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Johan Brun, medicinskt ansvarig LIF: Jämfört med septemberlistan finns 21
200st kvar, 22 är borta och 13 st nya. Likartad bedömning som i september:
Ett fåtal direkt medicinskt kritiska rester, men även andra rester kan skapa problem för hälso- och sjukvård och/eller patient.
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Vad står då dessa 244 aktuella restnoteringar 13 dec för?
Flera av restnoteringarna är inte periodens vara-förpackningar.
Det är otydligt vad som avses med rapporteringskriteriet
”MAH/ombud ska anmäla alla restnoteringar
som beräknas överstiga tre veckor”
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TLV-statistik: Av 16 080 utsedda PV under 2019 så var antalet
bortplockade PV (dvs ”restat som periodens vara”) 319 stycken.
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Listning av läkemedelsrester – ett förslag från LIF på hur det
skulle kunna redovisas
Här behöver arbetet i LV:s föreslagna
samverkansstruktur fokuseras för att
minimera patientpåverkan
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Från Läkemedelsverkets rapport "Förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer”
Delrapport 1 - Nationell samverkansstruktur för läkemedelsbrist (2020-01-30)
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Restnoteringar – problemen behöver hanteras
kortsiktigt men lösas långsiktigt
• LIF:s analys av restnoteringar, tillsammans med en tydlig förmaning till
företagen att förbättra rapporteringen samt initiativet att redovisa
restnoteringar på Fass.se (från den 11 februari) är viktiga bidrag till
hanteringen av problemen som restnoteringar ger upphov till för hälsooch sjukvården och patienterna. Initiativen stödjer det arbete som
Läkemedelsverket driver genom skapandet av en ”samverkansstruktur”
• Men ska problemen med brister på läkemedel kunna lösas långsiktigt så
behöver grundorsakerna till restsituationer identifieras, analyseras och
adresseras. Ett arbete som kräver internationell samordning inom såväl
näringslivet som inom det offentliga.
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Orsaker till läkemedelsbrister (1 av 2)
En förklaring till att bristsituationer blivit vanligare är att aktörer i alla led i läkemedelskedjan av ekonomiska
skäl håller allt mindre lager. Det innebär att en störning någonstans i systemet snabbt kan leda till en
bristsituation.
Globalt finns en ökad efterfrågan på läkemedel och vacciner. I grunden är detta något positivt. Det bidrar till
ökad global folkhälsa. Men det gör att tillgången inte alltid kan matcha efterfrågan.
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Orsaker till läkemedelsbrister (2 av 2)
(11 företag) Extra hög efterfrågan under en viss period (oftast drivet av att konkurrenter
restar/parallellimportörer slutar att leverera)
(9 företag) Kvalitetsavvikelser (batcher blir ej frisläppta alternativt fördröjs under utredningen)
(8 företag) Produktionskapacitetsbrist
(5 företag) Brist på API
(4 företag) Sverige är en liten marknad som inte prioriteras
(3 företag) Tekniska problem i produktionen
(3 företag) Komponenter ej tillgängliga (exempelvis förpackningsmaterial eller bipacksedel)
(2 företag) Serialisering/e-Verifikation
(2 företag) Leveransförseningar
(2 företag) Naturkatastrofer (exempelvis "Hurricane Maria")
Orsak till restnotering är medtagen i listan om mer än ett av de 15 företagen från LIF GDP har nämnt den
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