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Första året med e-verifikation – många
Efter år av förberedelser började det europeiska regelverket med krav på spårbara
säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar att gälla den 9 februari 2019. I praktiken innebar det att alla EU-länder skulle ha ett fungerande digitalt system i drift
för att kunna kontrollera ny säkerhetsmärkning innan utlämnande till patient.
Kristina von Sydow, som lett och samordnat arbetet i Sverige, berättar hur införandet av e-verifikation har gått och vad som återstår innan systemet är helt infört.
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örfalskade läkemedel är ett globalt och under de senaste åren ett växande problem. För att stoppa de
kriminella ligorna från att föra in illegala läkemedel i
den legala distributionskedjan för läkemedel krävs internationella och samordnade insatser. Inom
EU heter lösningen
e-verifikation.
– I Sverige har vi
varit förskonade från
att förfalskade läkemedel genom den legala kedjan nått patienterna men det
finns exempel i närtid på att förfalskningar har tagit sig in
på apotek i andra EUländer, bland annat i
Tyskland, berättar
Kristina von Sydow Kristina von Sydow
chef för e-VIS, organi- Foto-Gunilla-Lundström

lärdomar inför fortsatta arbetet
Förfalskade produkter
innehåller undermåliga
eller felaktiga aktiva beståndsdelar, aktiva beståndsdelar i
felaktig dos eller i vissa fall inga
aktiva beståndsdelar alls och
kan innebära allvarliga hot
mot folkhälsan.

sationen som sköter den svenska delen av det europeiska
systemet som lanserades den 9 februari 2019.
– Jag menar att införandet av e-verifikation i Sverige
framförallt kommer att skydda oss mot framtida problem,
att vi kvalitetssäkrar ett redan väl fungerande system. Men
vill vi helt få bort förfalskade läkemedel måste vi också arbeta med information och kommunikation om hur du som
kund kan veta att du köper äkta och legala läkemedel. Vi
handlar allt mer över nätet och om allmänhet och patienter
inte ser skillnad på godkända apotek och illegala aktörer
kommer förfalskade läkemedel att fortsätta nå patienter den
vägen.
pharma industry nr 1-20
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fication System) för att bygga och ansvara för den europeiska
hubb som håller ihop de nationella verifieringssystemen.
Ett år senare, 2016, gick startskottet för e-VIS (e-Verifikation i Sverige), den svenska icke-vinstdrivande organisation
som finansierar och hanterar införandet på nationell nivå.
Medlemmar i organisationen e-VIS är LIF, FGL, Läkemedelshandlarna och Läkemedelsdistributörsföreningen.
– Men införandet i Sverige hade inte gått att genomföra
utan samverkan med alla aktörer som arbetar med läkemedelsdistribution, betonar Kristina von Sydow. Att införandet av systemet skulle ske stegvis var till exempel en strategi som vi tog fram tillsammans med Sveriges Apoteksförening.

Stegvis införande

Om inte systemet känner
igen produkten eller om
förpackningen redan är utlämnad
till patient utlöses ett larm och
apotekspersonalen får inte expediera förpackningen.
Mångårigt arbete bakom
Det var i juni 2011 som EU antog ett första direktiv för att
förhindra att förfalskade läkemedel tar sig in i den lagliga försörjningskedjan. Förfalskade produkter innehåller
undermåliga eller felaktiga aktiva beståndsdelar, aktiva
beståndsdelar i felaktig dos eller i vissa fall inga aktiva beståndsdelar alls och kan innebära allvarliga hot mot folkhälsan. Resultaten av användning av förfalskade läkemedel kan bli allt ifrån biverkningar, förgiftningar, utebliven
effekt och resistensutveckling. Om förfalskade läkemedel
finns i den legala distributionskedjan riskerar dessutom
hela trovärdigheten för läkemedel att undergrävas. Bakgrunden till EU-direktivet var att man inom unionen upptäckt allt fler förfalskade läkemedel. Man kunde också
konstatera att de förfalskade läkemedlen inte bara nått
patienter på olaglig väg, utan att de även tagit sig in i och
distribuerats via den lagliga läkemedelsförsörjningskedjan.
Det första direktivet resulterade bland annat i den EUgemensamma symbolen för apoteksaktörer som säljer läkemedel lagligt och krav på nationella apotekssymboler.
Det var också i detta direktiv som kraven på en EU-gemensam och harmoniserad märkning formulerades. Alla receptbelagda humanläkemedel inom EU skulle märkas med säkerhetsdetaljer som genom att öka spårbarheten skulle stoppa förfalskningar från att komma in i den legala distributionskedjan.
2015 kom fler riktlinjer, bland annat för databassystemet
där informationen om säkerhetsdetaljerna skulle registreras
– hur det skulle inrättas, drivas och finansieras. Som svar på
detta bildade samma år de europeiska läkemedelsbranschorganisationerna EMVO, (European Medicines Veri50 pharma industry nr 1-20

Kravet på säkerhetsdetaljer består av två delar, dels märker
läkemedelsföretagen upp sina förpackningar med en tvådimensionell kod som innehåller unik information om varje
enskild förpackning, dels förseglas förpackningen på ett
sådant sätt att den inte går att öppna utan att det kommer
att synas, en så kallad säkerhetsförsegling.
Den unika koden laddas först upp i den internationella
hubben och förs sedan över till respektive nationell databas,
till exempel den svenska databasen. Det är mot denna som
verifiering av varje förpackning ska göras i samband med
att läkemedlet expedieras på apoteket. Om inte systemet
känner igen produkten eller om förpackningen redan är
utlämnad till patient utlöses ett larm och apotekspersonalen får inte expediera förpackningen.
Kristina von Sydow tycker att införandet har gått över
förväntan.
– Man måste förstå hur stort det här projektet är och hur
många olika aktörer som är berörda. Det är ett pan-europeiskt system och utöver de 30 länder som ska koppla upp
sig mot den europeiska hubben är det också enormt många
olika nationella aktörer som ska koppla upp sig mot det
egna systemet och införa e-verifikation på ett effektivt sätt
i sina egna processer.
Och utmaningarna har varit stora. Över 1.500 läkemedelstillverkare har till exempel ställt om sina produktionslinor och cirka 150.000 apotek och distributörer har kopplat
ihop sina system med nationella system.
– Inget land hade hunnit testa systemet fullt ut innan införandet och det har funnits utmaningar, både i det internationella och de nationella systemen. Uppladdningen måste också göras på rätt sätt. Vi har under införandet identifierat ett antal felkoder som uppstår under hanteringen, det
vill säga produkten är inte förfalskad, men på grund av olika orsaker är det inte möjligt att verifiera den via systemet.
Vid starten beslutades det att under en period, en så kalllad ”soft launch”, skulle förpackningar som fanns på marknaden före den 9 februari 2019 kunna säljas trots att de kan
sakna de föreskrivna säkerhetsdetaljerna.
– Vi har ju en situation i Europa där vi de senaste åren
sett ökade problem med restnoteringar och att då ta bort
icke-förfalskade läkemedel för att de inte är korrekt märkta
eller på grund av tekniska problem skulle kunna bidra till
ytterligare restnoteringar och det vill ju alla undvika, berättar Kristina von Sydow.

Så går det till
EMVO, European Medicines Verification Organisation, består av
de olika branschorganisationerna och ansvarar för införandet
av det europeiska systemet som hindrar förfalskade läkemedel
att nå patienter via apotek eller sjukvård.

Risken för bristsituationer på grund av det nya systemet
var också orsaken till att e-VIS tillsammans med Sveriges
Apoteksförening valde att, liksom flera andra länder, förlänga den så kallade ”soft launchen” och sjösätta det nya
systemet stegvis under en längre så kallad stabiliseringsperiod.
– Det betyder att vi har undantagit vissa identifierade
felkoder för att alla aktörer ska kunna rätta misstag och
förbättra sina processer. Allt eftersom vi säkerställt att systemet fungerar har vi därefter skärpt kraven vad gäller på
larm på dessa koder.
Kristina von Sydow menar att metoden att lyfta ut en
felkategori i taget har gett både läkemedelsbranschen och
slutanvändarna möjlighet att under kontrollerade former
få erfarenheter och göra lärdomar innan nya kategorier av
larm lyfts ur stabiliseringsperioden.
– Det är viktigt att komma ihåg att det stegvisa införandet hela tiden bara har gällt för apotek, sjukvårdsinrättningar och i vissa fall då distributörer avaktiverar förpackningar eller tar emot returer från apotek. Läkemedelsföretagen har hela tiden varit skyldiga att följa direktivet fullt
ut. Så snart ett läkemedelsföretag identifierat problem ska
dessa lösas direkt.
Under våren kommer ytterligare två undantag av felkoder tas bort och därefter är systemet helt infört i Sverige.

e-VIS, e-Verifikation i Sverige, utvecklar och ansvarar för den
svenska delen (SMVS) av det europeiska systemet

Fortsatt samarbete
På sikt kommer systemet för e-verifikation att omfatta mer
än 100 miljoner förpackningar på rullande årsbasis i Sverige och på EU-nivå handlar det årligen om 10 miljarder
förpackningar.
Nästa steg handlar om att stabilisera ”hela” systemet och
ta fram långsiktiga strategier för drift och utveckling, förklarar Kristina von Sydow.
– Vi samarbetar mycket, både på EU-nivå och med de
länder som valt samma IT-system som Sverige. Under 2020
kommer vi framför allt att jobba med ”operational excellence” för IT-systemet men också med organisation och ledningsprocesser, hur samarbetet ska utvecklas och hur styrningen ska utformas för att vi ska få så effektiva processer
som möjligt.

Europiskt samarbete för att förhindra
EMVO, European Medicines Verification Organisation, består av de olika branschorganisationerna och ansvarar för
införandet av systemet på EU-nivå. En av medlemmarna är
Efpia, den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Efpia presenterade i januari
2020 sina förslag för hur Europa ska kunna såväl minska
som hantera restsituationer när de uppstår. Ett av förslagen
är att använda e-verifikationssystemet för att kunna anapharma industry nr 1-20
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E-verifikationssystemet i siffror
• 10 miljarder förpackningar per år kommer att laddas upp i
den europeiska hubben

• 150.000 apotek är uppkopplade till systemet i Europa
• 1.500 tillverkare laddar upp sina produkter i systemet

• 100 miljoner förpackningar per år kommer att registreras i den
svenska delen av systemen

lysera data för att identifiera rotorsakerna till uppkomna
brister men också bättre hantera dessa. Anders Blanck,
LIF:s vd är också ordförande i e-VIS styrelse och medlem
i Efpias styrelse.
– Det är viktigt att branschen vänder på alla stenar för
att förebygga läkemedelsbrister och att vi blir bättre på att
åtgärda restsituationer när de uppstår, men e-verifikationssystemet som det ser ut i dag är inte byggt för denna uppgift, menar Anders Blanck. Efpia skriver i sitt förslag att det
är viktigt att alla berörda aktörer och myndigheter gemensamt utreder om och hur systemet skulle kunna bidra till
att säkra Europas läkemedelsdistribution ytterligare och
det är vi öppna för även i Sverige.
Anders Blanck håller med Kristina von Sydow om att
införandet trots allt gått smidigt.
– Det här är vad jag vet första gången som ett sådant här
omfattande system utvecklats och tagits i drift av så många
olika intressenter och aktörer i samverkan inom EU. Vanligtvis är det ju olika myndigheter som samarbetar och förseningar är inte ovanligt. Här har läkemedelsbranschen
tillsammans med övriga intressenter visat att vi tar ansvar
och vi har levererat enligt den av politikerna beslutade tidsplanen.

kopplade mot systemet och hur vi som
systemägare förvaltar
det svenska systemet.
Men Läkemedelsverket kan också till
exempel vid läkemedelsbrist tillåta att
några produkter undantas från de gemensamma reglerna.
– Vi är många olika
aktörer och organisationer, offentliga som
privata, som samarbetar kring detta system och trots våra
många olikheter har Anders Blanck
Foto: Gunilla Lundström
vi ett gemensamt mål,
avslutar Kristina von Sydow. Vi vill att våra patienter ska
få säkra läkemedel vid rätt tidpunkt oavsett var i Europa
man befinner sig. E-verifikationssystemet kommer att bidra
till det.

Läkemedelsverket sköter tillsynen
Systemet för e-verifikation står under Läkemedelsverkets
tillsyn och det är också Läkemedelsverket som kan ge dispens om något läkemedel av någon orsak behöver undantas
från de införda reglerna.
– Myndigheten kommer att följa upp att reglerna för läkemedelsförpackningar följs, att företag och apotek är upp52 pharma industry nr 1-20
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