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HØRING – DALTEPARIN OG ENOKSAPARIN PÅ LISTEN FOR GROSSISTERS BEREDSKAPSPLIKT 
 

1. Innledning 
 
På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk med dette på høring 
forslag til endringer i listen over legemidler som er omfattet av grossisters beredskapsplikt, jf. 
grossistforskriften1 § 5 (vedlegg til bestemmelsen). Endringen innebærer å sette dalteparin og 
enoksaparin på denne listen, slik at disse blir omfattet av grossisters beredskapsplikt.  
 
Høringsfristen er satt til 31. januar 2020.    
 
 

2. Gjeldende rett 
 
Legemiddelgrossister som distribuerer legemidler til apotek, plikter i dag å beredskapssikre et 
ekstra lager av legemidler, jf. grossistforskriften § 5 første ledd. Beredskapslageret skal omfatte 
minst to måneders ordinær omsetning av legemidlene som fremgår av vedlegg til forskriften, jf. § 5 
annet ledd. Legemidlene som skal inngå i beredskapslageret kommer i tillegg til den ordinære 
lagerbeholdningen. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016, og er hjemlet i legemiddelloven2 § 
14 tredje ledd. Det vises for øvrig til høringsnotat av 7. mai 2015 i forbindelse med innføringen av 
denne beredskapsplikten3.  
 
Vedlegget til grossistforskriften med listen over legemidler som er omfattet av beredskapsplikten er 
basert på Helsedirektoratets risiko- og sårbarhetsanalyser, der behovet for beredskapssikring av 
enkeltlegemidler basert på medisinske vurderinger, vurderinger av leveringssikkerheten i 
forsyningskjeden, og erfaringer fra tidligere mangelsituasjoner ble analysert. Analysene ble 
gjennomført etter innspill fra et bredt utvalg av medisinske fagmiljøer. Listen kan endres ved 
behov, blant annet etter råd fra medisinske fagmiljøer og Nasjonal legemiddelberedskapskomité4.  
 

                                                           
1 Forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler.  
2 Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. 
3 Ref. 15/05364.  
4 Ref. fotnote 3.  
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3. Statens legemiddelverks vurderinger og forslag 

 
Statens legemiddelverk foreslår å sette lavmolekylære hepariner på listen over legemidler som er 
omfattet av grossisters beredskapsplikt. Helt konkret innebærer dette at dalteparin og enoksaparin 
settes på denne listen.  
 
Bakgrunnen for dette forslaget er utbruddet av afrikansk svinepest som har medført nedslakting av 
betydelige deler av den kinesiske grisebestanden. Sykdommen har også spredt seg til andre land, 
noe som gjør situasjonen mer uoversiktlig. Som en følge av dette har det oppstått to 
problemstillinger. For det første har nedslaktingen av den kinesiske grisebestanden fått 
konsekvenser fordi grisetarmer brukes til å lage råstoff for heparin og lavmolekylære hepariner. I 
Kina produseres 80% av råvarene som benyttes i produksjonen av heparin og lavmolekylære 
hepariner. Den andre problemstillingen knytter seg til at den etablerte underskuddssituasjonen 
som nevnt over har medført økt etterspørsel etter heparin i flere land, som en følge av økt 
bevissthet og beredskapstiltak, i tillegg til underskuddssituasjonen. Disse to problemstillingene 
danner bakgrunnen for forslaget i dette høringsnotatet.  
 
Statens legemiddelverk antar at omtrent 80% av råstoffene til heparinproduksjon kommer fra Kina. 
Statens legemiddelverk er bekymret for at produksjonen av råheparin (som er utgangspunkt for all 
produksjon av heparin og lavmolekylært heparin) vil bli redusert i løpet av de kommende 1-2 årene. 
I noen land, blant annet USA og noen europeiske land, har produsenter også lagt egne 
begrensninger på salget av heparin. Statens legemiddelverk mener det er nødvendig å bygge opp et 
bufferlager av lavmolekylære hepariner for å redusere risikoen for mangel i Norge.   
  
Heparin og lavmolekylære hepariner virker blodfortynnende og gis i sprøyteform. Det er kritiske 
legemidler for en rekke pasientgrupper, anslått til ca 20 000 pasienter. Tilstander og pasientgrupper 
der man bruker heparin eller lavmolekylære hepariner omfatter akutt hjerteinfarkt, 
hjerteoperasjoner, kunstig nyrebehandling ved nyresvikt, forebygging av blodpropp i bena og 
lungene etter operasjoner, alvorlige sykdommer slik som kreft og til gravide som trenger 
blodfortynnende legemidler på grunn av tilstander med økt risiko for blodpropp. For noen av disse 
tilstandene finnes det ingen alternativer til heparin og lavmolekylære hepariner. Sykehusene 
beredskapslagrer heparin og de har allerede begynt å øke lagrene. Det aller meste av lavmolekylær 
heparin brukes imidlertid utenfor sykehus. 
  
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten 
(Mangelsenteret) og Statens legemiddelverk mener at mangel på heparin og lavmolekylære 
hepariner vil være kritisk og har allerede satt i gang tiltak for å motvirke en mulig mangelsituasjon. 
Statens legemiddelverk er kjent med at sykehus i Norge vil prøve å bygge opp sine lagre av heparin. 
Det er også nedsatt en faggruppe med representanter for alle de medisinske spesialitetene der 
heparin og lavmolekylære hepariner er viktige i pasientbehandlingen. Det første møtet i denne 
gruppen ble avholdt ved Oslo Universitetssykehus 9. oktober 2019. Hensikten er å se på hvordan 
man eventuelt kan prioritere og/eller redusere bruken av heparin dersom det oppstår en konkret 
mangelsituasjon. Som et ytterligere forebyggende tiltak mener Statens legemiddelverk at 
lavmolekylære hepariner bør settes på listen for grossisters beredskapsplikt.  
  
Det var i 2018 nesten 56 000 pasienter som fikk lavmolekylære hepariner på resept i Norge. 
Lavmolekylære hepariner kan til dels erstatte vanlig heparin. I tillegg til sykehusenes lagre av 
heparin vil et to måneders bufferlager av lavmolekylære hepariner gi berørte aktører tid til å foreta 
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prioriteringer og finne annen behandling for de pasientene der det er mulig. For noen kan 
blodfortynnende legemidler i tablettform være et alternativ.  
 
Når det gjelder tidslinje for implementering av beredskapslageret for grossister, så anslår Statens 
legemiddelverk denne til å være 6-12 mnd, maksimalt 12 mnd.  
 
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Det ble solgt lavmolekylære hepariner for 141 mill. kroner (AUP) i 2018. Kostnadene ved å ta både 
dalteparin og enoksaparin inn på listen over legemidler som er omfattet av grossisters 
beredskapsplikt vil være om lag 1 mill. kroner per år dersom man legger til grunn et salg på 100 
mill. kroner (AIP), med et prosenttillegg på AIP slik som for de andre legemidlene på listen, jf. 
legemiddelforskriften § 12-2 annet ledd. Slik sett vil grossistenes økte lagerplikt kompenseres, og 
forslaget vil dermed ikke medføre økonomiske konsekvenser for grossistene. Forslaget innebærer 
en økning i Folketrygden kostnader på ca. 1 mill. per år. For pasientene medfører forslaget ingen 
økonomiske konsekvenser.  
 
Forslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for Statens legemiddelverk når det gjelder 
tilsynsfrekvensen og inspeksjoner som sådan. Statens legemiddelverk må innenfor sin 
ressursramme fastsette AIP manuelt for de aktuelle legemidlene. Dette må gjøres både ved 
innføringen av beredskapsplikten og ved senere revurdering av maksimalprisene (som regel årlig).  
 
 

5. Forslag 
 
Statens legemiddelverk foreslår følgende endringer i listen over legemidler som er omfattet av 
legemiddelgrossisters beredskapsplikt, jf. grossistforskriften § 5:  
 
 
 
 
ATC-gruppe           Legemiddel  Aktuelle formuleringer            
B01AB04                Dalteparin          Alle 
B01AB05                Enoksaparin       Alle 
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Høringsfristen er 31. januar 2020.  
 
 
Høringsinnspill kan sendes til post@legemiddelverket.no eller per post til adressen som fremgår 
nederst på brevets side 1. Vennligst merk høringsinnspillet med ref. 19/15980. Vi ønsker 
fortrinnsvis å motta høringsinnspillene elektronisk. Høringsnotatet ligger også på Statens 
legemiddelverks nettside, se https://legemiddelverket.no/andre-temaer/horinger 
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart eller det er spørsmål i sakens anledning.  
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Sayeh Ahrabi 
områdedirektør 

Karine Havsås 
seniorrådgiver 
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