av konsekvenser
– Forsinket behandling eller opphold i behandlingen?

– Bytte av behandling – navn/styrke/formulering

– Endring av rutiner i sykehus?



Årsaker til mangel

• De vanligste årsakene til mangel i Norge er:

- Produksjonsproblemer

- Kvalitetsproblemer

- Avregistrering



Vurdering av tiltak

• Finnes det generika med markedsføringstillatelse i Norge og kan de 

eventuelt demme opp for økt etterspørsel. 

Eksempel: Cloxacillin Villerton  Cloxacillin Stragen

• Dersom det ikke finnes generika, er det alternative preparater som 

kan brukes?

Eksempel: Ibux mikstur 20 mg/ml  Nurofen mikstur 40 mg/ml

• Hvor stor markedsandel preparatet har, og om det er eneste 

behandlingsalternativ



Vurdering av tiltak

• Utenlandske pakninger av samme preparat som kan ommerkes for 

det norske markedet: ”Salg av utenlandsk pakning”.

• Legemiddelverket kan også vurdere å tillate utenlandske pakninger 

som ikke er ommerket



Vurdering av tiltak

• Kontakte grossistenes spesialbestilling. Kan tilsvarende uregistrerte 

preparater skaffes?

• Vurdere behov for ”unntak fra krav om MT” og refusjon på blå 

resept.

Eksempel: Polaramin tabletter

Legemiddel Årsak Tiltak

Polaramin Leveringsproblemer siden 

2014. 

 Avregistrert 2015

2014: Bruk av utenlandske 

pakninger + refusjon.

Fra 2015: Overgang til andre 

antihistaminer, eller søknad 

om spesielt 

godkjenningsfritak.



Vurdering av tiltak

• Vurdere ev. frivillige rasjoneringsordninger i samarbeid med 

legemiddelfirma og eventuelt spesialister. 

• Kvalitetssvikt – kan preparatet allikevel brukes?

Eksempel: Selexid injeksjonsvæske



Legemiddelverket
Legemiddelprodusenter 

(MT-innehavere)

Grossister

Apotek

Leger

Privatpersoner

Legemiddelbrukere



Hvordan nå ut til leger, apotek og 

pasienter?

• Ved langvarig eller kritisk mangel, legger vi ut 

informasjon på nettsidene våre med: 

- råd til leger

- råd til apotek

- råd til pasienter

• Eventuell midlertidig refusjon

• Informasjon om forventet levering

• + varsel via FEST som går ut til leger,

apotek og pasienter, samt i 

Felleskatalogen







Mangelliste – oppdateres jevnlig



Avregistrering av legemidler
Epinat tabletter

- Avregistrert 01.12.2015.

- Tok kontakt med grossistene for å høre om ureg. var å oppdrive

- Diskusjon med spesialister innen epilepsi – smalt terapeutisk vindu

gjør et bytte mellom ulike varianter krevende

- Nyhetssak med råd på legemiddelverket.no

- Jobber med å få et firma til å markedsføre sitt preparat i Norge for å 

få ett preparat med stabil leveranse

Dispril oppløselige tabletter

- Avregistrert 01.11.2015

- Uregistrert Disprin brusetabletter tilgjengelig



Leveringssvikt – en økende trend
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legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Spørsmål?
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