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Vi viser til tildelingsbrev av 2011- og oversender med dette rapport pr. 31.08.2011 fra Statens
legemiddelverk.

1. SAMMENDRAG REGNSKAPSRAPPORT

Det vises til vedlagte regnskapsrapport for statsbudsjettets kapitler 0750, 3750, 5572, 0751 og
3751. Det er følgende avvik me1lom regnskap og budsjett pr 31.08.11 for de aktuelle
kapitlene:

Kapitlegpost
Tall 11 000 kr

0750 Statens legemiddelverk

Regnskap
r 31.08.11

Budsjett
r 31.08.11




Avvik
r 31.08.11




Post 01 Drittsut flter 143 390 138 693 -4 697
Sum k0750 143 390 138




-4 697693

3750 Statens legemiddelverk






Post 02 Diverse inntekter -7 797 -2 038 -5 759
Post 04 Registreringsavgift -73 076 -80 511 7 435
Post 06 Refusjonsavgift -1 330 -1 711




381
Post 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak




-268




0




-268
Post 16 Refusjon foreldrepenger -1 786




o -1 786
Post 18 Refus'on sen er -2 301




0 -2 301
Sum ka 3750 -86 558 -84 260 -2 298

Brev sules til Statens legemitidelverk Vennligst oppgi vdr referanse

Statens Iegemiddelverk TII.: 22 89 77 00 ' rk Kto. 7694 05 00903
Postboks 63. Kalbakken, 0901 Oslo Fax: 22 89 77 99 I - I Org.nr. 974 761 122
Beseksadressw Sven Oftedats vei 8, 0950 Oslo
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Kapittewpost Regnskap Budsjett Avvik
Tall 1 000 kr r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.08.11

5572 Sektoravgifter under HOD




Post 70 Legemiddelomsetningsavgift -45 256 -44 017 -1 239
Post 72 Avgift utsalgssteder utenom apotek -2 971 -2 921 -50
Post 73 Lemiddelkontrollav ift -39 197 -40 215 1 018
Sum5572 -87 424 -87 153 -271

0751 Apotekvesenet og legemiddeffaglige tiltak





Post 21 Spesielle driftsutgifter 4 791 4 791 0
Post 70 Tilskudd 39 907 42 683 2 776
Sum k0751 44 698 47 474 2 776

3751 Apotekvesenet og legemiddellaglige tiltak





Post 03 Tilbakebetalinav lån -35 -121 86
Sum ka 3751 -35 -121 86

2. MÅL OG RESULTATKRAV

2.1. Hovedmil 1: Tilgang til sikre og effektive legemidler

2.1.1. Delmål: Søknader om markedsføringstillatelser og utredningsoppdrag skal behandles
og utredes innen fastsatte tidsfrister

Styringsparametre:
Gjennomsnittlig saksbehandlingstider
Restanser
Innkomne søknader føres i arkiv i henhold til tidsplan
Gjennomføring av EYRA-prosjektet

Resuhatmål:
Holde forskriftsfestede krav til saksbehandlingstid for MT-søknader
MT-søknader ført i henhold til tidsplan
Ha digitalisert fiernarkiv innen 31.12.12
Milepæler i EYRA-prosjektet oppnådd i 2011'  henhold til plan.

Antall ferdigbehandlede soknader
Andel oppdrag som rapportør og ko-rapportør i ulike prosedyrer og utredningsoppdrag
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Prosedyre/
sekoadstype

CP, R

CP, KoR

CP, MS

DCP, RMS

DCP, CMS

MRP, RMS

MRP, CMS

Nasjoode

Totalt

_MRISCNW ;60  —,-t•

Nasionale 17 13 B

Antall preparater der forsknflfestede saksbehandlingstider er overskredet likke utstedt MT innen 30 dager
etter prosedyresluttj For flere av disse har vi ikke mottatt norsk produlainformasjon, men vi har valgt å telle
restansene slik da vi har til hensiki når vi er a jour å utstede MT med engelsk produktinfonnasjon der vi ikke har
mottatt dette på norsk innen de ridsfrister firma har.

Antall preparater som er pågående i prosedyrene og der saksbehandlingstider ikke er overskredet, inngår ikke i
tallene for restanser.

•Antall restanser her vites ikke da ti ikke har mottatt kornmisjonsvedtaket. Vi antar at det er 0 eller swert J.

Antall innkomne søknader om markedsførin stillatelse
2008 er det året vi har mottatt flest søknader om markedsføringstillatelse. De to siste årene har
vi sett en liten nedgang som i 2009 skyldes færre søknader i DCP mens det i 2010 var færre
søknader i CP og MRP.
Antall søknader per 306.11 viser en fortsatt liten nedgang hovedsakelig på grunn av noen
færre søknader i MRP og DCP der vi er berørt land (CMS).

'

:

Var

CP.S.;
PF‘St
DCP:SMS»;
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sentral prosedyre RaPP

Sentral prosetyre Co rapp

Sentral prosedyre MS

Desentraksert prosedyre

RMS-opPdrag

Desentralisert prosedyre

CMS

600

500

400

300

200

100 Gjenspclig prosedYre RMS-

oppdrag

• etenedig prosedyre CMS

Rent nasionale

Antall ferdi behandlede søknader
Alle prosedyrene medregnet ligger det an til at vi skal utstede like mange
markedsforingstillatelser i 2011 som i 2010. omkring 500.

Antall restanser
Antall reshmser reduseres, spesielt for søknader i DCP der vi er berørt land (CMS). Det er
disse søknadene det er flest av og der overskridelsene av saksbehandlinestider har vært lengst.
I tillegg ser vi at antall dager vi overskrider saksbehandlinastiden blir færre (se under).

Antall søknader som ble behandlet innen fristen
Antall søknader hvor fristen ble overskredet og varighet av ov erskridelsen
Restanser og aldersfordeling av disse
Utvikling over tid i restansene

Antall utstedte markedsførin stillatelser o saksbehandlin stider
Soknads-tt.pe Antall søknadei letfiradi"1/4:- Antall selmader behandlet over tidsfrist

per per Per Per
31 05.10 31 08.10 31.1210 30 06.11




1. 1 1
28 36 40 28
0 0 0• 0
30 51 87 21
0 0 2 12
87 167 314 115




3 9 16

tidsfrist z

11.9516 31:‘431,3 't11:3 4.1.,t

CPTRICeR

CP/MS

MRPLAMS

MRP/CMS

DCP33.Sts

DCP:CMS

Nas-onale

Søknads-e,pe

1.--111,11s11fs'11,
g SI.S;f4.

o ;(0;:.:811: '
ftr:
Cr 0 Cfr:"""Y:: :r512"rt...

" :0 .12 "".":
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CP/R/CoR
CP/MS
MRP/RMS
MRP/CMS
DCP/RMS
DCP/CMS
Nas'onale

Per dato forstås som de søknadene som er behandlet i tidsrommet I. januar aktuelt år til og
med oppgitt dato.
Saksbehandlingstid beregnet,fra mottatt komplett søknad inkludert produktinforrnasjon.
Forskrifisfestet tidsfrist er 30 dager. Tallene angir dager medgått over dette.

Gjennomsnittelige saksbehandlingstider
Gjennomsnitteige saksbehandlingstider er betydelig redusert for MT-søknader i MRP, DCP
og de nasjonale. Årsaken til dette er at vi fra 01.01.11 har begynt å beregne
saksbehandlingstiden fra når vi er i stand til å utstede markedsføringstillatelse for preparatene,
dvs, fra det tidspunkt vi har mottatt en komplett søknad (inkludert norsk prepartomtale,
pakningsvedlagg og mock-ups). Dette i tillegg til at de restansene vi har for spesielt MRP og
DCP-søknadene er færre og nyere og dermed medfører en mindre kompleks saksbehandling.

Seksjonene som har saksbehandlet disse søknadene har de siste 2-3 årene vært styrket med
medarbeidere ansatt i prosjektet Rotteres, noe som har vært helt nødvendig for å kunne
redusere saksbehandlingstider. Disse medarbeiderne har hatt tidsbegrensede engasjernenter
noe som har ført til en stor "turnover" av personalet i tillegg har vi hatt svært mange
svangerskapspermisjoner blant de fast ansatte. Dette har medført at vi for resten av 2011 tror
at saksbehandlingstiden for disse søknadene vil ligge på omtrent samme nivå som nå. Slik det
ser ut per september 2011 er det tidligst i første halvdel av 2012 vi vil kunne utstede MT i
henhold til forskriftsfestede saksbehandlingstider.

Søknader om arallellim n
Seknader Nye Wrer utstedt Derav < 120 dager

1
Under behandling

2001 185 126 2




2002 179 225 107




2003 214 122 56 140
2004 187 173 2 115
2005 123 168 98 61
2006 122 131 127 50
2007 138 90 80 107
2008 55 101 98 62
2009 73 69 68 59
2010 95 54 44 91
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[I] Kravet om 120 daeers bebandlingslid er kke for kriftsfest-t men et internt mål for brutto
saksbehandlinguid.
[2] Tall foreligger ikke
Seknader l'under behandlingll er i stor og si senter pa infermasjon fra eksponlandel.

Antall utstedte nye markedsføringstillatelser har økt betydelig i 2011. Dette fordi vi har valgt
å fokusere på dette etter mye (og tidkrevende) kritikk fra bransjen. Også her ser vi at
søknadene er enklere å behandle jo nvere de er.

Føring av innkomne søknader om MT i arkivet
Disse fores i henhold til tidsplan som er samme dag eller dagen etter at vi mottar dem.

Ha digitalisert fjernarkivet innen 31.12.12
Fremdriften i arbeidet med digitaliseringen er i henhold til plan.

EYRA-prosjektet: Plan siste halvår 2011

2011
1•3 1.9I 1:

,cm<jarelas,roc‘rncv, q-sp^gyenesr, kt^^
frirsenS,ry cy oenandhng el enAtrendi,g5sCrtadff

rjenestelag P3EC

Erhkel afbelds fiate. tilpasnmger P366

Ic31verterng I PJ5Ø

L,e-c..,eoeres:

 DeSigni
losningsskitvehe

UrylklIngssprInt

Leverandetens
embldintelar

011.Kurdenstest

EYRA-prosjektet arbeider i henhold til oppsatt plan for aktiviteter i 2011. Det er ved
rapporteringstidspunktet ingen avvik fra planen.
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Spesielle oppdrag:
Beregne enhetskostnader for behandling av MT-søknader i DCP som RMS og CMS

Arbeidet er påbegynt og resultatet vil bli fratnlag i årsrapporten for 2011.

Fortløpende å informere Helsedirektoratet ved kjennskap til nye selvadministrerte MS-
legemidler og legemidler i gruppen TIVF-hernmere mv.

Frem til utgangen av august 2011 har to selvadministrerte legemidler til behandling av MS
fått markedsføringstillatelse. Dette er Gilenya (fingolimod) som fikk markedsføringstillatelse
i mars og Fampyra (dalfampridine) som fikk markedsføringstillatelse i juli. Legemiddelverket
har informert Helsedirektoratet om dette fortløpende.

2.1.2. Delmål: Sikker praksis ved salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen)

Styringsparametre:
Gjennomføre tilsyn
Regelmessig og åpen revisjon av utvalget i ordningen der aktører og interesseparter
involveres aktivt

Resultatmål:
Måloppnåelse i forhold til fastsatt tilsynsplan

Tilsyn med virksomheter som omsetter legemidler utenom apotek utføres av Mattilsynet. Det
er gjennomført 367 tilsyn per 31.06.2011. Det er avtalt med Mattilsynet at det skal tilstrebes å
gjennomføre 900 tilsyn årlig.

Årlig revisjon av listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek

Det gjennomføres også i 2011 en heringsprosess i forhold til endringer i LUA-utvalget. I
2011 er det også opprettet en referansegruppe for LUA-ordningen. Referansegruppens
medlemmer er fra Apotekforeningen, Legemiddelindustnforeningen, Norges Farmaceutisk
Forening, Norges Colonialgrossisters forbund, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og
Statens legemiddelverk. Formålet med referansegruppen er å styrke Legemiddelverkets
forvaltningsdialog med interessepartene. Gruppen har halvårlige meter.

Spesielle oppdrag:
Kartlegge omsetningsendringer, tilgjengelighet og målgruppens kjennskap til salg av
nødprevensjon utenom apotek. På bakgrunn av evaluering og innspill fra aktører og
interessenter skal Legemiddelverket foreta en fornyet vurdering av hvorvidt
nødprevensjon fortsatt bør kunne selges utenom apotek.
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Legemiddelverket gjennomfører evalueringen av salg av nødprevensjon i LUA-ordningen i
tråd med oppdraget gitt i tildelingsbrevet. Evaluering og fornyet vurdering av om
nødprevensjon bør selges i LUA-ordningen forventes ferdigstilt i løpet av 2011.

2.1.3. Delmål: Aksørene innen forsyningskjeden følger regelverket

Styringsparametre:
Gjennomføre tilsyn

Resultatmål:
Måloppnåelse i forhold til fastsatt tilsynsplan

Gjennomføring av tilsyn er i henhold til plan. Per 31.08.2011 er det gjennomført 62 tilsyn.
Disse fordeler seg på følgende virksomheter/aktiviteter:

Apotek Blodbanker Grossister/importører Tilvirkere Kliniske Pharmaco
studier vi lanee

22 (herav 4 12 10 13 3 2
uks"onsa tek

3 tilsyn med tilvirkere er utført i tredjeland (USA, India) på vegne av EMA eller som følge
av RMS-oppdrag.
Mål for antall tilsyn er for 2011 fastsatt til 110.

2.1.4. Delmål: God kvalitet på legemidler på markedet

Styringsparametre:
Prøver for god kvalitetskontroll av legemidler

Resultatmål:
Måloppraelse i forhold til plan for kvalitetskontroll av legemidler
Avdekket og fulgt opp alvorlige avvik
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Antall prever for kvalitetskontroll av legemidler ibt, plan, resultater pr 31.08.2011.

Resultatindikatorer
Stikkprøver kontrollert av
Legemiddelverket
nas'onaltlfor EØS-samarbeidet
Stikkprøver kontrollert av
andre i EØS-samarbeidet
Vaksinepartier frigitt for
omsetning i Norge/kontrollert
for frigivelse i EØS-
samarbeidet
Blodproduktpartier frigitt for
omsetnin i Nor e
Internasjonale prosjekter for å
harmonisere og kvalitetssikre
krav til le emidler




2007 2008 2009 2010 2011
Mål 70/50 70/50 80/50 50180 30/100
Resultat 91/39 82/68 49/84 61166 56/50

Mål 400 400 400 400 500
Resultat 516 327 597 614 280
Mål 100/10 130/10 130/10 130/10 130/10
Resultat 120/9 150/13 131/10 131/10 110/8

Mål




190

Resultat





144 131
Mål 15 10 10 8 8
Resultat 8 8 10 10 7

Det er ikke avdekket alvorlige avvik for legemidler på det norske marked etter analyse. Flere
av legemidlene følges allikevel opp for avvik i dokumentasjon/spesifikasjon. Laboratoriene
samarbeider i nettverk og det sendes prøver til analyse i andre land når de tilbyr oss dette
(antall prøver sendt: 14). Tilsvarende tilbyr og mottar Statens legemiddelverk legemidler til
analyse fra andre europeiske laboratorier (antall prøver mottatt: 15). Laboratorieavdelingen
har også, på forespørsel fra Mattilsynet, kvantifisert ulovlig tilsetning av legemidler i deres
kosttilskuddsprosjekt.

2.1.5. Delmål: Tilfredsstillende tilgang på legemidler til alle landets apotek

Spesielle oppdrag:
• Legemiddelverket skal utarbeide en konsekvensanalyse av en opphevelse av

fullsortimentskravet og utarbeide forslag til regelverksendringer eller alternative
reguleringer som opprettholder leveringssikkerheten i Norge. Det vises til eget
utredningsoppdrag i brev fra HOD av 25.06.2010.

Legemiddelverket sendte utredning og forslag til endringer i relevant lovverk 1. mars
2011. Legemiddelverket konkluderer med at fiffisortimentskravet ikke er avgjørende for å
opprettholde leveringssikkerheten i Norge, men det kan og bør erstattes med altemativt
regelverk. Legemiddelverket skisserer tre ulike løsninger/scenarier og gir anbefalinger om
videre regulering. Det anbefales å innføre en leveringsplikt for legemiddelindustrien i samsvar
med EUs direktiv og å opprettholde grossistenes avrige leveringsplilcter overfor apotek.
Lovgivningen skal fortsatt sikre alle apotek tilgang på alle godkjente legemidler innen 24/48
timer. For veterinærområdet anbefales fortsatt fiffisortimentskrav.
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2.1.6. Debnåk Forsvarlig bruk av antibiotika

Styringsparametre:
Søknader for antibakterielle midler som ikke sarnsvarer med de restriktive norske
holdningene i antibiotikaspørsmål, og hvor Legemiddelverket har arbeidet aktivt med
å påvirke avgjørelsen.

Resultatmål:
Alle innkomne søknader for antibakterielle midler skal vurderes

Legemiddelverket har antibiotika som satsningsområde og tar en aktiv rolle ved godkjenning
av disse legemidlene. I første halvdel av 2011 har Legemiddelverket vurdert bruksområde og
dosering til alle nye søknader (godkjenning/endringer/referral/artikkel 45/46) i henhold til
Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens samt
gieldene regelverk i det europeiske samarbeidet.

Innenfor antibakterielle midler til mennesker har Legemiddelverket påtatt seg utrederansvar
for 2 nye søknader og kommenterte aktivt på 21 søknader som ble utredet av andre land. I
tillegg har Legerniddelverket kommentert administrativt på 3 søknader som ble utredet av
andre land hvor bruken ble vurdert til å være akseptabel i forhold til norsk antibiotikapolitikk.

Også for legemidler til dyr har Legemiddelverket vurdert indikasjon/preparatomta1e for alle
søknader om antibakterielle midler og har forsøkt å påvirke så langt det er mulig innenfor
gældene regelverk i det europeiske samarbeidet. Vi har sært peer reviewer for en
referralprosedyre der Norge hadde sterke interesser, og saken fikk et akseptabelt utkomme.

Spesielle oppdrag:
Utarbeide terapiveiledning for antibakterielle midler til matproduserende dyr.

Et terapiverksted med deltagere fra dyrehelsetjenesten, praktiserende veterino.ael, Norges
veterinærhøgskole og forvaltning ble avholdt 30.-31. mai. Generelle prinsipper og spesifikke
behandlingsanbefalinger for storfe, sau, geit og gris ble diskutert. Etterarbeid med å utforme
det endelige dokumentet pågår i samarbeid med de eksterne deltagerne. Legemiddelverket
regner med å ferdigstille terapiveiledningen før nyttår, i henhold til planen.

Fjørfe- og fiskeoppdrettsnæringen skiller seg fra de andre husdyrnæringene på vesentlige
punkter, og behovet for oppdatert terapiveiledning er også mindre for disse dyreartene da få
nye preparater er markedsført i Norge. Legemiddelverket har derfor valgt ikke å inkludere
disse i denne omgang.



10/22402-7 Dir. stab/Ltv Sigurdsson 13-09-2011 side
11/33

2.1.7.  Delmål: Velfungerende system for rapportering av bivirkninger

Styringsparametre:
Meldingsgrad av bivirkninger fra helsepersonell og legemiddelindustri per million
innbyggere.
Meldingsgrad av bivirkninger fra leger per million innbyggere

Resultatmål:
Minimum 350 bivirkningsmeldinger Era helsepersonell og legemiddelindustri per
million innbyggere
Minimum 300 bivirkningsmeldinger fra leger per million innbyggere

Per 1/7- 2011 har Legemiddelverket mottatt 1.177 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell og
legemiddelindustri. Fra leger er det på samme tid mottatt 755 meldinger. I forhold til
resultatmålet og tidligere års rapportering er resultatet slik:

Antall meldinger per million innbyggere:
2010 1. halvår 2010 I. halvår 2011

Fra hels ersonell o le emiddelindustri 554 295 239
Fra le er 312 175 153
Legemiddelverket forventer lavere meldefrekvens i 2011 enn i 2010. aken er at
meldefrekvensen i første halvår 2010 var preget av mange meldinger knyttet til
influensapandemien.
Ut fra halvårsresultatet antar vi at vi når resultatmålene ved årets slutt.

2.2. Hovedmål 2: Refusjonsordning som gir lik og enkel tilgang til
effektive legemidler ved dokumentert behov

2.1.8. Delrnål: Vurdere forhåndsgodkjent refusjon

Styringsparametre:
Saksbehandlingstid på refusjonssøknader

Legemiddelverket følger nøye med på saksbehandl.mgstiden av søknadene. Det gjøres
jevnlige prioriteringer for å overholde fristene i størst mulig grad. Konsekvenser av mulig
overskridelse av tidsffister vurderes jevnlig. Saker der tidsfristen er av mindre praktisk
betydning for pasienter eller firma får lavere prioritet. Dette gjelder eksempelvis saker som
forventes å gå over bagatellgrensen, eller der søknaden sannsynligvis blir avslått.
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Resultatmål:

Overholde saksbehandlingsfrister

Tabellen under viser antall ferdigbehandlede søknader i perioden I. januar 2011 til og med
31. august 2011. For 9 søknader ble saksbehandlingstiden ikke overholdt (saksbehandlingstid
er oppgitt i parentes). For to av legemidlene legemidler (Toctino (232), Votrient (231)) ble
søknad om refusjon avslått. For de evrige ble refusjon innvilget (Relistor (239), Victoza
(235), Targiniq (211), Berinert (192), Vantas (185), Promixin (181)). Det ble i perioden
oversendt en anbefaling om forhåndsgodkjent refusjon til Helse- og omsorgsdeparternentet for
politisk behandling (Multaq (268)). Lang saksbehandlingstid skyldes sakenes kompleksitet
og personalsituasjonen.

Trefus'on Totalt JaNei
Nvirkestoff 6* 42
N indikas'on I 1
N formulerinombinas'on 8 8
Nstke/aknin sstørrelse 3 3
Biotilsvarende 2 2
Endrini refus.onsvilkår 2 2
Generika 44 44
Totalt antall 66* 642
Gjennomsnittlig
behandlingstid (ikke
medreet enerika , da er

144




Gjennomsnittlig 24




behandFmgstid generika,
da er
Len ste behandlintid 268




Korteste behandlintid 1




Antall over frist 9 82
* Inkluderer Multaq som er anbefalt forhåndsgodkjent refusjon, oversendt HOD

2.1.9. Delmål: Oppfølging av refusjonsvedtak og refusjonsvilkår

Styringsparametre:

Forbruksmønsteret for legemidler som innvilges forhåndsgodkjent refusjon (avgrenset
til nye virkestoffer og nye indikasjoner)

Legemiddelverket følger med på utviklingen i salgsmønsteret for legemidler og
legemiddelgrupper som potensielt kan vri bruken over til et ikke-kostnadseffektivt forbruk.
Våren 2011 har nyere perorale legemidler til behandling av diabetes type 2 vært studert.
Forbruket og analysene tyder på at refusjonsvilkårene i stor grad er oppfylt.
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Harmoniserte og standard serte refusjonsvilkår som sikrer god etterlevelse og
kostnadseffektiv bruk

For å stkre kostnadseffektiv bruk og god etterlevelse av vilkårene, i henhold til
Legemiddelforskriftens kap 14, er det gjort endringer i refusjonsvilkårene for følgende
legemidler:

1 Insulin glargin (Lantus) og insulin detemir (Levemir) - presisert i refusjonsberettiget
bruk at forhåndsgodkjent refusjon kun gjelder behandling av type I diabetes mellitus
Glitazoner/gliptiner - presisert at forhåndsgodkjent refusjon kun gjelder i kombinasjon
med metformin og/eller sulfonylurea. og ikke for monoterapi eller
kombinasjonsbehandling med insulin
Klopidogrel (Plavix, klopidogrel generika) - refusjon er utvidet til inntil 12 måneders
behandling, og til at også spesialister i indremedisin utenfor sykehus kan forskrive
klopidogrel på blå resept.

Resullatmål:
Nødvendige endringer i refusjonsstatus og —vilkår, der bruken av legemiddel ikke er i
tråd med forutsetningene

Følgende endringer i refusjonsvilkår er gjennornført i perioden januar -31. august 2011:
Migrenemidler - vilkår om hodepinekalender fjernet, og vilkår om foretrukket
legemiddel endret til kun å delde pasienter over 18 år

1 Metylfenidat - forhåndsgodkjent refusjon for voksne over 18 år med ADHD opphevet
1 Bisfosfonat injeksjoner - vilkår angir ikke lenger hvilke gastrointestinale plager

pasienten skal ha for å kunne få refundert injeksjonsbehandling fremfor oral
behandling
Atorvastatin 80 mg - har fått Irinnpris og er inkludert som et av de foretrukne
statinene.
Tobramycin - vilkår knyttet til cystisk fibrose om at resept skal være fra sykehus, og
fra avdeling som har særlig kompetanse på behandling av pasienter med cystisk
fibrose er fiemet.
PPI (lansoprazol, omeprazol og pantoprazol) - refusjonsberettiget bruk er endret slik at
teksten er i tråd med godkjent indikasjon, og tillegg av ny refusjonskode: -61
Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter

Refusjonsvilkår skal være standardiserte og lagt til rette for automatisk kontroll
gjennom e-resept

Alle nye refusjonsvilkår og endringer kvalitetssikres av Helsedirektoratet og 1-IELF0 før
vedtak fattes. Dette for å sikre at de oppfyller krav til elektronisk forskrivning og kontroll.
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Oppdatert budsjettkonsekvensanalyser for legemidler som er oversendt Helse- og
omsorgsdepartementet pga bagatellgrensen, skal være utarbeidet

Legemiddelverket oppdaterer budsjettkonsekvensanalysene dersom det kommer nye
opplysninger eller vesentlig endringer. I perioden I. januar -31. august 2011 er det sendt inn
oppdaterte analyser for gefitinib, klopidogrel og alendronat. For øvrige legemidler hvor
budsjettkonsekvensene overstiger bagatellgrensen er det foreløpig ingen endringer.

2.3. Hovedmil 3: Medisinsk og økonomisk nktig bruk av legemidler

2.3.1. Delmål: God og tilstrekkelig offentlig legemiddelinformasjon

Styringsparametre:
Anmeldelser av nye legemidler som markedsføres i Norge
Anmeldelser av legemidler som har mange brukere og forkrives i allmennpraksis
Bruk av kanaler
Gjennomslag i media
Brukertilfredshet målt gjennom brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser er ikke gjennomført i 2011 grunnet budsjettmessige hensyn.
Vi har som mål å gjennomføre btukenmdersøkelse i 2012.

Refusjonsavgjørelser og ny informasjon om bivirkninger fulgt opp med
hensiktsmessige informasjonstiltak
Varsel i FEST

De øvrige kulepunkter ovenfor er ivaretatt

Resultatmål:
Legerniddelverket skal ha bidratt til bedre etterlevelse av statlige reguleringer mht
tlygg medisinsk og riktig økonomisk forskrivning av legemidler

Avdeling for legemiddelinformasjon blir evaluert i løpet av 2011. Resultater vil foreligge i Ql
2012. Det blir i denne sammenheng spesielt lagt vekt på om informasjonsarbeidet har bidratt
til bedre etterlevelse av refusjonstiltak og om legemiddelverkets sikkerhetsinformasjon er god
og når fram til helsepersonell.

Legemiddelverket skal ha en ekspertrolle i media

Analyser fra medieovervåking viser at Legemiddelverket har en ekspertrolle med hensyn til
legemiddelproblematikk i media
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Resultat fra brukerundersøkelse: Godt omdømme og tillitt til Legemiddelverkets
faglige kompetanse

Brukerundersøkelse blir ikke gjennomført i 2011

Tidsskriftets lesere leser Legemiddelverkets side "Nytt om legemidler"

Annonsetester utført av Tidskriftets forskningsavdeling viser at over 40 % av legene leser
Nytt om legemidler og av disse svarer over 70% at innholdet er nyttig i deres hverdag.

Vesentlige bivirkningssaker og refusjonssaker skal være omtalt i "Nytt om legemidler"

Alle slike saker blir omtalt i NYL.

Velfungerende system for varsel til legene formidlet gjennom FEST

Det ligger til rette for varsling i FEST

Endret forskrivningsmønster på blodtrykksenkende legemidler

En vurdering av dette vil ferdigstilles tidlig 2012.

Spesielle oppdrag:
For tilsyn med muntlig legemiddelreklame overfor leger skal Legemiddelverket
utarbeide retningslinjer for innhenting av opplysninger om planlagte møter og andre
aktiviteter, samt om gjennomføringen av denne type tilsyn.

Det er så langt utarbeidet interne retningslinjer. Legemiddelverket vil i løpet av året
bekjentgjøre hvordan slike tilsyn gjennomføres og følges opp.

2.3.2 Debnåk Elektronisk forskrivnings- og ekspedisjonsstette

Styringsparametre:
FEST som kilde for legemiddelinformasjon, antall brukere av FEST
Samarbeid med andre etater og organisasjoner om innhold i FEST

Resultannak
Avtaler med alle EPJ-leverandører for fastleger om bruk av FEST som kilde

Legemiddelverket har inngått avtale om bruk av FEST med de tre leverandørene som dekker
nær alle allmennleger i Norge. Legemiddelverket arbeider planmessig med EPJ-leverandørene
for å bistå dem slik at de bruker FEST på en optimal måte i sine systemer. Vi arrangerer det
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første EPJ-forumet i høst i forbindelse med at interaksjoner kommer i FEST. EPJ-forum skal
være et møtested for EPJ-leverandører og Legemiddelverket.

Plan for utbredelse av sykehus-FEST i helseforetakene

Legemiddelverket etablerte en brukergruppe for FEST i sykehus høsten 2010, med
medlemmer fra alle helseregionene. Gruppens arbeid i 2011 har fokusert på hvordan FEST
skal tas i bruk i sykehus. Utbredelse av FEST i sykehusene er avhengig av andre tiltak i
sektoren, blant andre medikasjonstjenesteprosjektet. Brukergruppen og Legemiddelverket
jobber for å kartlegge og bistå de ulike tiltakene og prosjektene slik at FEST kan integreres i
de ulike planene. Legemiddelverket arbeider med å utvide FEST ytterligere for å tilrettelegge
for bruk i sykehus, blant annet gjennom deltakelse i prosjektet Nasjonal sykehus-FEST, som
ledes av Sykehusapotekene. Prosjektets mål er å tilgjengeliggjøre alle nåværende lokale og
regionale sykehusapotekvarer i FEST.

Optimalisere interne fagsystemer i FEST-kjeden for å sikre datakvalitet

Legemiddelverket arbeider kontinuerlig for å sikre datakvalitet i hele infortnasjonskjeden som
realiseres i FEST-tjenesten. Alle inforrnasjonsfelt som eksponeres i FEST gjennomgår
planmessige risikovurderinger, og forslag til forbedringstiltak utarbeides Dette inngår i drift-
og vedlikeholdsarbeidet av FEST og andre fagsystemer i kjeden. Imidlertid er finansiering av
drift og vedlikehold ikke på plass i 2011. Dette fører til at FEST-kjeden ikke kan
optimaliseres, og at vesentlige deler av kvalitetsarbeidet må utføres manuelt, med unødvendig
risiko. Legemiddelverket arbeider med å forankre behovet for å få på plass en tilstrekkelig
robust og forutsigbar driftsorganisasjon og finansiering for FEST slik at sentraliseringen av
kvalitetsarbeidet skal kunne føre til de ønskede gevinster ute blant brukerne.

2.4. Hovedmål 4: Legemidler skal ha lavest mulig pris

2.4.1.  Delmål: Lave priser på byttbare legemidler

Styringsparametre:
Tilsyn med apotekenes praksis for generisk bytte og overholdelse av plikt til å tilby
legemidler til trinnpris

Ved inspeksjoner av apotek blir det rutinemessig kontrollert at apotekene har lager av billigste
alternativ og rutiner for å informere om bytteadgang. Det er ikke funnet avvik fra plikten til å
tilbylegemidler til trinnpris.

Inkludering av aktuelle virkestoff i trinnprissystemet
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I løpet av de to første tertialene i 2011 ble 6 nye virkestoff inkludert i trinnprismodellen. Per
31. august var det 71 virkestoff i modellen.

Trinnpriskutt i henhold til forskrift

To virkestoff har fått et tredje kutt i løpet av de to første tertialene i 2011. (Vedtak om første
og andre kutt følger automatisk når et virkestoff blir inkludert i trinnpris.)

Resultatmål:

Alle virkestoff på byttelista skal være vurdert mht mulig opptak i trinnprissystemet

Alle nye virkestoff som ble tatt opp på byttelista i perioden januar — august 2011 er blitt
vurdert eller er fortsatt under vurdering for opptak i trinnprissystemet.
Morfin tabletter inkludert i trinnprissystemet fra 15. mars, eksamestan er varslet inkludert fra
I. oktober. Buprenorfin er varslet, og vil trolig bli tatt opp på trinnpris.

Lave priser i Norge sammenlignet med andre nordvest-europeiske land

Legemiddelverket viser til prisundersøkelsen som utføres i regi av departementet denne
høsten.

Levere anslag for budsjetteffekt av opptak av legemidler i trinnprisordningen to
ganger pr. år

Legemiddelverket leverte anslag på budsjetteffekt av opptak av legemidler i
trinnprisordningen i løpet av første halvår 2011 (se brev av 17. juni dA). Vi anslo at trygden
ville spare ca. 63 mill, kroner i 2011 på opptak av de nye virkestoffene. Innsparingen i 2012
er 98 mill. kroner.
Legemiddelverket har nylig revidert anslaget på hvor mye samfunnet totalt sparer på
trinnprisordningen per år (sammenlignet med "nilands-prisene"). Per år sparer nå samfunnet
om lag 2 mrd. kroner på ordningen. Om lag 75 % av innsparingen tilfaller folketrygden og 25
% tilfaller pasientene.

Spesielle oppdrag:
Vurdere behovet for endringer i prisreguleringen for byttbare legemidler, herunder
biotilsvarende legemidler.

Oppdraget vil bli besvart innen utløpet av 2011.
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2.4.2. Delmåt Byttelisteordningen

Styringsparametere:

Legemidler som vurderes i byttegruppen
Informasjonstiltak om byttelisteordningen

Resultatmal:
Alle byttbare legemidler skal tas opp på byttelista

Alle legemidler som har søkt om pris vurderes for opptak på byttelisten. Typiske
sykehuspreparater er vurdert for opptak i Byttelisten, men det har vist seg at Byttelisten, med
dagens retningslinjer og datasystem, er lite tilpasset helsepersonells behov for vurdering av
likeverdighet og byttbarhet. I tillegg har Legemiddelverket vurdert en del eldre preparater
med samme virkestoff for opptak på byttelisten i forbindelse med å klargjøre
Legemiddelverkets FEST-database for virkestofforskriving.
Omkring 450 pakninger i 97 ulike ATC-grupper er tatt opp på byttelisten frem til 31. august.
Byttelisten er utvidet med ytterligere 23 virkestoffl-kombinasjoner og formuleringer.
Byttelisten oppdateres med nye pakninger to ganger pr måned.
Legemiddelverket har sendt opptak av 10 legernidler/virkestoff på høring.
I Oslo Tingretts dom av 31.3.2011 ble det fastslått at apotekloven ikke gir hjemmel for å ta
opp biotilsvarende legernidler på byttelisten.

Informasjonstiltak overfor forkriver/pasientorganisasjoner og pasienter om nye
legemidler som er inkludert i bytteordningen i særskilte tilfeller

Legemiddelverkets pasientseminar i mai 2011 tok for seg generisk bytte av legernidler. 1.
april arrangerte Legemiddelverket et åpent seminar i anledning 10 år med generisk bytte i
apotek. Her deltok aktører fra legemiddelbrukere, tilvirkere, legemiddelomsetning, forskrivere
og helsemyndigheter. I tillegg ble det brukt en hel side i Nytt om Legemidler i Tidsskrift for
legeforeningen (8. april 2011) med fokus på legenes rolle i informasjonen, medisinlister og
legereservasjon.
Endringer i Byttelisten publiseres månedlig på Legemiddelverkets hjemmeside.
Høringer om opptak på byttelisten er sendt til innehavere av markedsføringstillatelse,
Apotekforeningen, Den norske Legeforeningen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og
Norges Farmasøytiske Forening.
I enkelte saker har det blitt gitt ekstra informasjon til forskrivere og/eller pasient-
organisasjoner. Informasjon er blitt gitt gjennom Nytt om Legemidler i Tidsskrift for
legeforeningen, brev til pasientorganisasjoner og møter med kliniske miljøer. Et eksempel på
dette er opptak av buprenorfin på byttelisten, der flere aktører, deriblant LAR-miljø og
brukerorganisasjoner er tatt med på høring og informert i etterkant. Legemiddelverket har
holdt foredrag på bl.a. allmennlegekurs samt besvart telefoniske og skriftlige henvendelser fra
pasienter, apotek og forskrivere.
Pasientbrosjyren "Trygt medisinbytte i apotek" sendes fortsatt til apotek som spør etter den.
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Spesielle oppdrag:
Utrede behov for endringer i regelverket som regulerer byttelisteordningen

Gjennomgang av lovgninnlaget for byttelisteordningen for å vurdere om det er
behov for modernisering
Vurdere behovet for å forskriftsfeste nærmere bestemmelser om
bytteordningen og eventuelt utarbeide forslag til forskrift.

Legemiddelverket avventer presisering fra departementet etter møtet 20. juni.

Følge opp Legemiddelverkets rapport av 1.desember 2009 om
byttelisteordningen og forho1det til reglene om dokument- og
markedsbeskyttelse og patentbeskyttelse. Oppdraget vil bli presisert i eget
oppdragsbrev.

Oppdraget er ikke presisert.

Vurdere om regulering av bytte med parallellimporter legemiddel fortsatt skal
sidestilles (evt. behandles likt) med bytte med generisk likeverdig legemiddel.

Legemiddelverket har hatt på høring et forslag vedrørende utlevering av parallellimporterte
legemidler fra apotek når legen har reservert mot bytte. Legemiddelverket har foreslått at
reservasjon mot generisk bytte også skal gjelde parallellimporterte legemidler.
Vi har mottatt 12 høringsinnspill fra ulike aktører og arbeider videre med saken.

2.4.3. Delmål: Sikre rett maksimalpris

Styringsparametere:
Maksimalprisrevurderinger
Saksbehandlingstid på maksimalprissøknader

Resultatmåt
Behandle 80 % av prissøknadene innen 50 dager

I 2. kvartal 2011 ble 97 % av prissøknadene behandlet innen 50 dager. I 1. kvartal var
resultatet 96 %. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var 26 dager i 2. kvartal, mot 24
dager i 1. kvartal. Legemiddelverkets hjemmeside oppdateres hvert kvartal med ny
informasjon om behandlingstid av prissøknader.
Alle prissøknadene ble behandlet innenfor tidsfristen på 90 dager.

Levere anslag på budsjetteffekt av prisrevurderingene to ganger pr. år
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tråd med planen, ble 188 virkestoff prisrevurdert i løpet av de to første tertialene i 2011. Det
utgjør 57 prosent av det prisregulerte legemiddelmarkedet.
Legemiddelverket leverte i brev av 16. juni d.å. anslag på budsjetteffekt av
maksimalprisrevurderingen i løpet av første halvår 2011. Vi anslo at tTygden ville spare ca.
226 mill, kroner i 2011 (sammenlignet med hva prisene på disse legemidlene ellers ville vært
i 2011). Innsparingen i 2012 er anslått til 29 mill. kroner.

3. ANDRE OPPDRAG

3.1. Internasjonalt arbeid

3.1.1. Faste oppdrag

EU/EØS
EU-samarbeidet bidrar i sterk grad til gode og sikre legemidler i hele EU/EØS-området. Dette
er en ressurs og kompetansekrevende virksomhet. Systemet er avhengig av at alle
medlemslandene i nettverket deltar aktivt. En arbeidsdeling er derfor nødvendig innen
områder som:

legemiddelutredninger ved godkjenning av nye legemidler og endringer
inspeksjoner og godkjenning av legemiddelprodusenter og distributører
kliniske utprøvinger
laboratoriekontroller
bivirkningsovervåkning og rapporteringssystemer

Gjennom deltagelse i komiteer og arbeidsgrupper som arbeider med utvikling av ELls
regelverk har Norge hatt mulighet til å påvirke beslutninger og forberede implementering av
endringer i norsk regelverk. Det internasjonale arbeidet regnes som interessant i fagmiljøet og
bidrar derfor til å trekke gode fagfolk til Legemiddelverket. Vi forventer at krav til deltagelse
i EU-samarbeidet vil øke i årene som kommer.

Påvirkningsmulighetene er store i de fora vi er representert. For godkjenning av legemidler
har Legemiddelverket valgt strategiske terapeutiske satsingsområder hvor Norge ser spesielle
behov for å påvirke beslutningene eller hvor vi har sterk faglig kompetanse å bidra med.
Gjennom utredningsoppdrag for nye legemidler og gjennom å involvere oss i andre
prosedyrer og søknader under vurdering, har det vært gode muligheter til å få beslutninger vi
mener er riktige rnht riktig medisinsk og økonomisk bruk av legemidler.
Legemiddelverket har oppnådd mye gjennom satsningen på antibiotikaområdet. I tillegg til
antibakterielle midler satses det spesielt på legemidler til diabetesbehandling og utvalgte
områder innen kreflbehandling, vaksiner til mennesker og dyr, legemidler til fisk og
antiparasittære midler.
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EU-samarbeidet skjer i regi av vitenskapelige komiteer og arbeidsgrupper. Norge deltar aktivt
i alle vitenskapelige komiteer administrert av EMA. Disse komiteene er:

Komiteen for legemidler tilmennesker (CHMP)
Komiteen for legemidler til dyr (CVMP)
Komiteen for legemidler mot sjeldne sykdommer (COMP)
Komiteen for plantelegemidler (HMPC)
Komiteen for legemidler til barn (PDCO)
Komiteen for avanserte terapier (CAT)

I tillegg deltar Legemiddelverket i arbeidsgrupper organisert under de vitenskapelige
komiteene. Vi har for tiden ledervervet i 2 arbeidsgrupper, CHMPs arbeidsgruppe for
biostatistikk og PDCOs formuleringsgruppe.
Uten aktiv deltagelse i det europeiske samarbeidet risikerer vi i verste fall å få legemidler på
markedet i Norge som vi ikke ønsker, eller at legemidler godkjennes med for vide
bruksområder. Evnen til å gi informasjon til helsepersonell, allmennheten. medier, forvaltning
og departementer om nye legemidler vil således bli svekket.

Europarådet/OMCL
Legemiddelverket har i samarbeid med EDQM arrangert et treningsseminar for politi, toll og
legenfiddelmyndigheter i Norge, Finland og de baltiske land. Formålet var å fremme
samarbeid og kunnskap om falske legemidler.
Legemiddelverket deltar også aktivt i arbeidet i Den Europeiske Farmakopekommisjonen med
tilhørende grupper.
I arbeidet med laboratoriekontroll av legemidler har vi også en aktiv deltagelse.

P1C/S (Pharrnaceutical Inspection Co-operation Scheme):
Legemiddelinspektørene er representert i organisasjonens komite (committee of officials) og
deltar i ulike ekspertgrupper.

og rf0
Legemiddelverket deltar i WHO-forum og bidrar med innspill i saker som omhandler
legemidler.

INCB (ENs narkotikakontrollråd)
Legemiddelverket har bistått departementet med innspill til svar på henvendelser fra FNs
narkotikakontrollråd (International Narcotics Control Board). Tilsvarende er det gitt innspil til
henvendelser fra UNODC (United Nations Office on Drug av Crime),
EMCDDA (European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction).

INCB har også I 2011 sendt ut flere spørreskjemaer. Legemiddelverket har blitt bedt om å
koordinere besvarelsen av slike undersøkelser der det ar aktuelt å innhente bidrag fra andre
etater.
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Legemiddelverket har deltatt i den norske delegasjonen til det årlige møtet i FNs
narkotikakommisjon. Møtet krever mye forberedelse (blant annet gjennomgang av
saksdokumenter og resolusjonsforslag) og en del etterarbeid (bidrag til rapport fra
delegasjonen).

Bilateral kontakt og samarbeid
Juristene ved Legemiddelverket deltar aktivt i EMACOLEX (European Medicines Agencies
Cooperation on Legal Issues). Dette innebærer normalt deltakelse på to møter hvert år.
Møtene arrangeres av det landet som har presidentskapet i EU. I møtene drøftes juridiske
problemstillinger knyttet til fellesskapsreguleringen på legemiddelområdet. I tillegg til selve
møtene bidrar EMACOLEX-deltakelse til god kommunikasjon mellom
legemiddelmyndighetene i EU/EDS når det gjelder spørsmål av juridisk karakter.

3.1.2. Spesielle oppdrag

Legemiddelverket skal bistå departementet i arbeidet med regelverksendringer som følger av
konvensjon om legemiddelforfalskninger med mer.

Legemiddelverket har ikke mottatt særskilte oppdrag. Vi er kjent med at konvensjonen legges
frem for undertegning 28. oktober 2011.

Legemiddelverket har deltatt i nordisk arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for nordisk
samarbeid på området kliniske multisenterstudier. Arbeidet fremlegges for Nordisk
ministerråd.

3.2. Beredskap

Legemiddelverket planlegger en beredskapsøvelse i løpet av høsten 2011.
Vi deltar også i prosjekt i regi av lielsedirektoratet for etablering av strategi og plan for
nasjonal legemiddelberedskap.

3.3 Oppdrag tilkommet i kmet av året

I nasjonale spørsmål har Legemiddelverket blant annet bistått departementet i følgene saker:

Narkotikaforskriften: Bistått departementet under høringen av utkast til ny forskrift om
narkotika, herunder gjennomgang av høringssvarene.
Melding om rusmiddelpolitikken: Bidratt med beskrivelse av forvaltningen av
narkotika- og prekursorområdet, herunder regulering av nye narkotiske stoffer.

For å bistå departementet i arbeidet med vurdering av alternativer til forlengelse av avtale
med apotekkjedene om apotekdekning i distriktene, skal Legemiddelverket utarbeide utkast til
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retningslinjer for bruk av apotekloven § 2-8. Det skal også foretas en gjennomgang av
gjeldende veileder for støtte til distriktsapotek. Oppdraget har svarfrist 1. desember 2011.

Legemiddelverket skal bistå departementet i sak vedr. organisering av sykehusapotekene jf.
ESA's konklusjoner om ulovlig statsstøtte.

På regelverksområdet har Legemiddelverket arbeider med følgende oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet:

Revidering av narkotikaforskriften og utredning av ny narkotikadefinisjon, foreløpig/på
nåværende tidspunkt ingen fastsatt frist (Helse- og omsorgsdepartementets referanse;
08/15104 200900007-/ASBH)
Gjennomgang av legemiddel- og apoteklovgivningen på Svalbard, frist 1.1.12 (Helse- og
omsorgsdepartementets referanse; 200606540-/ASBH)
Utredning av behov hjemmel for å kunne innvilge forhåndsgodkjent refusjon for
legemiddel/indikasjon uten mt, frist 10.10.11 (Helse- og omsorgsdepartementets
referanse; 201000571-/MAK)
Utredningsoppdrag om å lage høringsnotat med forslag tiI lovhjemmel med sikte på å
opprette et elektronisk meldesystem for bivirkninger, frist 31.12.11 (Helse- og
omsorgsdepartementets referanse; 200902621-/ASBH)
Utredningsoppdrag og horing av forslag til endringer i grossistforskriften § 15 (hydrogen
peroksid-saken), saken oversendt HOD 15.04.11 (Helse- og omsorgsdepartementets
referanse; 201004385-/TIK)
Utredning av Legemiddelverkets posisjon i forbindelse med EU-Kommisjonens revisjon
av direktiv 89/105/EF ("Transpareney-direktivet"), saken oversendt HOD 20.05.11
(referanse ikke tilgjengelig)
Utrede behov for hevet strafferamme for brudd på regelverket om utgangsstoffer for
narkotika, ingen fastsatt frist (Helse- og omsorgsdepartementets referanse; 201002702-
/ASBH)

4. ADMINISTRATIVE FORHOLD

4.1.  Risikostyring og Internkontroll

Den positive trenden i kvalitetsarbeidet fra 2010 har blitt ytterligere forsterket inn i 2011.
Kvalitetssystemet i Legerniddelverket er nå kommet inn i en driftsfase. Interne
kvalitetsrevisjoner er nå gjennomført for alle avdelinger, og er en naturlig del av
forbedringsarbeidet. Nytt av året er også at våre prosessmodeller er en del av
referansedokumentasjonen til interne kvalitetsrevisjoner. Dette vil si at våre prosessmodeller
er aktivt  i  bruk i alle avdelinger. Bruken av Legemiddelverkets avviks- og forbedringssystem
er implementert i alle avdelinger, og benyttes som et styringssystern for forbedringer.
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Driftsrapporter distribueres til alle avdelingsdirektører og kvalitetskoordinatorer kvartalsvis.
Disse rapportene går også jevnlig til direktøren, som benytter disse som underlag for aktiv
styring av kvalitetsledelse i ledergruppen i Legemiddelverket.

Når det gjelder nøkkelkontroller, utføres de etter mal fra 2010, og vil bli rapportert i
årsrapporten for 2011.

4.2. Inkluderende arbeidsliv

Mål for sykefravær frem til 31.12.2013:

2011: samlet fravær skal totalt sett ikke overstige 6,5 % -

Resultatet pr 1. kvartal 2011 var på 7,80%, men i 2. kvartal 2011 hadde vi en nedgang og
endte på 5,95%. Vi har iverksatte flere tiltak som kan ha bidratt til denne nedgangen, blant
annet økt bmk av bedriftshelsetjenesten i dialogmøter og forebyggende kurs innfor temaet
"helsefremmende arbeidsplass". Vi har gjennomført opplæring og støtte til lederne i
håndtering av enkeltsaker og sykefraværsoppfølgingen generelt. Legemiddelverket har
også hatt et ytterligere økt fokus på personlig tilrettelegging, fleksibel tilrettelegging av
arbeidsoppgaver og arbeidstid for å unngå sykemelding,

2012: samlet fravær som totalt sett ikke skal overstige 6,0 %

2013: samlet fravær som totalt sett ikke skal overstige 5,5 %

Aktivitetsmål for å redusere sykefraværet:
Sykefraværet og utvikling på dette området er et fast punkt på alle AMU-møter og
representantene i AMU skal gi innspill og bidra konstruktivt til forbedring av
sykefraværsarbeidet.

Sykefraværet og utvikling på dette området er fast punkt på ledermerte en gang pr
kvartal. Oversikt over utvikling på sykefraværet skal bekjentgjøres i hele
virksomheten ved kvartalsvis oversikt i Personalhåndboken på intranettet.

Gjennomføring av oppfølgingssamtaler, utarbeidelse av handlingsplan og
gjennomføring av Dialogmøte 1 skal skje innfor fastsatt tidsErist i 1A avtalen. Unntak
fra dette skal kun forekomme dersom den sykemeldte av helsemessige årsaker ikke
har anledning til å delta på møter med arbeidsgiver.

Opprettelse av eget IA utvalg som skal ha særskilt fokus på sykefraværet og
forbygging av sykefravær. Utvalget møtes jevnlig og har som overordnet målsetting å
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bidra til virksomhetens oppfyllelse av IA avtalen. Lk utvalget utarbeider og følger opp
en generell tiltaksplan for Legemiddelverket.

Lffldere, tillitsvalgte og verneombud oppfordres aktivt til å delta på relevante kurs
innen sykefraværsarbeidet (hos Arbeidslivssenteret, i regi av bedriftshelsetjenesten
eller alternativt egne kurs intemt hos oss)

Sykefraværet (arbeidstakers rettigheter / plikter i den forbindelse, behov for
tilrettelegging etc.) er et fast punkt på oppfølgingssamtalen i prøvetid med nyansatte
medarbeidere

Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne:
Legemiddelverket ønsker å markere seg som en virksomhet som tar våre forpliktelser
iht IA avtalen på alvor, og som ser muligheter fremfor vanskeligheter. Vi skal derfor
være oss bevisst vårt ansvar i forhold til jobbsøkere hos oss som oppgir at de har
nedsatt arbeids- eller funksjonsevne. Oversikt over dette ivaretas av vårt elektroniske
rekrutteringssystem, Easycruit, og vi skal alltid innkalle minst en kvalifisert søker til
intervju dersom denne oppgir å ha nedsatt arbeids og/eller fimksjonsevne.

Legemiddelverket skal gjennom samarbeid med NAV, Arbeidslivssenteret og ulike
Arbeidsmarkedsbedrifter tilby utprøvingsplasser forutsatt at det er kapasitet til å
gjennomføre opplæring/oppfølging i den enkelte seksjon/avdeling. Kandidatene
presenteres enten via Personal eller ved direkte henvendelse til den enkelte
seksjonlavdeling.

Stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder:
Videreføre dagens ordning med seniorpolitiske tiltak (tjenestefri med lønn) for ansatte
som fyller 62 år.

Tilrettelegge arbeidsvilkår for seniorer (60  +) - utøve individuell fleksibilitet for å
finne beste løsning for den enkelte ansatt.

Tilbud om deltakelse på Pensjonistkurs for alle ansatte over 60 år. Dette bidrar til at
vedkommende kan gjøre en best mulig vurdering av hvilke alternativer som finnes og
hva som er den beste løsning for seg selv.

Opprettholde mulighet for spennende oppgaver og kompetansetilbud på lik linje med
andre ansatte i virksomheten.

Oppmuntre til å stå i stilling i forbindelse med medarbeidersamtaler og
oppgavefordeling.
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• Det skal legges ekstra fokus på eldre arbeidstakere når det gjelder IKT-prosjekter og
innføring av nye fagsystemer. Det skal vurderes om det vil være behov for et utvidet
opplæringstilbud for denne gnmpen, og sikre statte kollegaer/superbrukere på
avdelingen.

4.3. Brukerundersøkelse

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011. Vi har som mål å gjøre dette i 2012.

4.4. Lterlinger i staten

Vi har ingen lærefag som vurderes som aktuelle og vi har dermed ingen lærlinger i vår
organisasjon

4.5. Statistikk for antall arbeidsplasser

Antall ansatte pr 31.12.10 (ca 270) sammenlignet med antall ansatte 30.09.11 (ca 240).

Vi har hatt en reduksjon i antall ansatte på ca 30 personer inneværende år. Dette er
hovedsakelig midlertidig ansatte, og årsaken til denne reduksjonen er at de relativt store
prosjektene vi har hatt gående over et par år, har blitt avsluttet. I tillegg har ledelsen ført en
restriktiv policy ift utlysning av stillinger som har blitt ledige.
Vi har en del ansatte som er i permisjon og som ikke lønnes av oss. Vi har også personer vi
ikke får avsluttet (mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV og har ulønnet permisjon fra oss
grunnet helsemessige årsaker), men som vi ikke regner med kommer tilbake i jobb.

4.6. Tilgjengeliggjering av offentlige data

Alle offentlige data knyttet til legemidler er publisert gjennom legemiddelsøk og
dokumentasjon av FEST.
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5. ØKONOMISK RAPPORTERING

Kap 0750 Driftsutgifter Statens legemiddelverk

Post 01 Driftsutgifter




Regnskap Budsken Avvik Prognose
Tall I 1 000 kr r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.12.11
Lønn 101 211 91 349 -9 862 153 481

Varer og tjenester 42 179 47 344 5 165 71 957

Post 01 Driftsutgffter 143 390 138 693 -4 697 225 438

Legemiddelverket hadde pr 31.08.11 en merutgift på post 01 Driftsutgifter på til sammen kr
4,7 mill, fordelt på lønn med en merutgift på kr 9,9 mill og på varer og tjenester med en
mindreutgift på kr 5,2 mill.

Pr 31.08.11 hadde vi kr 12,2 mill i disponible inntekter, jf status for merinntekter nedenfor.
Fratrukket irets inntektskrav, kr 2 mill, er de disponible merinntektene pr 31.08.11 på kr 10,1
mill. Disse disponeres til å dekke merutgiften på lønn.

Legemiddelverket foretar, som omtalt i tidligere rapporter og møter, direkte oppgjør mot
Statens pensjonskasse. Vi betaler inn en pensjonspremie til SPK, og den sats denne beregnes
etter fluktuerer fra år til år. I 2010 var satsen 8,71%, mens den i 2011 er 12,09%. M'ålt i
kroner utgjør denne merkostnaden kr 2,7 mill inkl arbeidsgiveravgift pr 31.08.11.

Mindreutgiften pr 31.08.11 på varer og tjenester, kr 5,2 mill, henger sammen med feil
periodisering av budsjenet, lavere forventet utbetalingstakt ifm EYRA, mindre kosinader ifrn
outsourcings-prosjektet av IKT og mindre kostnader iftn lisenser.

Vi forventer et samlet merforbruk på post 01 Driftsutgifter på kr 14,6 mill pr 31.12.11 Dette
dekkes av forventede disponible merinntekter pr 31.12.11 på kr 14,6 mill.
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Kap 3750 Inntekter Statens legemiddelverk

Post 02 Diverse inntekter
Kap 3750 post 02
Tail i  i 000 kr

Regnskap
r 31.08.11

Budtgett
r 31.08.11

Avvik
r 31.08.11

Prognose
r 31.12.11

09 Kortsalg kantine -50 0 -50 0
10 Kantine -560 0 -560 -840
12 Desinf.midler, akvakultur -30 0 -30 -30
17 Refusjon EU-møter -766 0 -766 -1 067
18 Foredrag -22 0 -22 -24
20 EMA - co-rapportør -5 129 -1 238 -3 891 -5 629
22 Refusjon div oppdrag -88 0 -88 -233
24 Konsesjonsgebyr apotek -520 -800 280 -800
27 Refusjon EMA-inspeksjon -625 0 -625 -860
29 Refuion div driftsut ifter -7 0 -7 -247

Sum Post 02 Diverse inntekter -7 797 -2 038 -5 759 -9 730

Legemiddelverket hadde en merinntekt på post 02 Diverse inntekter på til sammen kr 5,8 mill
pr 31.08.11. Merinntekten fremkommer etter fradrag av hele årets inntektskray, som vi har
periodisert til begynnelsen av 2011. Den største enkeltposten under post 02 Diverse inntekter
knytter seg til Legemiddelverkets aktivitet som co-rapportør for EMA, og beløper seg til kr
5,1 mill pr 31.08.11. Den øvrige inntekten utgjøres hovedsakelig av kantineomsetning og
andre refusjoner. Merinntekten på post 02 Diverse inntekter antas å beløpe seg til kr 9,7 mill
pr 31.12.11.

Post 04 R'strerin sav '11
Kap 3750 post 04

Tall I I 000 kr

Regnskap

pr 31.08.11

Budslett

pr 31.08.11

Avvik

pr 31.08.11

Prognose
pr

31.12.11
10 Nye MT-søknader -48 820 -51 333 2 513




11 Endring Type I -3 800 -1 733 -2 067




13 Fornyelser -9 784 -17 333 7 550




14 Desinfeksjonsmidler -60 -67 7




15 Natur-Arad.plantelegemidler -170 -67 -103




16 Paralelfimport -1 965 -733 -1 232




17 Kfinisk utprøving -640 -1 333 693




19 Radiofarrnaka -35 -267 232




20 Bankgebyr reg.avgidt 4 0 4




30




-400 -600 200




Endring Typell-indik.endring
31




-304 0 -304




Endring Type II-dos.endring
32 Endring Type II -6 850 -6 000 -850




40 Worksharing-indik.endfing 0 -44 44




42 Worksh.Te1b + øv Te II -252 -1  000 748




Sum Post 04 Re istrerin sav ift -73 076 -80 511 7 435 113 500
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Inntektskravet pr. 31.12.11 er på kr. 120,766 mill. Tabellen over viser en årsprognose som
ligger kr. 7,2 mill, lavere enn inntektskravet.

Regnskapet pr 31.08.11 viser en mindreinntekt på 7,4 mill for registreringsavgiften. Vi ligger
an til en mindreinntekt på omkring 5-6 % av budsjettet ved årets slutt, dvs et regnskapsmessig
resultat på kr 113,5 mill pr 31.12.11.

Hovedårsaken til dette er at inntekter for søknad om fornyelse av markedsføringstillatelser er
redusert kraftig etter innføring av en regelverksendring som muliggjør en første og siste gangs
fornyelse (og ikke en fornyelse hvert 5. år som tidligere). Sammenlignet med samme tid i
2010 er inntekten i inneværende år omkring kr 12 mill lavere. Selv om vi har beregnet en
markant nedgang her i gebyrer viser regnskapet at vi har overbudsjettert med mer enn kr 7,5
mill. Vi vil se en enda sterkere nedgang i disse gebyrene i noen få år til inntil det vil
stabilisere seg på et lavt nivå sammenlignet med tidligere år.

Regnskapet pr 31.05.11 viste at inntekten for nye søknader om markedsføringstillatelse var
nesten kr 4 mill mer enn budsjettert, og at antall søknader som var gebyrpliktige var høyere
enn på samme tid i 2010. På 3 måneder er dette snudd til en mindreinntekt på kr 2,5 miII, og
sammenlignet med 2010 er inntektene omkring kr 5 mill lavere i år. Dette viser at det er store
månedlige variasjoner i antall mottatte søknader som vi ikke kan forutse.

Fra 1. oktober 2010 innførte vi et gebyr for Type IB endringssøknader med tilhørende
endringer i produktinformasjon. Vi budsjetterte her med kr 2,6 mill for hele året, men ser nå at
vi antakelig vil få inntekter opp mot kr 2,5-3,0 mill mer en budsjettert dersom antall søknader
per måned ikke endres vesentlig.

Når det gjelder de andre gebyrpliktige endringene samlet sett er inntektene omtrent det vi
estimerte.

Legemiddelverket følger nøye med på inntektene. Da det er store variasjoner fra måned til
måned er det vanskelig å anslå en prognose ved årets slutt, men med de endringene vi har sett
siste 3 måneder ligger vi an til en mindreinntekt på 5-6 % av inntektskravet.

Slik vi ser det nå bør ikke dette frafall av inntekter kompenseres ved å øke de ulike gebyrene
som inngår i registreringsavgiften (post 04). Vi vil imidlertid ved årsskiftet ha resultatene fra
beregningen av enhetskostnader for behandling av MT-søknader i DCP, og det vil da være
naturlig å vurdere på nytt størrelsen på disse gebyrene.

Post 06 Refusjonsavgift (Blåreseptavgift)

Tall 1 000Iv

Post 06 Refusjonsavgn

AvvikRegnskapBuds/ettInnteldskrav

	

pr 31.08.11pr 31.08.11prpr 31.12.1131.08.11

	

-1 330-1 711381-2 566
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Avviket skyldes at ikke alle fakturaer hadde forfall innen 31.08.11. Det er sendt ut krav i
størrelsesorden med budsjett. Det er vanskelig å forutse hvor mange refusjonssøknader som
vil komme inn i løpet av året, men vi antar at inntektskravet vil oppnås.

Kap 5572 Sektoravgifter under HOD

Post 70 Legemiddelomsetningsavgiften

Tall 1100 2 kr

Post 70 Legemiddelorns.avg

Regnskap Budalett
pr 31.08.11 pr 31.08.11

- 45 256 -44 017

AvvIk
pr

31.08.11
-1 239

Inntektskrav
2011

-66 025

Årsprognosen er lik inntektskravet

Post 72 Avgift utsalgssteder utenom apotek

Tall 11000 kr

Post 72 Avgitt LUA

Regnskap Budsjett

	

pr 31.08.11 pr 31.08.11

	

-2 971 -2 921

AvvIk Inntektskravpr 201131.08.11
-50 -4 381

Årsprognosen er lik inntektskravet

Post 73 Kontrollavgift

Tall I 000 kr

Post 73 Kontrollavgtft

Regnskap
pr 31.08.11

-39 197

AvvIk
BudsjettInntektskrav

	

pr 31.08.11pr201131.08.11
-40 2151 018-60 322

Årsprognosen er lik inntektskravet

Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak

Post 03 Tilbakebetaling av lån

Regnskap Budsjett AvvIk Prognose
Tall I 1 000 kr r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.12.11
Post 03 Tilbakebet av lån -35 -121 86 -70
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Det gjenstår ett syklusbestemt lån på kr 140.740 som skal betales inn i fire avdrag, med siste
innbetaling i desember 2012. De to neste avdragene, å kr 35.185, forfaller til betaling i juni og
desember 2011.

Midler tilfort utover bevilgaing på kapittel 0750 og 0751
Kap 0720 - Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (tildeling fra HOD av 17. juni over Helsedirektoratets kapittel) har ved brev
av 01.06.11 tildelt Legemiddelverket kr 6 mill for 2011 av eResept-midler på kap 0720 post
22 Elektroniske resepter. Kr 4 mill skal benyttes til inndekning av driftsunderskudd for FEST
og kr 2 mill til produksjonssetting av utviklede komponenter, interaksjoner, tilrettelegge
virkestoffonkrivning og indikasjonibruksområde.

Tall I 000 kr

Regnskap
r 31.08.11

Budsjett
r 31.08.11

Avvik
r 31.08.11

Prognose
r 31.12.11

Lonn 2 350 2 288 -62 3 411
Varer og tjenester - drift 0 588 588 588
Varer og tjenestervidereutv. 898 882 -16 2 000
Post 22 Elektr. resepter 3 248 3 768 510 6 000

Status for merinntektsfullmakt





Tall I I 000 kr

Regnskap
pr 31.08.11

Budsjett
pr 31.08.11

Merinntekt
pr 31.08.11

Prognose
pr

31.12.11

Prognose
merinntakt
pr 31.12.11

3750 02 Diverse inntekter -7 797 - 2 038 -5 759 -9 730 -7 692

3750 15 Ref arb.mark.tiltak -268 0 -268 -370 -370

3750 16 Ref foreldrepenger -1 786 0 -1 786 -3 062 -3 062
3750 18 Ref sykepenger -2 301 0 -2 301 -3 491 -3 491
Sum merinntekter -12 152 -2 038 -10 114 -16 653 -14 615

Inntekter som kommer innunder bestemmelsene i bevfigningsreglementet og rundskriv R-110
(fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekt) er angitt i tabellen
ovenfor. Legemiddelverket hadde disponible merinntekter på kr 10,1 mill pr 31.08.11. Vi
forventer en disponibel merinntekt på til sammen kr 14,6 mill pr 31.12.11.
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6. TILSKUDDSBEVILGNING

Kap 0751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tfitak

Post 21 Spesielle driftsutgifter




Regnskap BudsJett Avvik Prognose
Tall 11 000 kr r 31 08.11 r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.12.11




Norsk legemiddelhåndbok 4 691 4 691 0 4 691
Kontaktpunklet, diabetessem. 100 100 0 225
Post 21 Spes. dr.utg 4 791 4 791 0 4 916

Det økonomiske bidraget til Norsk legemiddelhåndbok for 2011, gitt ved brev fra HOD av
04.02.11, ref. 200600598-/EINA, og brev av 19.05.11, ref. 200600598-/EINA, er overført i
sin helhet med kr 4,7 mill.

Legemiddelverket er i 2011 tildelt et tilskudd på inntil kr 225.000 til å anangere seminarer i
regi av Kontaktpunktet for legemiddelinformasjon, jf brev fra HOD av 14.02.11, ref.
200600518-/EINA. Det er brukt 100 000 kroner på diabetesforum 9. og 10. juni. Resten av
beløpet er forventet å bli benyttet til Kontaktpunktets kurs for leger "Diabetes type 2"
(emnekurs) i Ålesund 26. og 27. oktober og "Diabetes type 2" (dagskurs) i Stavanger 9.
november.

Post 70 Tfiskudd




Regnskap Budslett Avvik Prognose
Tall I 1 000 kr r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.08.11 r 31.12.11
Tilskudd apotek 13 000 13 000 0 13 000

Frakttilskudd 9 557 12 333 2 776 18 500

Relis 16 375 16 375 0 21 400
Vetlis 975 975 0 1 300

Post 70 711skudd 39 907 42 683 2 776 54 200

Tilskudd til apotek / radiofarmaka

Hele årets tilskudd på kr 13 mill kroner er fordelt slik

Institutt for
Distriktsapotek Vaktapotek

ene leknikk
Antall søknader




11




10




1
Søkt bel 4 073 6 727 6 360
Utbetalt bel 2 978 5 052 4 970
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Tilskudd til fraktrefusjon av legemicller

Avviket på fraktrefusjon skyldes etterslep i innsendte krav/utbetalinger pga ferieavviang.
Det er forventet at behovet ved årets slutt vil være i henhold til budsjett.

Tilskudd til REL1S

Tilskudd for 2011, kr 21,4 mill, er fordelt mellom de fire RELISene og utbetales i henhold til
fastsatt utbetalingsplan. Pr 31.08.11 er det overført tilskudd for 3 kvartaler. I tillegg til
tilskuddet for 2011 har Legemiddelverket innvilget overføring av ubrukt tilskudd fra 2010
med kr 762.000, jf Legemiddelverkets rapport til HOD pr 31.05.11. RELISenes totale ramme
for 2011 er således på kr 22,2 mill ekskl. øvrige inntekter ved sentrene.

Legemiddelverket følger opp tilskuddet ovenfor RELISene i henhold til "Regelverk for
tilskudd til regionale legemiddelinformasjonssentra (RELIS)" fastsatt av departementet.
Pilotprosjektet med en elektronisk publikumstjeneste for gravide og ammende er etablert
gjennom nettstedet: www. ammamedisin.no.

TlIskudd til VETLIS

Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal. Pr 31.08.11 er det overført tilskudd for 3
kvartaler. Resten av årets tilskudd, kr 325.000, vil bli overført i henhold til plan.

Med vennlig hilsen
STATENS LEGEMIDDELVERK

CituJumpuizL
Gro Ramsten Wesenberg
direktør

Liv Sigurdsson
avd.direktør

Vedlegg: Kassarapport pr. 31.08.2011
Standard regnskapsrapport pr. 31.08.2011


