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NOTAT 

 

Til:  Stortingets helse- og omsorgskomite 

Fra: Legemiddelindustrien (LMI) 

Dato: 24. april 2019 

Innspill til Dok 8:93 S (2018-19) om legemiddelmangler  

Omfang og alvorlighet 

Det har vært en betydelig økning i rapporterte mangler de siste årene. Etter hva LMI erfarer 

kan noe av økningene tilskrives at legemiddelselskapene har blitt flinkere til å rapportere 

mangler, men statistikken sier imidlertid isolert sett lite om alvorlighet for pasientene. Noen 

legemidler er av større kritisk betydning for pasientbehandlingen enn andre. Det gjelder 

spesielt der det ikke er mulig å finne alternativer. Slik SLV i dag presenterer statistikken, blir 

det framstilt som en dramatisk økning i antall mangler. For at man skal få bedre oversikt over 

konsekvensene, bør det utarbeides mer detaljerte oversikter som ser på alvorlige mangler.   

Lagerhold 

Det er ikke mulig å holde store lagre for alle registrerte legemidler. For kritisk viktige 

legemidler er det nødvendig med en større lagerbeholdning enn for andre legemidler for å 

kunne håndtere en uforutsett mangelsituasjon. Det er laget lister over slike legemidler og det 

er stilt krav til helseforetak og grossister for lagerhold av disse legemidlene.  

I den såkalte «grossistmodellen» får de tre legemiddelgrossistene ekstra betalt av staten for å 

holde et lager tilsvarende to måneders forbruk for utvalgte legemidler som er kritisk viktige 

for primærhelsetjenesten. LMI er positiv til denne grossistmodellen, og vi tror at den med 

fordel kan utvides med flere legemidler. En viktig forutsetning for at modellen skal fungere, 

er at lagerbeholdningen faktisk er på minst to måneders forbruk og at legemidlene forblir i 

Norge og ikke selges til grossister i andre land (såkalt parallelleksport). Dette er særlig kritisk 

når det er mangler i flere land og grossister i utlandet kan betale enn høyere pris enn hva 

grossistene får ved å selge legemidlet i Norge. Det foregår i dag utstrakt parallelleksport av 

legemidler fra Norge til grossister i andre land. Så lenge det er nok legemidler til å dekke 

etterspørselen i Norge, er ikke dette noe problem. Men når det oppstår mangler som rammer 

flere land samtidig, er det viktig at de legemidlene som er beregnet for Norge faktisk forblir i 

Norge. Det bør derfor utredes muligheter for å forby eller begrense parallelleksport av 

legemidler som er oppført på beredskapslister (og som grossistene får ekstra betalt for å holde 

på lager i Norge).   

Et annet aspekt ved lagerhold er lagerkapasiteten ved nye sykehus. Nye sykehus synes å være 

basert på «just in time logistikk» der varene bare kommer trillende inn ved behov, hvilket har 

ført til svært begrensede arealer til legemiddellager. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik. 

Erfaringene med legemiddelmangler tilsier at det bør settes av plass til å oppbevare kritisk 

viktige legemidler også i nye sykehus.  
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Innkjøpspolitikken kan styrke beredskapen 

Det er i form av helseforetakenes prinsipper og rutiner for innkjøp av legemidler gjennom 

Sykehusinnkjøp HF at sentrale deler av legemiddelpolitikken utøves i praksis. Måten 

innkjøpene organiseres på avgjør behandlingstilbudet og ikke minst bredden av alternativer 

innenfor de ulike terapiområdene. Det er viktig at leveringssikkerhet tillegges vekt ved 

offentlige anskaffelser av legemidler. Dersom alle foretak kun velger én og samme leverandør 

der det finnes flere likeverdige alternativer, er man sårbar dersom anbudsvinneren får 

leveringsproblemer. Da står ikke nødvendigvis de andre leverandørene klare med norske 

varer. Dersom det er flere leverandører på markedet, er det lettere for en leverandør å skaffe 

flere varer dersom man alt er til stede med noe salg. Så langt det er mulig, bør man derfor 

unngå «winner takes all anbud».  

En mulig løsning er såkalte volumanbud der helseforetakene garanterer kjøp av et visst antall 

legemidler. I dag foregår innkjøp av legemidler basert på estimater, ikke på garantert volum. 

Volumanbud vil være en fordel både for leverandører og helseforetak ved at det gir større 

forutsigbarhet med hensyn til leveranser. Gjennom en slik organisering vil det dessuten være 

enklere å skape et marked for flere leverandører ved at flere kan få et garantert salg.   

Et kjennetegn ved flertallet av legemidlene på mangellisten er at de er eldre legemidler, ofte 

generika. Dette er til dels svært rimelige legemidler, men kostnaden ved å erstatte dem ved 

mangler kan fort bli høy ved at man da kan måtte kjøpe inn legemidler som ikke er godkjent i 

Norge til en høy pris på det internasjonale markedet. Leverandørene for generiske legemidler 

i Norge opplever et betydelig prispress både for legemidler på blå resept gjennom den såkalte 

trinnprisordningen og gjennom helseforetakenes anbudsordning. Det er langt færre aktive 

leverandører av generika i Norge enn i f.eks. Sverige. Dersom Norge blir et mer attraktivt 

marked for generikaleverandørene, kan nok noen av dagens mangelsituasjoner forebygges.   

Produksjon i Norge 

Det er selvsagt ikke mulig å forebygge alle legemiddelmanglene gjennom nasjonal 

produksjon. Men ut fra en beredskapstankegang kan det være klokt at enkelte kritisk viktige 

legemidler produseres i Norge. Et eksempel på det er penicillin. Resistensproblematikk tilsier 

at man helst bør bruke antibiotika som penicillin. Hensyn til resistens- problematikk og 

beredskap taler for at det bør stimuleres til produksjon av penicillin i Norge. Dette bør skje 

gjennom et offentlig-privat samarbeid i dialog med dagens produksjonsmiljøer. LMI vil 

oppfordre til at det gjennomføres en utredning av mulighetene for produksjon av penicillin i 

Norge.  

Oppsummering  

Siden årsakene til manglene som regel oppstår i utlandet, er det lite vi i Norge kan gjøre med 

dem. Det er imidlertid en myndighetsoppgave å redusere konsekvensene av manglene. Dok 8-

forslaget inneholder flere gode forslag som utvidet bruk av beredskapslagre og at det i anbud 

legges til rette for flere enn én anbudsvinner. LMI vil også vise til den analysen som ble 

foretatt av DSB i fjor, og at det i løpet av kort tid vil komme en omfattende analyse av 

legemiddelberedskapsområdet i regi av Helsedirektoratet. Det vil være fornuftig med en 

helhetlig og overordnet tilnærming til legemiddelberedskap og legemiddelmangler der 

tiltakene sees i sammenheng.  


