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Definisjoner og forkortelser   

Direktivet 2011/62/EU Falsified Medicines Directive (FMD) 

Direktivet skal suppleres med delegerte rettsakter («The 

Delegated Regulation on the Safety Features»), tidligere omtalt 

som «Delegated Acts».  

EMVO European Medicine Verification Organisation. 

Europeisk Hub 

 

Den sentrale europeiske databasen «European Hub» - en sentral 

database med påkrevd informasjon relevant for legemiddel-

pakningen(er) fra legemiddelprodusentene (sentrale produktdata). 

Nasjonale/regionale systemer er koblet til den sentrale europeiske 

databasen. 

EØS/EEA Det europeiske økonomiske samarbeidsområde/European 

Economic Area. 

Identifikator En unik identitet for hver enkeltpakning bestående av produktkode 

og serienummer. 

Innregistrering Produsenten registrer de sentrale produktdataene for en godkjent 

produktbatch inn i den sentrale europeiske databasen. Kun 

adgang for produsenter/MT-innehavere inkl parallelldistributør. 

NMVO National Medicine Verification Organisation. 

NoMVO Norwegian Medicine Verification Organisation 

Produktkode 

 

GTIN/NTIN eller lignende som benyttes for å identifisere 

produktet, men ikke hver enkelt pakning. 

Sentrale 

produktdata 

Produktkode, batchnummer, utløpsdato, serienummer og annen 

påkrevd produktinformasjon, f eks destinasjonsland. 

Serienummer 

 

Unikt randomisert nummer med opp til 20 tegn; en type 

sikkerhetsdetalj for å gi hver enkelt pakning entydig identitet. 

Sikkerhets-

anordninger 

«Tamper evidence» - en type av sikkerhetsdetalj som kan vise om 

en legemiddelpakning har blitt åpnet uautorisert, eller har blitt 

manipulert med på annet vis. 

Sikkerhetsdetaljer «Safety features» - hver enkelt legemiddelpakning skal utstyres 

med to typer sikkerhetsdetaljer: unik identitet/serienummer og 

sikkerhetsanordning («tamper evidence»). 
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Utregistrering Apotek, produsenter, parallelldistributører, grossister som ved 

skanningsteknikk verifiserer og samtidig endrer pakningens status 

til utlevert/ekspedert eller deaktivert. Dette gjøres ved f eks 

utlevering/ekspedering til pasient, returer, tilbakekallinger, 

ompakking. 

Verifisering Sjekking av den enkelte paknings unike identitet og status mot 

den nasjonale databasen, vha skanningsteknikk. 

Europeiske 

interesse 

organisasjoner 

involvert i arbeidet 

EFPIA = European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations 

EGA = European Generic Medicines Association 

PGEU = Pharmacy Group EU 

GIRP = The European Association of Pharmaceutical Full-line 

Wholesalers 

EAEPC = European Association of Euro-Pharmaceutical 

Companies 
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1 Innledning 

EU-direktivet (2011/62/EU) om forfalskede legemidler har som mål å hindre at forfalskede 

legemidler, som ikke oppdages på annet vis av myndigheter eller aktører i distribusjons-

kjeden, kan nå frem til pasientene. Som et av tiltakene innfører direktivet obligatoriske, 

harmoniserte pan-europeiske sikkerhetsdetaljer på legemiddelpakninger. Disse sikkerhets-

detaljene vil bestå av et unikt serienummer på hver enkel pakning kombinert med sikkerhets-

anordninger («tamper evident»), og vil i prinsippet gjelde alle reseptbelagte legemidler med 

visse unntak. 

 

EU-kommisjonen vil definere hvordan systemet skal fungere i såkalte delegerte rettsakter 

(«The Delegated Regulation on the Safety Features») som forventes offentliggjort i første 

halvdel av 2015. De delegerte rettsaktene vil bestemme egenskaper og tekniske 
spesifikasjoner på den unike identifikatoren som skal gjøre det mulig å identifisere hver 
enkelt pakning.  
 

Organisasjonene EFPIA, EGA, GIRP, PGEU og EAEPC har på bakgrunn av kravene i 

direktivet utarbeidet et felles forståelsesdokument - «Memorandum of Understanding». 

Dokumentet beskriver bl.a. krav partene mener må settes til et verifiseringssystem; “On the 

Formation and Governance Model of a Joint Stakeholder-Run Verification System of 

Pharmaceutical Products in Europe”. Dokumentet, datert 17 October 2014, er signert av 

EFPIA, EGA, GIRP, PGEU og EAEPC, vedlagt dette dokumentet. 

 

Det foreliggende norske forståelsesdokumentet («Memorandum of Understanding») er 

basert på det europeiske «Memorandum of Understanding», se vedlegg. Hvis 

forutsetningene for det europeiske MoU endres, vil dette også berøre det foreliggende 

norske MoU. Ev. endrede forutsetninger må behandles og følges opp av de involverte norske 

aktørene.    

 

Det norske felles forståelsesdokumentet er ikke formelt bindende. Det er ment for å støtte 

utviklingen av et kostnadseffektivt og skalerbart produktverifiseringssystem i Norge basert på 

en «stakeholder»-modell beskrevet i den europeiske MoU, ved; 

- å skissere prinsipper som bør ligge til grunn ved en felles utvikling av et norsk system 

tilpasset direktivet 

- å støtte aktørenes interne prosesser og håndtering av utviklingen i Norge, og 

- å støtte og tilrettelegge for god kommunikasjon mellom aktørene på dette området. 

 

En rekke forhold i Norge er ikke tatt stilling til i dette dokumentet. Disse må utredes i den 

videre oppfølgingen frem mot implementeringen av systemet. Dette gjelder blant annet: 

- forpliktelser/medlemskap i EMVO 

- «point of dispensing»/verifiseringstidspunkt i forhold til reseptekspedisjon ved 

forsendelse, utlevering til profesjonelle sluttbrukere fra apotek/sykehusapotek, 

dosedispensering, direkteleveranse til sykehus, leveranse fra nettapotek 

- håndtering av reseptfrie pakninger med sikkerhetsdetaljer og omfanget av dette, jfr salg 

av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen) 

- håndtering av uregistrerte legemidler 

Produsentene/MT-innehaverne skal ha kostnadsansvaret for databasesystemene, og disse 

kostnadene skal deles av de berørte aktører som representerer produsenter/MT-innehavere 
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ifølge en egen overenskomst. Verifiseringssystemet skal være basert på et non-profitt 

prinsipp, og skal styres av de som anvender systemet. 

 

De norske partene er enige om at det må utarbeides et eget regelverk for datatilgjengelighet 

og kontroll, samt operative regler for den norske databasen. Dette felles forståelses-

dokumentet er ikke et slikt regelverk. 

 

Den sentrale europeiske databasen vil bli administrert av en non-profitt organisasjon - 

European Medicines Verification Organisation (EMVO). De norske aktørene vil utrede og 

arbeide for etablering av en tilsvarende organisasjon som dekker det norske behovet, se 

kapittel 7. 

 

 

Verifiseringssystemet i korte trekk 

 

Det europeiske verifiseringssystemet er modellert med en sentral europeisk database 

(«Europeisk Hub») koblet mot nasjonale eller regionale databaser. Disse databasene skal gi 

den plattformen som er nødvendig for at apotekene og andre involverte aktører kan 

verifisere, dvs. sjekke «ektheten» av hver enkelt legemiddelpakning som inngår i 

verifiseringssystemet. Den sentrale europeiske databasen skal være kompatibel med alle 

medlemsland i EU/EØS, og fungere for alle legemidler som skal være utstyrt med sikkerhets-

detaljer. Verifiseringssystemet skal kunne håndtere fellesnordiske eller andre multinasjonale 

legemiddelpakninger. 

 

Verifiseringssystemet skal kunne håndtere ulike behov i ulike land, men skal samtidig være 

basert på en felles plattform med et harmonisert kodesystem på tvers av EU/EØS-området.  

Verifiseringssystemet skal forhindre forfalskede legemiddelpakninger i distribusjonskjeden 

ved «end to end verification», dvs. fra produsent til utlevering/ekspedering til pasient på 

apotek på følgende måte: 
 

1. Produsenten registrerer de nødvendige data i den sentrale europeiske databasen 

når produksjonsbatchen er godkjent for salg («released»), eller iht. deres leverings-

kjede. 

2. Aktørene i legemiddelforsyningskjeden (grossister, apotek, parallelldistributører etc.) 

skal ha tilgang til å verifisere pakningens identitet og status vha skanningsteknikk. 

3. Ved ompakking av legemidler skal parallelldistributører erstatte identifikatoren for de 

enkelte legemiddelpakningene via den sentrale europeiske databasen. 

4. Apotek (inkl. sykehusapotek og eventuelle andre autoriserte utleveringssteder) vil 

verifisere pakningens identitet ved utlevering/ekspedering, og samtidig endre status 

på den enkelte pakning i verifiseringssystemet til utlevert/ekspedert. 

 

I tillegg til å verifisere at den enkelte legemiddelpakning er ekte, skal verifiseringssystemet 

også kunne gi mulighet til: 
 

- maskinell avlesing av batchnummer og utløpsdato,  

- å forbedre sporbarhet av legemiddelpakninger,  

- å effektivisere tilbakekalling av legemiddelpakninger, 

- samt å forbedre varehåndtering  i apotek. 
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2 Ti hovedprinsipper for en pan-europeisk modell 

Partene slutter seg til at rammeverket for implementering av direktivet i Norge skal gjenspeile 
de grunnleggende prinsipper, «10 Core Principles», i det europeiske MoU. 
 
 

1. Sikret salgspakning med et unikt serienummer 
 

 Iht. direktivet innføres to typer sikkerhetsdetaljer. Alle pakninger skal utstyres 
med et unikt randomisert serienummer samt sikkerhetsanordninger som gjør 
det mulig å oppdage om pakningen har vært åpnet eller forsøkt åpnet 
(«tamper evident» pakning). 
 

 En av de sikreste metodene for å verifisere at et produkt er ekte er kontroll av 
en unik identitet på hver enkelt pakning mot en database ved utlevering/ 
ekspedering til pasienten. Et slikt verifiseringssystem kan kun sikre innholdet i 
pakningen når den er forseglet. Sikkerhetsanordninger er derfor et essensielt 
supplement til verifisering av pakningens identitet. 

 

 Omfang og bruk av sikkerhetsdetaljene skal skje iht. bestemmelsene i 
direktivet og de tilhørende «Delegated Regulation» som vil beskrive krav til 
løsning mer detaljert. 

 

 

2. Sikkerhet gjennom hele legemiddelforsyningskjeden 
 

 Systemet skal være et verktøy for å forhindre distribusjon av forfalskede 
legemidler gjennom registrering ved startpunktet (tilvirkning) og 
verifisering/utregistrering så nær utleveringstidspunktet til pasienten som 
mulig (utlevering/ekspedering), dvs. «end to end verification». 
 

 Parallelldistributør har forpliktelse til å erstatte påkrevde sikkerhetsdetaljer på 
pakninger og i den sentrale europeiske databasen. Den originale identifi-
katoren (produktkode og serienummer) erstattes med en ny identifikator av 
parallelldistributør. Den nye identifikatoren knyttes til det originale produktet på 
batchnivå i databasen for å sikre at produktet kan spores ved tilbakekallinger, 
eller av andre sikkerhetshensyn. 

 

 Alle aktører i legemiddelforsyningskjeden har et ansvar for sikker håndtering, 
slik at legemidler som utleveres pasient er trygge og ikke forfalskede. Alle 
aktører som fysisk håndterer pakningene bør ha mulighet til rask verifisering 
av at pakninger er ekte.  

 

 

3.  Enhetlig verifiseringssystem 
 

 Siden legemidler forflyttes over landegrenser, må et effektivt verifiserings-
system (kode- og identifikasjonssystem) kunne utveksle informasjon mellom 
medlemsland. Det må derfor være et harmonisert, standard verifiserings-
system i hele EU/EØS-området. 
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 For å sikre at verifiseringssystemet kan ivareta og muliggjøre annen 
anvendelse tilpasset nasjonale forhold, må de harmoniserte EU/EØS-
standardene tillate inkorporering av relevante nasjonale koder. 

 

 Partene slutter seg til forslaget om bruk av en todimensjonal kode (f eks ny 
versjon av todimensjonal kode; datamatrix ECC 200) inneholdende det unike 
serienummeret som identifiserer den enkelte pakning. Koden kan vha 
skanningsteknikk verifiseres mot en database. Ut over serienummeret vil 
koden inneholde produktkode (GTIN/NTIN og evt. Vnr) samt utfyllende 
informasjon som utløpsdato og batchnummer. Suffikser kan ved parallell-
distribusjon inkluderes hvis påkrevd for å øke pasientsikkerheten ytterligere.  

 
 

4. Verifiseringssystemer som fungerer sammen i hele EU/EØS 
 

 I tillegg til en felles standard for pakningsidentifikasjon i EU/EØS-området, bør 
alle nasjonale databasesystemer kunne fungere sammen og utveksle 
informasjon slik at pakningen kan verifiseres uavhengig av opprinnelsesland. 
Det må besluttes hvordan utfordringen med utlevering/ekspedering av 
uregistrerte legemidler skal løses. 
 

 Opplysninger om samnordiske pakninger må være tilgjengelig for verifisering 
og statusendringer i alle aktuelle nordiske land. Alle statusendringer må være 
tilgjengelig i sanntid. 

 

 Det må være tilstrekkelig fleksibilitet slik at nasjonale eller regionale løsninger 
kan implementeres innenfor systemet.  

 

 Nasjonalt databasesystem skal oppfylle tilsvarende kvalitetssikringskrav som 
de som gjelder for den sentrale europeiske databasen, og bør til enhver tid 
være iht. relevante kvalitetsstandarder. 

 
 

5. Verifisering og utregistrering av hver serialisert pakning 
 

 Verifisering ved utlevering/ekspedering av pakning til pasient («point of 

dispensing») skal være en sikker og kostnadseffektiv måte å beskytte pasienten 

mot forfalskede legemidler. «Point of dispensing» må defineres i forhold til norsk 

regelverk og norske løsninger for distribusjon av legemidler.  

 Verifisering og utsjekking må skje ved alle utleveringer/ekspederinger og for 
samtlige pakninger ved den enkelte utlevering/ekspedering. Pakningens 
status endres til «utlevert/ekspedert».  
 

 Systemene må konfigureres slik at pakninger kan verifiseres uten 
utregistrering, f eks ved varemottak i apotek. Tekniske eller rutinemessige 
utfordringer kan nødvendiggjøre utregistrering på andre tidspunkt enn ved 
utlevering/ekspedering. 

 

 Verifisering og utregistrering i apoteket må skje raskt for å sikre god 
arbeidsflyt i apoteket, og for å unngå forsinkelser. Utregistrering må kunne 
gjennomføres ved ekspedisjonsarbeid uten ekstra arbeidsoperasjoner, og må 
integreres i programvaren i apotek.  
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 Standard prosedyrer for uvanlige hendelser, slik som verifiseringsfeil, 
systemfeil osv må defineres i samarbeid mellom partene.  
 

 Systemet må tillate utregistrering av pakninger ved kassasjon, returer og 
tilbakekallinger hos aktører som er autorisert til dette.  

 
 

6. Utnytte potensielle fordeler med verifiseringssystemet  
 

 Serialisering av legemiddelpakninger kan legge til rette for fordeler ut over å 
forhindre distribusjon av forfalskede legemidler. Maksimal utnyttelse kan 
stimulere til en vidstrakt bruk av verifiseringssystemet, og kan være nyttig for 
alle aktørene i legemiddelforsyningskjeden. 

 

 Verifiseringssystemet gjør automatisk avlesing av data som batchnummer, 
serienummer og utløpsdato mulig. Dette åpner for at aktørene fritt skal kunne 
benytte slik informasjon for å øke pasientsikkerhet, forbedre logistikk og 
tilbakekallingsprosedyrer. 

 

 Systemet kan også gi muligheter for andre typer pasientrettede tjenester.  
 
 

7. Beskytte pasientdata og annen sensitiv informasjon 
 

 Verifiseringssystemet skal forhindre distribusjon av forfalskede legemiddel-
pakninger, og ikke benyttes til å gi adgang til data fra aktørene i legemiddel-
forsyningskjeden. 
 

 Produsenter skal ikke ha tilgang til pasient- og forskrivningsinformasjon. 
 

 Transaksjonsdata vil tilhøre apoteket. Ved utregistrering hos grossist, vil data 
tilhøre grossist. Registrerte data/transaksjonsdata ved produsent/innehaver av 
MT vil tilhøre den aktør som utfører aktiviteten. Relevante aktører i den 
nasjonale forsyningskjeden bør ved behov få tilgang til data for oppfølging i 
forbindelse med verifiseringsfeil, tilbakekalling eller uvanlig aktivitet relatert til 
spesifikke serienummer. Aktørenes databehov skal sikres gjennom rutine-
beskrivelser som må avtales mellom aktørene. 

 

 Enhver annen bruk av transaksjonsdata må godkjennes av aktørene iht. 
nasjonale avtaler eller bestemmelser.  

 
 

8.  Enkle, robuste og kostnadseffektive sikkerhetstiltak 
 

 Verifiseringssystemet skal være praktisk, robust, kostnadseffektivt og 
tilgjengelig. Unødvendig komplekse og kostbare løsninger bør unngås. 
 

 Direktivet pålegger produsentene/innehaverne av MT å ta samtlige kostnader 
for datalagringssystemene/databasene. Kostnadene for det fullt etablerte 
systemet skal deles mellom alle produsenter på en rettferdig og upartisk måte 
iht. avtaler mellom partene.  
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9. Samarbeid  for å ivareta pasientens sikkerhet 
 

 Hovedaktørene i verifiseringssystemet skal samarbeide om å etablere et 
raskt, levende og effektivt system for å beskytte pasienter mot trusselen som 
forfalskede legemidler utgjør.  

 

 Verifiseringssystemet skal styres i fellesskap av aktørene på «non-profit» 
basis. Systemet skal bygges på dagens kode- og identifikasjonssystem, og 
skal tilfredsstille behovene til pasienter og aktørene i legemiddelforsynings-
kjeden. 

 

 De respektive aktørgrupperingene i legemiddelforsyningskjeden skal stille seg 
solidarisk bak systemet som helhet. 

 
 

10.  Involvere alle aktører 
 

Partene ønsker at alle aktører i legemiddelforsyningskjeden, evt. også norske 

myndigheter, deltar i det videre samarbeidet om verifiseringssystemet. Sammen kan 

aktørene sikre et robust og helhetlig system i kampen mot forfalskede legemidler. 

 
 

3 Systemarkitektur og eierskap 

3.1 Modell for informasjonsflyt  

Partene støtter prinsippet om etableringen av et pan-europeisk system som anskueliggjort i 
følgende figur hentet fra en presentasjon på CEE Workshop on ESM 19.2.2013: 
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Modellen innebærer at en sentral europeisk database kobles til en rekke nasjonale/regionale 
databaser som tjener som verifiseringsplattform der apotek og andre autoriserte aktører kan 
sjekke at pakninger er ekte, dvs. pakningens identitet og status.  
 
Data fra apotek- eller grossistnivå skal ikke være tilgjengelig i den sentrale europeiske 
databasen.  
 
Nasjonale/regionale databaser kan etableres og driftes under kontroll av de respektive 
nasjonale aktørorganisasjoner. «Blueprint»-system refererer seg til de nasjonale/regionale 
system hvor de relevante aktører velger å la EMVO drive systemet på deres vegne.  
 
Type løsning dvs. nasjonalt utviklet system, regionalt utviklet system eller «Blueprint»-system 
(nasjonalt eller regionalt), skal kunne endres iht. aktørenes ønsker og styringsregler for de 
respektive organisasjoner. 
 
Skissen nedenfor viser mulig informasjonsflyt i Norge i en ESM (European Stakeholder 
Model), basert på et «Blueprint»-system drevet av EMVO.  En norsk løsning kan både være 
et nasjonalt system for Norge eller et regionalt system for alle/utvalgte nordiske land. Både 
økonomiske hensyn (kostnader til etablering/drift), og hensynet til brukervennlighet 
(svartider, support) må vurderes ved alternative løsninger. Hvilke aktører som kan inngå en 
avtale på vegne av Norge/de nordiske land må avklares. Likeledes må det avklares hvordan 
samhandlingen mellom EMVO og aktørorganisasjonene skal organiseres, spesielt dersom 
dette skal koordineres på nordisk nivå.  
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3.2 Systemeierskap 

Etablering og drift av den sentrale europeiske databasen ivaretas av EMVO. Aktørene som 

representerer produsenter/MT-innehavere dekker kostnader og investeringer. 

 

Investeringer skal i seg selv ikke overdra noen rettigheter til dataene som behandles av 
systemet, hverken på sentralt europeisk nivå eller på nasjonalt/regionalt nivå. Investeringer 
som eksempelvis skannere og tilhørende programvare som brukes eller utvikles for 
verifisering mot den nasjonale databasen, skal eies av de aktørene som gjør disse 
investeringene. 
 
 

3.3 EMVOs hovedoppgaver 

EMVO skal administrere den sentrale europeiske databasen. Denne organiseringen vil 
muliggjøre og innebære etablering av: 

 en sentralisert plassering for lagring av data for de enkelte pakninger 

 en sentral enhet som kan forsyne nasjonale/regionale systemer med oppdatert 
informasjon om de enkelte pakninger 

 en måte flernasjonale pakninger systematisk kan merkes som «utilgjengelig» i alle 

berørte markeder med det samme en pakning har blitt utlevert i ett marked 

 en mekanisme for å avstemme original- og parallelldistribuerte produkter på batch-
nivå  

 en sentral enhet som kan initiere tilbakekalling av produkter  

 en sentral enhet som kan håndtere de varslene som ikke kan håndteres utelukkende 
på nasjonalt nivå 

 

 

3.4 Datalagring i den sentrale europeiske databasen 

Drift av det europeiske systemet slik dette er skissert, vil innebære følgende 

datalagringsfunksjoner: 

 En database for den type data som er nødvendig for et verifiseringssystem hvor man 

minimaliserer krav til opplasting av data fra både produsent til sentral europeisk 

database og videre til nasjonale/regionale systemer 

 En metode for kryssreferering av data i ulike nasjonale/regionale databaser 

 Et system som muliggjør avstemming av data for parallelldistribuerte pakninger 

(batchopplysninger eller deler av dette, destinasjonsland), samt bistand ved 

tilbakekalling og ved distribusjon av flernasjonale pakninger 

 Et system for samordning av midlertidig datalager for transaksjoner på tvers av 

landegrenser 

 Mellomlagring av opplastede produktdata fra produsentene før de fordeles til de ulike 

nasjonale/regionale systemene. Etter overføring blir disse dataene fjernet fra den 

europeiske databasen. 

 Et system som inneholder tilgangskontrolldata og konfigurasjonsinformasjon, som 

lokalisering av de ulike nasjonale/regionale systemer osv. 
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3.5 Systemsamhandling - forventninger 

For at det skisserte systemet skal fungere effektivt med lavest mulig kostnad, må EMVO og 

eierne av de nasjonale/regionale systemene inngå bindende bilaterale avtaler om tjeneste-

nivå. 

Disse avtalene vil inneholde en rekke krav, bl.a.: 

 Applikasjonsgrensesnitt for tilgang til den europeiske sentrale databasen. Det skal 

være EMVOs ansvar å sikre at dette grensesnittet er godt dokumentert, at det 

utvikles (etter behov) og er utstyrt med relevante støtte- og testmiljøer.  

Grensesnittet skal omfatte: 

o definisjon og format på filer og data som utveksles,  

o strenge vilkår for verifiseringsforespørsler fra produsent/MT-innehaver, 

spesielt de som involverer et stort volum av serienumre  

o metode og format for datautveksling ved uønskede hendelser (f eks 

kunngjøring om tilbakekalling, intra-EU/EØS-varslinger for parallelldistribuerte 

pakninger, flernasjonalt salg av pakninger). 

 

 Systemtilgjengelighet, ytelse og sikkerhetsstandarder, feilrettingstid, vedlikeholds-

planer osv. 

 

 Hver bruker vil bli holdt ansvarlig for kvalitet på egne data og den sentrale europeiske 

databasen skal bli konfigurert til å avvise data som ikke oppfyller strenge, men ennå 

ikke definerte kriterier for å unngå at useriøse data ødelegger systemets effektivitet, 

og dermed også omdømmet til den sentrale europeiske databasen. 

 

 Hver deltakende produsent/MT-innehaver skal bli kontraktsmessig forpliktet til å bruke 

den sentrale europeiske databasen for alle transaksjoner som innebærer at 

pakninger blir registrert for salg i noen land/regioner i EU/EØS-området. 

 

EMVO skal være et kontaktpunkt tilrettelagt for myndighetene for undersøkelser/oppfølging 

av status på paknings- og batchnivå. I de tilfeller den sentrale europeiske databasen ikke 

lenger har de faktiske pakningsdataene for et gitt produkt, vil det være mulig å identifisere 

både opprinnelse og destinasjon for produktbatchen og dermed være et verdifullt verktøy for 

oppfølging ved varsler/uønskede hendelser. 

 

 

 

4 Verifisering av pakninger, datatilgang og synlighet - krav som 

 skal inkorporeres i ”Delegated Regulation” 

Direktivet innfører en unik identifikator kombinert med sikkerhetsanordninger primært for 

reseptpliktige legemidler. Dette for å forhindre at forfalskede legemidler innføres i de legale 

distribusjonskjedene. Den foreslåtte aktørmodellen inkorporerer disse funksjonene i et 

omfattende system som kan kontrollere eller overvåke all inn- og utregistrering i legemiddel-

forsyningskjeden. 
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4.1 Sikkerhetsanordninger på pakningene  

Partene må etterleve de standarder og krav for hensiktsmessige sikkerhetsanordninger som 

anses tilstrekkelig for å ivareta pasientens sikkerhet.  

 

 

4.2 Unikt identifikasjonssystem 

Det forslåtte identifikasjonssystemet skal som et minimum inneholde: 
 

1. Produktkode, i praksis dagens NTIN (inkludert Vnr) eller GTIN (og evt. i kombinasjon 

med Vnr) 

2. Batchnummer. I tilfelle av parallelldistribusjon skal det foreligge en kobling mellom 

nytt batchnummer og den opprinnelige produsentens batchnummer.  

3. Utløpsdato 

4. Serienummer 

5. Produkt masterdata (kan inkludere marked hvor produktet skal selges, relasjon 

mellom produsent og produktkode, produktnavn, «whitelist/blacklist» etc.) 

6. Sanntid status for det unike serienummeret. Ulike statuser må defineres. 

7. Sporbarhet til hvem og/eller hvor status er endret 

8. Tid og dato for endret status 

  

Disse dataene er delt inn i to typer: 

 Statiske: f eks produktkode, utløpsdato, batchnummer, serienummer, produkt 

masterdata (pkt. 1 - 5). 

 Dynamiske: f eks informasjon som gjenspeiler endring i status til serienummeret (pkt. 

6 - 8). 

 

 

4.3 Eierskap av og tilgang til data 

Aktørene i distribusjonskjeden må sikres tilgang til nødvendige data for å opprettholde 

effektiv håndtering. For maksimal pasientsikkerhet må ikke unødige restriksjoner hemme 

tilgang til data. 

 

Det må være et klart skille mellom, generering av data, eierskap av data, bruk av data og 

tilgang til data. Et regelverk for håndtering av dette må på plass. 

 

Systemet vil ikke generere personopplysninger. 

 

4.3.1 Datagenerering og eierskap 

Alle aktører som har tilgang til systemet vil eie de data de genererer. Dette kan reguleres 

nærmere i nasjonalt regelverk og overenskomster. 

 

Da dette vil omhandle sensitiv informasjon, må systemet være godt sikret og tillate tilgang til 

data under strenge og definerte forhold. 
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4.3.2 Aktørenes tilgang og betingelser 

Det er identifisert følgende situasjoner hvor det er nødvendig med tilgang til informasjon 

vedrørende serialiseringsdata og pakningsverifisering. Dette for å ivareta pasientens 

sikkerhet. 

 

4.3.2.1 Negativ verifisering og avvik 

Tilgang til informasjon i systemet muliggjør raskere utredning ved mistanke om falske 

pakninger. Parametere for avvik må være definert i systemet. Eksempler kan være: 

 Serienummeret eksisterer ikke i systemet. 

 Data som skannes stemmer ikke med informasjon i databasen. 

 En pakning med serienummeret er registrert som utlevert/ekspedert. 

 Serienummeret er deaktivert, f eks at varen er pakket om og nytt serienummer er gitt. 

 Serienummeret er deaktivert på grunn av tilbakekalling. 

 Uregelmessigheter i serienummeret når det gjelder tid, geografi, produsentens 

kapasitet eller noe som for øvrig kan tyde på forsøk på manipulasjon av systemet. 

 

Foruten å involvere nasjonale tilsynsmyndigheter ved mistanke om forfalskede legemidler, vil 

berørt produsent ha behov for utvidet tilgang til data til hjelp for å spore opp kilden til de 

forfalskede legemidlene. Utforming av systemet må sikre at kun forhåndsdefinerte og 

relevante utvidede data tilgjengeliggjøres. Det må kunne hentes ut data fra aktuelle 

nasjonale/regionale systemer via det europeiske systemet. 

 

4.3.2.2 Tilbakekalling  

Systemet skal til enhver tid inneholde oppdatert statusinformasjon om de enkelte 

legemiddelpakningene noe som kan muliggjøre en effektiv håndtering ved tilbakekalling. Ved 

tilbakekallinger vil de berørte aktørene kunne få informasjon om hvilke av de aktuelle 

serienumrene som har blitt utlevert/ekspedert, evt. ompakket. Dette skal skje iht. avtalte 

prosesser for håndtering av særlige hendelser og regelverk vedrørende databeskyttelse. For 

ompakkede pakninger vil parallelldistributørens batchnummer være linket opp mot 

originalprodusentens batchnummer. Dette muliggjør en effektiv og rask tilbakekalling. Det må 

kunne hentes ut data fra aktuelle nasjonale/regionale systemer via det europeiske systemet. 

 

4.3.2.3 Systemvedlikehold 

I noen situasjoner kan det være behov for å kontrollere om en transaksjon har funnet sted/er 

fullført eller å endre data når en feil har oppstått. I slike tilfeller må det være mulig å ta ut en 

rapport eller få tilgang til data; tilgangsbegrenset til autorisert personell underlagt egnede 

beskyttelsestiltak.  

 

 

 

5 Systemets tilgjengelighet og bruk  

 

5.1 Kontroll av innregistrering og utregistrering 

Systemet er basert på at det kun finnes ett felles registreringspunkt for alle legemiddel-

pakninger, dvs. den sentrale europeiske databasen. Utregistrering skal skje mot den 
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nasjonale/regionale databasen. Utregistrering av pakninger som skal ompakkes/ 

parallelldistribueres er iht. den overordnede modellen unntatt fra dette (se ESM-modell i 

kapittel 3). 

Av sikkerhetsmessige årsaker må tilgang til europeisk og nasjonalt/regionalt system 

begrenses, og være basert på aktørens tjenestelige behov i forbindelse med håndtering av 

legemiddelpakninger i distribusjonskjeden. Følgende aktører og oppgaver er relevante: 

  

 
Aktør 

 
Tjenestelig behov 

Produsent/MT-innehaver 

(herunder forstås også parallelldistributør) 

Innregistrering 

Verifisering av data  

Utregistrering 

Legemiddelgrossister Verifisering av pakning (se pkt. 5.4) 

Utregistrering av skadede pakninger, returer 

og ved eksport (se pkt. 5.3) 

Apotek/sykehusapotek 

Herunder også annen aktør autorisert for 

utlevering/ekspedering 

Verifisering av pakning 

Utregistrering ved utlevering/ekspedering til 

pasient 

 

Det skal i tillegg være en angremulighet i systemet som kan ivareta åpenbare feil i 

forbindelse med utregistrering av pakninger, herunder uavhentede klargjorte resepter. 

Prosedyrer må etableres for håndtering av en slik angremulighet. 

 

 

5.2 Innregistrering  

Det er kun produsent/MT-innehaver som skal ha tilgang til den sentrale europeiske data-

basen for å registrere data og laste inn serienummer til pakningene som skal distribueres. 

Dette skal være en automatisert prosess. Hver pakning skal ha en lesbar kode (f eks 2D 

matrix) hvor følgende opplysninger lagres:  

 Produktkode 

 Utløpsdato  

 Batchnummer (fra originalprodusenten) 

 Serienummer for den enkelte pakning  

Produsent/MT-innehaver må også angi i hvilket/hvilke land serienummeret /pakningen skal 

distribueres, slik at serienummeret kan kobles mot korrekt nasjonal/regional database. 

Ved ompakking må parallelldistributør laste opp egne/nye serienummer på salgsklare 

pakninger, og videre angi og registrere hvilke(t) land pakningene skal selges i. Overførsel til 
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relevant(e) land skjer automatisk fra den sentrale europeiske databasen. Det skal etableres 

en kobling på batchnivå mellom identitet/serienummer til ompakket produkt og identitet/ 

serienummer til original produsent/MT-innehaver for ompakkede pakninger. Denne 

prosessen skal være enkel og automatisk. 

Koblingen på batchnivå sikrer pasientsikkerheten ved å: 

 Lette verifisering av pakningens ekthet. 

 Muliggjøre initiering av rask tilbakekalling av ompakkede produkter hvis det 

opprinnelige produktet skulle tilbakekalles. 

 Gi mulighet for å avstemme at antall pakninger som er sjekket inn for ompakking ikke 

overstiger antall pakninger som er sjekket ut. 

 

 

5.3 Utregistrering  

Alle innregistrerte pakninger skal etter hvert utregistreres av relevante aktører iht. gjeldende 

regler. 

Aktører Utregistrering 

Produsent/MT-innehaver Retur av pakninger, tilbakekalling, skader på 

pakninger, korrigering av innregistreringsfeil, 

uforutsette logistiske justeringer, tyveri av 

serienummer eller pakninger. 

Parallelldistributører 

 

Utregistrering før ompakking av pakninger 

etterfulgt av innregistrering av nytt 

serienummer og korresponderende data. 

Apotek/sykehusapotek  Utlevering/ekspedering ved bruk av 

skanningsutstyr. 

Legemiddelgrossister Skadede pakninger (som følge av 

grossistens håndtering eller via retur fra 

apotek). 

Eksport av pakninger til land utenfor 

EU/EØS-området. 

 

Ved utregistrering av pakninger forstås at serienummeret til hver enkelt pakning endrer 

status, slik at det ved senere forsøk på verifisering eller utregistrering blir gitt informasjon om 

at pakningen allerede er utlevert/ekspedert, evt. inaktivert av andre årsaker.  

 

Om ikke hver enkelt pakning med serienummer registreres korrekt ut av systemet, kan ikke 

sikkerhetsfordelene for pasientene garanteres. Serienummeret kan bare fungere som 

beskyttelse mot forfalskede legemidler ved systematisk utregistrering. 
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5.4 Tilgjengelighet for legemiddelgrossister  

Legemiddelgrossistene vil ha verifiseringsrettigheter, dvs. mulighet til å verifisere/sjekke mot 

den nasjonale/regionale databasen at pakningen er ekte (identitet og status). 

  

Legemiddelgrossister skal kontrollere leveranser av pakninger som er utstyrt med sikkerhets-

anordning på ytteremballasje. 

 

For legemidler med sikkerhetsanordning som kommer direkte fra produsent/MT-innehaver, 

eller en logistikkpartner autorisert av disse, innfrir legemiddelgrossisten kravet til kontroll og 

dermed betingelsene i artikkel 80 i direktivet 2001/83/EC. For legemidler med sikkerhets-

anordning som kommer fra andre enn produsent/MT-innehaver, må legemiddelgrossisten 

kontrollere sikkerhetsanordningen på ytteremballasje. 

 

Ved retur av pakninger med sikkerhetsanordninger, skal legemiddelgrossisten kontrollere at 

sikkerhetsanordningene er intakte og verifisere at pakningene ikke er forfalsket iht. gjeldende 

regler og rutiner for returhåndtering. 

 

I situasjoner der det er aktuelt å fjerne et større vareparti fra distribusjonskjeden, f eks på 

grunn av skadede pakninger, må partene bli enige om hvem som tar ansvar for å utregistrere 

pakningene. Legemiddelgrossistenes adgang til å utregistrere pakninger må avklares også i 

forhold til ordninger for direkte legemiddelsalg til profesjonell sluttbruker. 

 

 

5.5 Apotek og sykehusapotek  

Apotek/sykehusapotek vil ha verifiseringsrettigheter. Utregistrering skal være obligatorisk før 

utlevering av legemiddel fra apotek/sykehusapotek. Dette for å ha et lukket system som 

styrker pasientsikkerheten.  

 

 

5.6 Annen bruk av data 

Systemet er i utgangspunktet ment for verifisering av pakningens ekthet ved utlevering/ 

ekspedering. Andre formål med systemet kan være f eks mer effektive tilbakekallinger, 

holdbarhetskontroll, håndtering av returer, lagerhåndtering på apotek mm. Aktørene på 

nasjonalt plan bør enes om databasen(e)s formål utover verifisering av pakningers ekthet. 

 

 

 

6 EMVO - europeisk beslutningsorgan for e-verifisering 

EMVO er en non-profitt internasjonal organisasjon for partene på EU/EØS-nivå som skal 

være ansvarlig for systemet, sette standarder og sikre kvalitet og tilgang til systemet. 

 

En eller flere IT-leverandører skal på oppdrag fra EMVO håndtere utviklingen, den tekniske 

driften og forvaltningen av den sentrale europeiske databasen og de nasjonale/regionale 

«Blueprint»-databasene. 
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For informasjon om EMVOs organisasjon, medlemmer, ansvarsområde, styre/ledelse og 

finansiering vises det til kapittel 6 i den europeiske MoU mellom partene, se vedlegg. 

 

 

7 Samhandling for e-verifisering i Norge 

Den norske delen av verifiseringssystemet vil være en database som er knyttet til den 

sentrale europeiske databasen. Databasen antas å bli en norsk eller regional «Blueprint»-

database som skal inneholde informasjon for verifisering av alle pakningene som er ment for 

det norske markedet. Det er mot denne databasen verifisering/utregistrering utføres. En 

norsk eller nordisk «Blueprint»-database vil systemforvaltes sentralt av en eller flere IT-

leverandører på vegne av EMVO. 

 

Et nasjonalt beslutningsorgan NMVO, i Norge «Norwegian Medicines Verification 

Organisation» - NoMVO, må formulere et rammeverk som omhandler aktørenes 

samhandling og ansvarsforhold, samt hvordan ivareta verifiseringssystemet. 

 

Aktuelle behov er: 

- Støtte til norske aktører i verifiseringsspørsmål 

- Adminstrasjon og oppfølging av avvik 

- Grensesnitt mellom norske interesser vs. «Blueprint»-leverandør 

- Utvikle og vedlikeholde rammeverk og prosedyrer 

- Styring og beslutning på vegne av norske aktører 

- Forpliktelser/medlemskap i EMVO 

 

Løsninger som skal ivareta både strukturer for beslutninger, og for driftsorienterte spørsmål 

må avklares. 

 

 

7.1 Medlemskap i NoMVO 

NoMVO skal være et interessedrevet, besluttende organ og bør ha følgende medlemmer: 

 

 LMI - Legemiddelindustriforeningen  

 NIGeL – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler 

 Apotekforeningen 

 Legemiddelgrossistforeningen 

 Legemiddelparallellimportørforeningen  

 Ev. andre interessenter 

 

NoMVO skal utnevne norsk representant til EMVO. 

 

 

7.2 NoMVO organisasjon 

Avhengig av kravene som stilles til den/de som skal representere Norge i EMVO, f eks 

juridisk person, kan ulike organisasjonsalternativ være aktuelle, f eks aksjeselskap, 
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organisasjon eller lignende. Spørsmålet bør utredes, og et konkret forslag utarbeides.  

 

7.3 NoMVO styring og ledelse 

NoMVOs behov for møter/aktivitet vil variere over tid. For å sikre kontinuitet, bør NoMVO ha 

faste medlemmer. 

 

Etablering av systemet for verifisering vil det kreve at medlemmene møtes relativt ofte for å 

ta beslutninger, og for å gi veiledning/spesifisere oppdrag til IT-leverandør(er). Når 

verifiseringssystemet har gått inn i en administrasjonsfase, vil behov for møter være mindre. 

 

 

 

8 Kontaktinformasjon 

LMI - Legemiddelindustrien 

Besøksadresse: Essendropsgate 3, Oslo 

Postadresse:  Postboks 5094 Majorstuen, 0301 Oslo 

 

Kontaktperson: Eckart Holtz 

 

NIGeL - Norsk Industriforening for generiske legemidler c/o Teva,  

Besøksadresse: Hagaløkkveien 13 

Postadresse:  Postboks 15, 1371 Asker 

Kontaktperson: Tore Solbu 

 

Apotekforeningen 

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, Oslo 

Postadresse:  Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo 

 

Kontaktperson: Terje Wistner 

 

Legemiddelgrossistforeningen c/o Apokjeden AS 
  
Besøksadresse: Skårersletta 55, Lørenskog 
Postadresse:  Postboks 243, 1471 Lørenskog 
 
Kontaktperson: Øystein Askim 
 
 

Legemiddelparallellimportørforeningen c/o Farma Holding AS 
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Besøksadresse: Karihaugveien 22, Oslo  
Postadresse:  Karihaugveien 22, 1086 Oslo 
 
Kontaktperson: Bibbi Paust 

 

 

 

9 Vedlegg 

MoU between EFPIA, EGA, PGEU, GIRP and EAEPC 17 October 2014 

 

 


