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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS BESLUT OM ANVÄNDNINGEN AV 

OBLIGATORISKA LAGER AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL SOM 

INNEHÅLLER BENSYLPENICILLIN I SÄRSKILDA SITUATIONER 
 

 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag med stöd av 16 § i lagen om obliga-

torisk lagring av läkemedel (979/2008) beslutat att ett obligatoriskt lager av föl-

jande veterinärmedicinska läkemedelspreparat som innehåller bensylpenicillin 

(bensylpenicillinprokain) får underskrida den mängd för tre månader som 

anges i den lagen: 

 

Det veterinärmedi-

cinska läkemedels-

preparatets handels-

namn i Finland 

Styrka Läkemedelsform Importeras till 

Finland av 

Ethacilin vet 300 000 

IU/ml 

injektionsvätska, 

suspension 

Intervet Oy 

Penovet vet  300 

mg/ml 

injektionsvätska, 

suspension 

Vetcare Ab 

Procapen vet 300 

mg/ml 

injektionsvätska, 

suspension 

FaunaPharma 

Oy 

Carepen vet 600 mg intramammär 

suspension 

Vetcare Ab 

 

I 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel föreskrivs följande om an-

vändningen av ett obligatoriskt lager i särskilda situationer: "Om det förekom-

mer omfattande problem som gäller tillgången på läkemedelssubstanser eller 

läkemedelspreparat eller på sådana hjälpsubstanser, tillsatsämnen eller för-

packningsmaterial som används vid framställningen av läkemedelspreparat och 

dessa problem inte beror på läkemedelsfabriker eller importörer, kan social- 

och hälsovårdministeriet för att säkra försörjningsberedskapen i den exception-

ella situationen på framställning av Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-

medelsområdet besluta att den mängd produkter som omfattas av lagringsskyl-

digheten får underskrida den mängd som föreskrivs enligt denna lag. I ministe-

riets beslut kan det bestämmas för vilka ändamål och i vilka mängder produk-

ten som omfattas av lagringsskyldigheten kan användas. I beslutet ska det be-

stämmas när de obligatoriska lagren åter ska vara av den storlek som fastställts 

enligt denna lag." 

 

För att man genom att börja använda ett obligatoriskt lager ska kunna trygga 

tillgången på preparaten i fråga för kritiska ändamål på finländskt område ska 

följande begränsningar gälla för användningen av de läkemedelspreparat som 

avses i beslutet:  
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 Användningen av ett obligatoriskt lager bestäms enligt de temporära 

ändamål som anges i bilagan till detta beslut (Bilaga: Användningsän-

damål för injektionspreparat som innehåller bensylpenicillinprokain).  

 

 Förfarandet för beställning av obligatoriskt lagrade bensylpenicillin-

preparat från en läkemedelspartiaffär begränsas så att den distribue-

rande läkemedelspartiaffärens elektroniska beställningskanal inte kan 

användas, utan beställningarna måste göras på ett sätt som importörer-

na och den distribuerande partiaffären (Oriola Oy) gemensamt kommer 

överens om. Oriola Oy ska sända Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet kopior av beställningarna separat för varje månad 

och veterinär, så att centret i samarbete med Livsmedelssäkerhetsver-

ket kan övervaka att det obligatoriska lagret används korrekt. 

 

 Leverans av de nämnda bensylpenicillinpreparaten förbjuds till apotek 

och andra läkemedelspartiaffärer, och alla veterinärmedicinska preparat 

som innehåller bensylpenicillin och som levereras från ett obligatoriskt 

lager reserveras i den distribuerande partiaffären (Oriola Oy) för be-

ställningar från veterinärer som behandlar produktionsdjur.  

 

 Importörerna ska i samarbete med Oriola Oy övervaka att ett obligato-

riskt lager i enlighet med anvisningar från Livsmedelssäkerhetsverket 

har den mängd injektionspreparat, 5 000 ml sammanlagt, som behövs 

för att behandla 20 vuxna nötkreatur vid eventuella fall av mjältbrand. 

 

 

Detta beslut träder i kraft den 18 maj 2015.   

 

Beslutet gäller tills importörerna har meddelat att störningen i tillgången är 

över och att deras obligatoriska lager för tre månader är fyllda. Beslutet gäller 

dock högst till och med den 30 juni 2016. Senast då ska de obligatoriska lagren 

av veterinärmedicinska läkemedelspreparat som innehåller bensylpenicillin 

vara så stora som det anges i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel.  

 

 

 

BESLUTETS MOTIVERING 

 

I fråga om veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin är 

importörens lagringsskyldighet enligt 6 § 1 mom. 3 punkten i lagen om obliga-

torisk lagring av läkemedel och 1 § 1 mom. 14 punkten i statsrådets förordning 

om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008) en mängd motsvarande den 

genomsnittliga konsumtionen under tre månader.   

 

Det förekommer omfattande problem som gäller tillgången på veterinärmedi-

cinska preparat som innehåller bensylpenicillin och som omfattas av lagrings-

skyldigheten. Problemen beror inte på importen av preparat eller på läkeme-

delsfabriker, utan de beror på kvalitetsproblem hos den kinesiska tillverkaren 

av det verksamma ämnet. Kvaliteten på läkemedelssubstans som har framställts 

på detta tillverkningsställe motsvarar inte de krav på god tillverkningssed 

(GMP) i fråga om läkemedel som tillämpas inom Europeiska unionen. Därför 
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saknar läkemedelsfabriken i fråga tills vidare ett godkännande av EU:s behö-

riga myndighet för att få tillverka bensylpenicillin.  

 

Den aktuella läkemedelssubstansen kan antagligen fås från en annan läkeme-

delsfabrik tidigast i slutet av 2015, och då kommer läkemedelspreparaten ut på 

marknaden i början av 2016. För närvarande känner man inte till några fler till-

verkare av denna läkemedelssubstans.   

 

Veterinärmedicinska preparat som innehållet bensylpenicillin används i Fin-

land särskilt för behandling av djur inom livsmedelsproduktionen. Dessa prepa-

rat hör till de mest använda antimikrobiella medlen för djur, och av injektions-

preparaten uppgår penicillinpreparatens andel till 80 procent. Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet har bedömt att alla penicillinpreparat 

är kritiskt viktiga i Finland för behandlingen av produktionsdjur. Bensylpenicil-

lin är ett centralt antimikrobiellt medel inom vården av djur och det första al-

ternativet vid de flesta bakterieinfektioner hos produktionsdjur i enlighet med 

Livsmedelssäkerhetsverkets användningsrekommendationer för mikrobläke-

medel. Målsättningen med dessa rekommendationer är att främja en balanserad 

användning av antimikrobiella medel vid medicinering av djur och att därige-

nom hålla tillbaka en ökande läkemedelsresistens.  

 

Enligt de uppgifter som importörerna av läkemedelspreparat lämnade Säker-

hets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i april 2015 räcker de sälj-

bara lagren av injicerbara veterinärmedicinska preparat som innehåller bensyl-

penicillin med normal konsumtion högst till början av september 2015, bero-

ende på preparat. Det säljbara lagret av intramammarier bedömdes räcka till 

juli 2015, om inte nya partier kan fås till Finland.  

 

För att främja tillgången på bensylpenicillinpreparat har Säkerhets- och ut-

vecklingscentret för läkemedelsområdet också beviljat särskilda tillstånd att 

importera sådana partier av läkemedelspreparat där en läkemedelssubstans från 

den kinesiska tillverkaren har använts, förutsatt att substansens kvalitet har un-

dersökts i ett oberoende europeiskt laboratorium. Trots det hotas, enligt be-

dömningar från aktörer inom läkemedelsbranschen, tillgången på veterinärme-

dicinska preparat som innehåller bensylpenicillin av ett omfattande avbrott som 

inte beror på importörerna och som uppskattas vara i minst ett halvt år.  

 

Genom sådan användning av obligatoriska lager i särskilda situationer som av-

ses i 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och genom styrning av 

användningen kan tillgången på bensylpenicillinpreparat för produktionsdjur 

under avbrott i tillgången tryggas vid kritiska indikationer. Genom att använda 

obligatoriska lager kan man sannolikt trygga tillgången på de ovannämnda in-

jektionsläkemedlen till november-december 2015 och på intramammarier till 

oktober 2015.  

 

På grund av det som anges ovan gjorde Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet den 30 april 2015 en framställning till social- och hälso-

vårdsministeriet med stöd av 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel. 

Centret föreslår att social- och hälsovårdsministeriet beslutar att de obligato-

riska lagren av veterinärmedicinska preparat som innehåller bensylpenicillin 

ska kunna underskridas i en exceptionell situation. Centret föreslår vidare att 

ministeriet i sitt beslut anger för vilka ändamål och i vilka mängder läkeme-
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delssubstansen kan användas. Med en användning som begränsas till kritiska 

indikationer strävar man efter att säkerställa kontinuiteten inom livsmedelspro-

duktionen och trygga djurens hälsa och välmående. 

 

 

 

Social- och hälsovårdsminister  Laura Räty 

 

 

Regeringsråd    Anne Koskela 

 

 

 

BILAGA  Användningsändamål för injektionspreparat som innehåller bensylpenicillin-

prokain, Maj 2015 

 

 


