
26.4.2017
Dnr Fimea 004690/00.01.02/2016

1/2017

Foreskift fran Sakerhets- och utvecklingscentret for lakeme-
delsomradet

TILLSTANDS OCH ANMALNINGSFORFARANDE
VID OBLIGATORISK LAGRING AV LAKEMEDEL

Laakealanturvallisuus-jakehittamiskeskus | Sakerhets-och utvecklingscentret for lakemedelsomradet | Finnish Medicines Agency

PB 55, 00034 FIMEA | Tfn 029 522 3341 | kirjaamo@fimea.fi ] www.fimea.fi | FO-nummer 0921536-6



Bemyndiganden

11 § 2 mom., 14 § 2 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om obligatorisk lagring
av lakemedel sadana de lyder i lagen 776/2009

Malgrupper

Importorerna av lakemedel
Lakemedelsfabrikerna
Verksamhetsenheterna inom halso- och sjukvarden
Institutet for halsa och valfard

Ikrafttradande

Foreskriften trader i kraft 1.5.2017 och galler tillsvidare.



INNEHALL

1 ALLMANT........................................................2

1.1 Tillampningsomrade..................................2

1.2 Informationsinnehallet i anmalningar
och ansokningargallande obligatorisk
lagring av lakemedel .................................2

1.3 Definitioner.................................................3

2 ANMALAN OM LAGRINGSSKYLDIGHET.....3

2.1 Anmalningarnas innehall.......................... 3

2.1.1 Lakemedelsfabrikernas anmalan
om lakemedelssubstanser och
ovriga material som anvands vid
tillverkningen.........................................4

2.1.2 Anmalan av lakemedelsfabrikers
och importorers lagringsskyldighet
som forandras under kalenderaret......4

2.1.3 Lagringsskyldigheter som de som
uppratthaller verksamhetsenheter
inom halso- och sjukvarden
inbordes har kommit overens om........4

3 ANSOKAN OM TILLSTAND ATT
UNDERSKRIDALAGERVOLYMEN...............5

3.1 Allmanna krav............................................5

3.2 Skriftlig forsakran om storningar i
tillgangen....................................................5

3.3 Omfattande storning i tillgangen..............6

3.4 Hallbarhetstid for lakemedelspreparat
som omfattas av obligatorisk
lagringsskyldighet.....................................6

4 ANSOKAN OM BEFRIELSE...........................6

4.1 Allmanna krav.............................................6

4.2 Ansokan om befrielse nar
uppratthallandet av
lagringsskyldigheten ar uppbenbart
onodigt........................................................7

4.3 Avtal om obligatorisk lagring som
uppgjorts med stod av lagen am
skyddsupplag.............................................7

4.4 Ansokan om befrielse pa grundval av
att lagringsskyldigheten ar mycket
liten..............................................................7

4.4.1 Lakemedelsimportorerna och
lakemedelsfabrikerna............................7

4.4.2 Verksamhetsenheterna inom halso-
och sjukvarden....................................... 7

5 HANDLEDNING OCH RADGIVNING .............8

6 GILTIGHETSTID..............................................8

SANDLISTA...........................................................8

FORKANNEDOM..................................................8

Laakealan turvallisuus-ja kehittamiskeskus [ Sakerhets-och utvecklingscentret for lakemedelsomradet | Finnish Medicines Agency

PB 55, 00034 FIMEA | Tfn 029 522 3341 | kirjaamo@fimea.fi | www.fimea.fi | FO-nummer 0921536-6



1 ALLMANT

1.1 Tillampningsomrade

I denna foreskrift fran Sakerhets- och utvecklingscentret for lakemedelsom-
radet (nedan Fimea) utfardas narmare bestammelser om informationsinne-
hallet i anmalningar och ansokningar enligt lagar och forordningar om obli-
gatorisk lagring av lakemedel och om anmalnings- och ansokningsforfaran-
dena.

Foreskriften tillampas

1) betraffande anmalningar om obligatorisk lagring pa lakemedelsfabriker-
na, importorerna av lakemedelspreparat, uppratthallarna av verksam-
hetsenheter inom halso- och sjukvarden och Institutet for halsa och val-
f a rd;

2) betraffande ansokningar om tillstand att underskrida lagervolymen pa
ansokningar av lakemedelsfabrikerna och importorerna av lakemedels-
preparat samt av Institutet for halsa och valfard; och

3) betraffande befrielse fran obligatorisk lagring pa ansokningar av lake-
medelsfabrikerna, importorerna av lakemedelspreparat och av verk-
samhetsenheterna inom halso- och sjukvarden.

1.2 Informationsinnehallet i anmalningar och ansokningar gallande obligatorisk lagring
av lakemedel

Fimea rekommenderar att blanketterna pa Fimeas webbplats
(www.fimea.fi) anvands vid anmalan om obligatorisk lagring eller ansokan
om tillstand for obligatorisk lagring. Blanketterna laggs ut endast pa
Fimeas webbplats och de innehaller de uppgifter som kravs i anmalningar-
na och ansokningarna.

Anmalningsblanketten kan anvandas till tillampliga delar av lakemedelsfa-
brikerna, lakemedelsimportorerna, verksamhetsenheterna inom halso- och
sjukvarden och av Institutet for halsa och valfard. For lakemedelsfabrikerna
finns aven en anmalningsblankett for lakemedelssubstanser, tillsatsamnen,
hjalpsubstanser och forpackningsmaterial som anvands for framstallning av
lakemedelspreparat.

Blanketten for ansokan om tillstand att underskrida lagervolymen kan an-
vandas till tillampliga delar av lakemedelsfabrikerna, importorerna av lake-
medelspreparat och av Institutet for halsa och valfard.

Blanketten for ansokan om befrielse fran lagringsskyldigheten kan anvan-
das till tillampliga delar av lakemedelsfabrikerna, importorerna av lakeme-
delspreparat och av verksamhetsenheterna inom halso- och sjukvarden.

Om aktoren avfattar en fritt formulerad anmalan eller ansokan, ska det av
dokumenten framga motsvarande uppgifter som pa blanketterna pa Fimeas
webbplats.
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1.3 Definitioner

I denna foreskrift avses med

lagen om obligatorisk lagring lagen som utfardats om obligatorisk lagring
av lakemedel (979/2008);

forordningen om obligatorisk lagring statsradets forordning om obligato-
risk lagring av lakemedel (1114/2008); samt statsradets forordningar
(308/2012) och (1106/2015), genom vilka 1-3 § i statsradets ursprungliga
forordning har andrats;

den lagringsskyldige lakemedelsfabriker, importorer av ett lakemedels-
preparat, uppratthallare av verksamhetsenheter inom halso- och sjukvar-
den och Institutet for halsa och valfard;

importor av ett lakemedelspreparat lakemedelsfabriker som namns i 8 §
och 32 § i lakemedelslagen (395/1987), vars preparat som kraver forsalj-
ningstillstand inte kan tillverkas i Finland och lakemedelspartiaffarer som
importerar till Finland for forsaljning lakemedelspreparat enligt 4 § i lake-
medelslagen (395/1987) som har forsaljningstillstand i Finland. Om den
lagringsskyldige har beviljats tillstand att ordna skyldigheten pa annat satt
med ett annat lakemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten
enligt 2 § i forordningen om obligatorisk lagring, avses med importor aven
importoren av detta lakemedelspreparat; och

omfattande storning i tillgangen en situation da alia eller en star del av
de lakemedelspreparat som innehaller samma lakemedelssubstans, lampar
sig for samma anvandningsandamal och som omfattas av lagringsskyldig-
heten ar foremal for ett avbrott i tillgangen och det inte ar sakert hur lange
avbrottet pagar eller avbrottet kan ha en avsevard inverkan pa forsorj-
ningsberedskapen.

2 ANMALAN OM LAGRINGSSKYLDIGHET

2.1 Anmalningarnas innehall

Enligt 14 § 1 mom. i lagen om obligatorisk lagring ska den lagringsskyldige
arligen meddela Sakerhets- och utvecklingscentret for lakemedelsomradet
de uppgifter som behovs for att faststalla vilka mangder lakemedelssub-
stanser, hjalpsubstanser, tillsatsamnen, forpackningsmaterial och lakeme-
delspreparat lagringsskyldigheten omfattar samt uppgifterna om mangder-
na i de obligatoriska lagren och ovriga uppgifter som behovs for tillsynen
over att denna lag och de bestammelser som utfardas med stod av den
iakttas.

I 4 § i lagen om obligatorisk lagring uppraknas de lakemedelsgrupper som
omfattas av lagringsskyldigheten. I 1 § i forordningen om obligatorisk lag-
ring definieras narmare de lakemedelssubstanser for vilka lagringsskyldig-
heten uppstar. Enligt 1 § 2 mom. i forordningen om obligatorisk lagring gal-
ler lagringsskyldigheten for cancermediciner och lakemedel, immunostimu-
lanter och immunosuppressanter avsedda for behandling av deras biverk-
ningar endast verksamhetsenheter inom halso- och sjukvarden.
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De mangder som omfattas av lagringsskyldigheten som uppges i anmalan
ska beraknas pa basis av lagen och forordningen om obligatorisk lagring.

Anmalningsblanketten har lagts ut pa Fimeas webbplats (www.fimea.fi).
Om blanketten inte anvands ska motsvarande uppgifter lamnas till Fimea i
tabellform.

2.1.1 Lakemedelsfabrikernas anmalan om lakemedelssubstanser och ovriga material
som anvands vid tillverkningen

Lakemedelsfabriker som uppfyller sin lagringsskyldighet med lakemedels-
substanser, hjalpsubstanser och tillsatsamnen samt forpackningsmaterial i
stallet for lakemedelspreparat, ska lamna en anmalan om detta. Av anma-
lan ska framga lakemedelspreparaten och lakemedelssubstanserna som
behovs for tillverkning av dem, hjalpsubstanserna och tillsatsamnena samt
forpackningsmaterialen. Endast de sammanlagda mangderna anmals till
Fimea. Anmalaren ska dock aven uppratthalla uppgifterna om enskilda la-
kemedelssubstanser, hjalpsubstanser och tillsatsamnen samt forpack-
ningsmaterial och pa begaran lamna dem till Fimea.

En separat anmalningsblankett for detta andamal har lagts ut pa Fimeas
webbplats (www.fimea.fi). Om blanketten inte anvands ska motsvarande
uppgifter lamnas till Fimea i tabellform.

2.1.2 Anmalan av lakemedelsfabrikers och importorers lagringsskyldighet som forand-
ras under kalenderaret.

Enligt 9 § 2 mom. i lagen om obligatorisk lagring ska importorerna och la-
kemedelsfabrikerna uppdatera sina arsanmalningar om obligatorisk lagring,
om det sker vasentliga forandringar i forsaljningen av lakemedel (forsalj-
ningen okar eller minskar med minst 30 %) under tiden fran den 1 oktober
aret fore lagringsaret till den 31 mars lagringsaret.

Andringsanmalan ska lamnas till Fimea fore den 31 maj under lagringsaret,
om forsaljningen okar med mer an 30 %. Lakemedelsfabriker och importo-
rer kan ocksa lamna anmalan till Fimea fore den 31 maj om de reducerar
det obligatoriska lagret med hogst den mangd som motsvarar minskningen
av forsaljningen, om den har minskat mer an 30 %.

Anmalningsblanketten pa vilken uppgifterna som ar foremal for andringar
skrivs in, har lagts ut pa Fimeas webbplats (www.fimea.fi). Om blanketten
inte anvands ska motsvarande uppgifter lamnas till Fimea i tabellform.

Enligt 9 § 2 mom. i lagen om obligatorisk lagring trader lagringsskyldighet-
en i enlighet med den uppdaterade anmalan i kraft den 1 juli.

2.1.3 Lagringsskyldigheter som de som uppratthaller verksamhetsenheter inom halso-
och sjukvarden inbordes har kommit overens om.

Enligt 7 § 4 mom. i lagen om obligatorisk lagring kan tva huvudman for
verksamhetsenheter inom halso- och sjukvarden sinsemellan komma over-
ens om att uppratthalla ett obligatorisk lager.

Bada avtalsparterna ska meddela Fimea om arrangemanget. Om arrange-
manget kan meddelas med anmalningsblanketten om mangden obligato-
risk lagring eller med en fritt formulerad ansokan.
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Anmalningsblanketten for att meddela mangden obligatoriskt lager har lagts
ut pa Fimeas webbplats (www.fimea.fi). Om blanketten inte anvands ska
motsvarande mangder lamnas till Fimea i tabellform.

3 ANSOKAN OM TILLSTAND ATT UNDERSKRIDA LAGERVO-
LYMEN

3.1 Allmanna krav

Underskridande av lagringsskyldigheten gallande lakemedelspreparat som
omfattas av lagringsskyldigheten eller av andra produkter som omfattas av
lagringsskyldigheten forutsatter ett tillstand att underskrida lagen/olymen
som beviljas av Fimea.

Fimea kan pa den lagringsskyldiges ansokan bevilja tillstand att under-
skrida lagervolymen i enlighet med forutsattningarna i 15 § i lagen om obli-
gatorisk lagringsskyldighet.

I ansokan om tillstand att underskrida lagervolymen ska presenteras upp-
gifter om den lagringsskyldige och om lakemedelspreparatet som omfattas
av lagringsskyldigheten, lagstadgade grunder for tillstand att underskrida
lagervolymen samt tidigare beviljade tillstand for obligatorisk lagring. Den
sokande ska aven presenters med information som ar tillganglig (till exem-
pel storningar i tillgangen av motsvarande lakemedel) vilken inverkan un-
derskridandet har pa forsorjningsberedskapen.

Blanketten for ansokan om tillstand att underskrida lagervolymen har lagts
ut pa Fimeas webbplats (www.fimea.fi). Om blanketten inte anvands ska
motsvarande information lamnas i en fritt formulerad ansokan till Fimea.

Sokanden ska gora en ansokan om tillstand att underskrida lagervolymen
separat for varje lakemedelspreparat. Ansokningar som har ifyllts omsorgs-
fullt paskyndar behandlingen av ansokningar pa Fimea.

Ett obligatoriskt lager hos en verksamhetsenhet inom halso- och sjukvar-
den (en sadan verksamhetsenhet inom halso- och sjukvarden som avses i
7 § i lagen om obligatorisk lagring av lakemedel) far dock vara mindre an
den faststallda mangden, om det pa grund av storningar i tillgangen pa la-
kemedel ar nodvandigt for enhetens verksamhet att det obligatoriska lagret
borjar anvandas. Verksamhetsenheten inom halso- och sjukvarden ska ef-
ter det att storningarna i tillgangen pa lakemedel har upphort utan drojsmal
komplettera lagret sa att det motsvarar lagringsskyldigheten.

3.2 Skriftlig forsakran om storningar i tillgangen

Om storningen i tillgangen ar langvarig, det vill saga, att den pagar langre
an tre manader under ett kalenderar, ska sokanden till sin ansokan om till-
stand att underskrida lagervolymen utover sin egen redogorelse aven foga
en skriftlig forsakran om storningen i tillgangen av den ansvarige tillverka-
ren av lakemedelspreparatet, avtalstillverkaren eller av lakemedelsleveran-
toren. For att Fimea ska kunna uppskatta forsorjningsberedskapen i sin
helhet ska redogorelsen och en skriftlig forsakran ges i realtid aven da an-
sokan om tillstand att underskrida lagervolymen gors flera ganger av
samma orsak under samma kalenderar sa att den sammanlagda tidspe-
rioden overskrider tre manader.
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3.3 Omfattande storning i tillgangen

Enligt 16 § i lagen om obligatorisk lagring ar det social- och halsovardsmi-
nisteriet som beslutar om anvandning av de obligatoriska lagren och om
begransningar av dem, om det forekommer omfattande problem som galler
tillgangen pa lakemedelssubstanser eller lakemedelspreparat eller pa sad-
ana hjalpsubstanser, tillsatsamnen ellerforpackningsmaterial som anvands
vid framstallningen av lakemedelspreparat och dessa problem inte beror pa
lakemedelsfabriker eller importorer.

I dylika situationer ska aven en ansokan om tillstand att underskrida lager-
volymen lamnas till Fimea, men Fimea Ran vid behov gora en framstallning
om behandling av arendet till social- och halsovardsministeriet som ett
arende under 16 § i lagen om obligatorisk lagring. I dylika fall kan Fimea
overfora behandlingen av ansokan till social- och halsovardsministeriet som
fattar beslut pa Fimeas forslag.

3.4 Hallbarhetstid for lakemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagringsskyl-
dighet

Om ett lakemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten till ex-
empel pa grund av kort hallbarhetstid riskerar att bli olampligt for sitt an-
vandningsandamal, ska i ansokan framforas en kalkyl som bevis pa att la-
kemedelspreparatet blir gammalt under lagringsaret.

Ett lakemedelspreparat ar dugligt att hallas i det obligatoriska lagret till ut-
gangen av dess hallbarhetstid. Sokanden ska i ansokan om tillstand att un-
derskrida lagervolymen framfora en redogorelse over tillgangen till nya par-
tier och om uppfyllandet av lagringsskyldigheten.

4 ANSOKAN OM BEFRIELSE

4.1 Allmanna krav

Befrielse fran lagringsskyldigheten gallande lakemedelspreparat som om-
fattas av lagringsskyldigheten eller av andra produkter som omfattas av
lagringsskyldigheten forutsatter ett tillstand for befrielse som beviljas av
Fimea. Fimea kan bevilja tillstand for befrielse pa ansokan av den lagrings-
skyldige i enlighet med forutsattningarna i 11 § i lagen om obligatorisk lag-
ring av lakemedel och 3 § i forordningen om obligatorisk lagring av lakeme-
del.

Den lagringsskyldige ska lamna ansokan om befrielse enligt lakemedels-
substansen som ingar i lakemedelspreparatet. Om tillstand for befrielse an-
soks for ett eller flera lakemedelspreparat som innehaller samma lakeme-
delssubstans, ska i ansokan uppraknas varje lakemedelspreparat som om-
fattas av lagringsskyldigheten enligt forsaljningstillstand under sitt handels-
namn.

Sokanden ska i ansokan om tillstand for befrielse anfora grunder for

varfor sokanden anser att befrielse inte riskerar lakemedlens forsorj-
ningsberedskap
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varfor uppfyllandet av obligatorisk lagring orsakar sarskilda problem for
den lagringsskyldige

eller

varfor obligatorisk lagring ar uppenbart onodig.

Ansokan om tillstand att befrias fran lagringsskyldigheten Ran goras med
en blankett som finns pa Fimeas webbplats (http://www.fimea.fi) eller en
ansokan som innehaller motsvarande uppgifter.

4.2 Ansokan om befrielse nar uppratthallandet av lagringsskyldigheten ar uppbenbart
onodigt.

Om importoren av lakemedelspreparatet som omfattas av lagringsskyldig-
heten byts ut eller importorens verksamhetstillstand upphor, kan importoren
exempelvis I sadana situationer ansoka om befrielse fran skyldigheten att
lagra lakemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten. Sokanden
ska i ansokan uppge hela den mangd som omfattas av den obligatoriska
lagringsskyldigheten som overgar till en annan lagringsskyldig. I samband
med detta ska aven uppvisas en undertecknad forbindelse eller annat bevis
over att uppratthallandet av lagringsskyldigheten ar uppbenbart onodigt for
sokanden.

4.3 Avtal om obligatorisk lagring som uppgjorts med stod av lagen om skyddsupplag

Om en lakemedelsimportor eller lakemedelsfabrik ansoker om befrielse pa
basis av ett avtal som ingatts med stod av lagen om skyddsupplag
(970/1982), ska till ansokan fogas ett avtal om obligatorisk lagring som
uppgjorts med stod av lagen om skyddsupplag.

4.4 Ansokan om befrielse pa grundval av att lagringsskyldigheten ar mycket liten

4.4.1 Lakemedelsimportorerna och lakemedelsfabrikerna

Om ansokan om tillstand for befrielse gors med motiveringen att lagrings-
skyldigheten ar mycket liten, ska sokanden i sin ansokan framfora en kalkyl
med vilken detta motiveras. I kalkylen over hur liten lagringsskyldigheten ar
ska sokanden med den information den innehar beakta de andelar pa
marknaden i Finland som innehas av i Finland saluforda lakemedelsprepa-
rat som innehaller samma lakemedelssubstans, lampar sig for samma an-
vandningsandamal och som omfattas av lagringsskyldigheten.

Kalkylen som beskriver hur liten lagringsskyldigheten ar ska grunda sig pa
forsaljnings- eller forbrukningsuppgifter for en i lagen om obligatorisk lag-
ring faststalld tidpunkt som lampar sig for befrielsetiden.

Sokanden ska i sin kalkyl bevisa att lakemedelspreparatet som omfattas av
lagringsskyldigheten har en sarskilt liten andel av marknaden i Finland och
att befrielse fran skyldigheten inte riskerar forverkligandet av forsorjnings-
beredskapen.

4.4.2 Verksamhetsenheterna inom halso- och sjukvarden

Verksamhetsenheter inom halso- och sjukvarden ska med den information
sokanden innehar motivera det ringa behovet av obligatorisk lagring i for-
hallande till allman anvandning och forbrukning av lakemedelspreparatet
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vid verksamhetsenheterna inom halso- och sjukvarden och aven beakta
preparatets eventuella krisspecificitet. Sokanden ska till ansokan foga en
berakning av pa vilka faktorer den ringa mangden grundar sig.

En verksamhetsenhet inom halso- och sjukvarden som i egenskap av privat
serviceproducent saljer sjukvardstjanster till en kommun, en samkommun
eller landskapet Aland, ska till sin ansokan om befrielse foga ett utlatande
av den ledande overlakaren i kommunen om befrielsens inverkan pa for-
sorjningsberedskapen.

5 HANDLEDNING OCH RADGIVNING

Sakerhets- och utvecklingscentret for lakemedelsomradet ger pa begaran
rad och handledning om tillampandet av denna foreskrift.

6 GILTIGHETSTID

Denna foreskrift trader i kraft 1.5.2017 och gallertillsvidare.

Underskrift Eija Pelkonen
Vikarie for overdirektor

SANDLISTA

FOR KANNEDOM

Paivi Nevalampi
Inspektor

Lakemedelsimportorerna

Lakemedelsfabrikerna

Sjukhusapotek och lakemedelscentraler

Institutet for halsa och valfard

Social- och halsovardsministeriet

Arbets- och naringsministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Livsmedelssakerhetsverket

Forsorjningsberedskapscentralen

Fimea [Q]



Lakemedelsindustrin rf.

Rinnakkaislaaketeollisuus ry

Apoteksvarugrossisterna r.f.

Suomen Laakerinnakkaistuojat ry

Veterinarlakemedelsindustrin

Kommunforbundet

hmea [9]



Foreskrift ISSN-L 1798-6567
ISSN 1798-6567

Fimea
Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus | Sakerhets- och utvecklingscentret for lakemedelsomradet | Finnish Medicines Agency

PB 55, 00034 FIMEA | Tfn 029 522 3341 | kirjaamo@fimea.fi | www.fimea.fi | FO-nummer 0921536-6

: 11.8)


