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Forfalskningsdirektivet trer i kraft
9. februar 2019 
Delegated Regulation EU 2016/161
 Humane, reseptbelagte legemidler (med noen unntak)
 End-to-End, ikke Track&Trace
 Alle salgsforpakninger skal ha en unik kode og 2D matrix kode – 'Unique Identifier'
 Alle salgsforpakninger skal ha 'Anti tampering device'
 Ved utlevering skal den unike identiteten sjekkes mot et 'repositories system'

Artikkel 31 legger ansvaret for å sette opp systemet på MAHer gjennom 
Non-Profit-selskap
Organisasjonen er desentral
 EMVO setter opp den sentrale HUBen
NMVSer setter opp de nasjonale systemene



NOMVO ivaretar helheten, Nomvec 
setter opp systemet

LMI, NAF, NPF
Grossistforeningen

SLV

NoMVO

LMI

NoMVeC

Eie, drive og
administrere
verifikasjons-

systemet

Besluttende organ 
for implementering, 
forvaltning og drift
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https://emvo-medicines.eu/

https://nomvec.no/



Apotekene får et felles system, men 
grossistene vil ha forskjellige løsninger
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Apotek Grossister



Vi tar ansvar for egne leveranser, men 
samarbeider om målet

WEB GUI

Apoteks (og grossists) ansvar Nomvecs ansvar Emvos ansvar
• EMVO utvikler HUBen, og 

den kommer til å være under 
utvikling til systemet er 
operativt. Den siste store 
oppdateringen skjer innen 
31.8

• Blueprintleverandørene
utvikler NMVSene, og de vil 
utvile systemene frem til 
nyåret

• Apotek og grossist må 
utvikle sine systemer, og de 
vil også måtte holde på til 
nyåret

• Ulike land må finne løsninger 
for sine marked

Andre EU/EØS-lands ansvar

IT



 MAHer serialiserer og merker alle 
legemiddelforpakninger i produksjon
 Korrekt merking, bruk av GS1-

standardarder, opplasting
 Serialiserte data lastes opp sentralt av 

OBP og angis for bl.a. hvilke(t) marked og 
hvilke grossister produktet er designert 
for via HUBen
 Grossister skal utføre risikobasert 

verifikasjon ved mottak
 Apotek, grossister, ev. legekontor, 

Forsvaret, fengsel, osv., skal verifisere og 
melde ut legemiddelet
 SLV skal overse systemet og kan ta ut 

rapporter

Ansvar på ulike aktører



Grossistene finner eksempler på 
feil
 scannet informasjon er ikke iht. 

GS1-standard
 scannet informasjon er feil
 trykt og scannet informasjon ikke 

stemmer overens

 Stor risiko for kostnader knyttet 
til tilbaketrekking, salgsstopp og 
remerking

Noen utfordringer å merke seg

The check digit in GTIN and NTIN are different, 
GTIN contains an “1” as the first digit, the rest of 
the GTIN is the same as the NTIN, 



32 nasjonale system kan 
delta i EMVS

Hellas og Italia har 
eksisterende systemer

Sveits vil knytte seg til selv 
om de ikke er EU/EØS-land

UK er forsinket pga. Brexit

Nesten 2.300 OBPer skal 
kobles til innen 9.2.2019

68 er tilkoblet og kan laste 
opp serialiserte data
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ASSESSMENT 1

2018 2019

NORSK NMVS GODKJENT FOR PÅKOBLING TIL IQE

HU
B

BP

SIGNERT AVTALE

EMVO-AVTALE

2 SIGNERT AVTALE

ASSESSMENT 2

NORSK NMVS GODKJENT FOR PÅKOBLING TIL PRD

PRD ÅPNES FOR UPLOAD

RELEASE AV IMT, PROD. WITHDRAW., ATC-CODES

JOINT UAT
4 GODKJENT UAT

TESTING I IQE

TESTING I PRD (PILOT)

SLUTTDATO IKKE 
SATT ENNÅ

RELEASE v1.1 FOR TEST

RELEASE v1.2 FOR TEST

ON-BOARDING SLUTTBRUKERE

3

5

6

ALLE SLUTT-
BRUKERE PÅ7

SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR



Departementet signaliserer sanksjoner 
for selskaper som ikke når fristen
NOMVO hadde møte med HOD 25. april
 Formelt er det den norske regjeringen som er 

ansvarlig for implementeringen av EU-regelverket i 
Norge
HOD var tydelige på at de vil iverksette regelverket 

9. februar, og virkemidlene de vil se på for aktører 
som ikke når fristen er:
 Tvangsmulkt, eller
 inndragning av MT/konsesjoner



Testpartnere i piloten

 Etter sommeren vil vi ha behov for 
å teste aktivt apotek og grossist
 Pakninger som har bred 

distribusjon
 Pakninger med korrekt design, og 

korrekt bruk av koder
 Serialisert opplasting til HUBen for 

det norske markedet
 August - November





Takk for oppmerksomheten!

E: kai.mjaanes@nomvec.no M: 91 16 16 50

www.nomvec.no
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