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Høring – til nye bestemmelser om sikkerhetsanordninger på 
legemiddelpakninger (saksnr. 18/17007) 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 400 medlemmer. Vi er en uavhengig interesseforening 
for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave 
å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, 
distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning 
av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. NSF er medlem av European Association of Hospital Pharmacists 
(EAHP). 

 

NSF er positive til at det foreslås ytterlige presiseringer til gjeldende lovverk for 
sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger i tråd med EU-direktiv 2011/62 og EU-forordning 
2016/161. 

De fleste presiseringene som innføres er i tråd med det som har vært diskutert i bransjen gjennom de 
siste årene i forbindelse med arbeid rundt direktivet. NSF har allikevel noen innspill til tolkningene 
som nå er gjort av Statens Legemiddelverk.  

Angående punkt 3.2 Kontroll og utmelding av legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge. NSF er 
enig i bakgrunnen for tolkningen til Legemiddelverket men mener at man sammen med bransjen må 
se på hvordan dette skal gjøres i praksis for legemidler uten markedsføringstillatelse hvor samme 
pakning (produktkode) tillates solgt på ulike varenummer i Norge grunnet ulik importør. Dette 
forekommer innen spesialisthelsetjenesten fordi det i LIS-avtalene åpnes for at flere tilbydere kan få 
avtale på samme varen. Dette vil ikke gjøre det mulig å strekkodelese pakning i apotekene ved salg 
for å melde ut fra FMD. Dette vil gi sykehusapotek (eller andre apotek som leverer til sykehus) 
vanskeligheter med å etterleve foreslått ny forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra 
apotek.   

Det bør også presiseres i denne paragrafen at dette gjelder legemidler uten markedsføringstillatelse i 
Norge men med markedsføringstillatelse i EU/EØS. Dette for å ikke skape usikkerhet rundt legemidler 
tilvirket i apotek som ikke har markedsføringstillatelse i Norge.  

 

Angående punkt 3.3 Kontroll og utmelding ved utlevering til profesjonelle sluttbrukere 
(helseinstitusjoner mv.). NSF støtter inndelingen av profesjonell sluttbruker i tråd med det 
forordningen legger opp til, sykehus og alle andre profesjonelle sluttbrukere. Når det åpnes opp for 
at sykehus kan gjøre anskaffelse av sine nødvendig legemidler ferdig meldt ut fra alle apotek i Norge 
gir dette nødvendig fleksibilitet i forsyningskjeden. Men når det i IK-21/95 Endring i lov om legemidler 



m.v. og i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - bestemmelser om direktekjøp av legemidler 
til sykehus åpnes opp for direktekjøp av legemidler fra grossist mener vi dette rundskrivet skulle vært 
revidert og sykehusenes ansvar etter direktivet skulle vært presisert. I tillegg kunne legemidlene 
listen opp i rundskrivet med fordel vært revidert.  
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