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Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av det obligatoriska lagret 
av läkemedelspreparat som innehåller meropenem i särskilda situationer 

 

Beslut  

Med stöd av 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008, lagen om 
obligatorisk lagring) beslutar social- och hälsovårdsministeriet att det obligatoriska lagret av 
följande läkemedelspreparat som innehåller den aktiva substansen meropenem och som finns 
på den finländska marknaden får underskrida den mängd motsvarande den genomsnittliga 
konsumtionen under tio (10) månader som föreskrivs i 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om 
obligatorisk lagring och 1 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om obligatorisk lagring 
av läkemedel (1114/2008, förordningen om obligatorisk lagring):  

Läkemedelspreparatets 

handelsnamn 

i Finland  

Styrka  

 

Läkemedelsform Importör till Finland 

Meropenem Stada   500 mg, 

1 g 

pulver till 

injektion/infusionsvätsk

a, lösning 

Stada Nordic ApS, filial i 

Finland 

Meronem  500 mg  

1 g 

pulver till 

injektion/infusionsvätsk

a, lösning 

Pfizer PFE Finland Oy 

 

 

För att man genom att börja använda det obligatoriska lagret på det sätt som avses i detta 
beslut ska kunna trygga tillgången till och en ändamålsenlig distribution av meropenem-
läkemedelspreparat, som ingår i lagret, inom Finlands territorium, ska följande bestämmelser 
iakttas vid användningen av de läkemedelspreparat som avses i detta beslut:  

1. Användningen av det obligatoriska lagret riktas så att aktörernas behovskalkyl och 
fördelning av utrustning baserar sig på modellen med fem specialupptagningsområden 
inom den specialiserade sjukvården. Behoven samlas in från aktörerna inom social- och 
hälsovården till universitetssjukvårdsdistriktens logistikcentraler. 
Försörjningsberedskapscentralen levererar utrustning till aktörerna till de fem 
universitetssjukvårdsdistriktens logistikcentraler och via dem till aktörerna i enlighet med 
social- och hälsovårdsministeriets separata beslut. 

2. Mängden läkemedelspreparat som ingår i det obligatoriska lagret får inte underskrida en 
mängd motsvarande försäljningen under fyra (4) veckor beräknat enligt den 
genomsnittliga försäljningen under den bestämda tiden för skyldigheten. Importörer och 
distributörer av läkemedelspreparaten är skyldiga att försäkra sig om att de hela tiden har 
den mängd motsvarande försäljningen under fyra veckor som krävs i lager.  

3. Importörer och tillverkare av läkemedelspreparaten är skyldiga att informera sina kunder 
om riktandet av användningen av det obligatoriska lagret i enlighet med detta beslut och 
övervaka atypisk försäljning av läkemedelspreparat som ingår i det obligatoriska lagret för 
att det ska säkerställas att de läkemedelspreparat som ingår i det obligatoriska lagret 
används endast för läkemedelsbehandling i Finland i enlighet med riktandet i punkt 1. 

Detta beslut träder i kraft den 27 mars 2020. Detta beslut gäller till den 1 januari 2021. 
Importörer och tillverkare ska iaktta beslutet under den tid deras lagringsskyldighet enligt 
lagen om obligatorisk lagring gäller och i den omfattning som anges i lagen om obligatorisk 
lagring. 
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Motivering till beslutet  

Meropenem är ett bredspektrumantibiotikum som används inom sjukhusvården. Dess 
indikationer är bl.a. svår lunginflammation, inklusive sjukhusförvärvad lunginflammation och 
lunginflammation som anknyter till användning av respirator samt bronkit och 
lunginflammation i samband med cystisk fibros. Meropenem hör till de antibiotika som avses i 
4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om obligatorisk lagring och i fråga om vilka gäller den i 6 § 1 
mom. 1 punkten i lagen och 1 § 1 mom. 1 punkten i förordningen om obligatorisk lagring 
föreskrivna lagringsskyldighet för importören som omfattar en mängd motsvarande den 
genomsnittliga konsumtionen under tio (10) månader. Den genomsnittliga konsumtionen 
beräknas enligt försäljningen i Finland av läkemedelspreparatet från ingången av mars till 
utgången av augusti föregående år. Lagringsskyldigheten gäller ett kalenderår.  

Enligt 15 § i lagen om obligatorisk lagring får den lagringsskyldiges lager av en produkt som 
omfattas av lagringsskyldigheten inte underskrida den mängd som bestäms enligt lagen. I 16 
§ i lagen föreskrivs det dock om användningen av ett obligatoriskt lager i särskilda situationer. 
I paragrafen föreskrivs det att om det förekommer omfattande problem som gäller tillgången 
på läkemedelssubstanser eller läkemedelspreparat eller på sådana hjälpsubstanser, 
tillsatsämnen eller förpackningsmaterial som används vid framställningen av 
läkemedelspreparat och dessa problem inte beror på läkemedelsfabriker eller importörer, kan 
social- och hälsovårdsministeriet för att säkra försörjningsberedskapen i den exceptionella 
situationen på framställning av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
besluta att den mängd produkter som omfattas av lagringsskyldigheten får underskrida den 
mängd som föreskrivs enligt denna lag. I ministeriets beslut kan det bestämmas för vilka 
ändamål och i vilka mängder produkten som omfattas av lagringsskyldigheten kan användas. 
I beslutet ska det bestämmas när de obligatoriska lagren åter ska vara av den storlek som 
fastställts enligt denna lag. 

Villkoren i 16 § i lagen om obligatorisk lagring uppfylls i detta ärende. Säkerhets- och 
utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har till social- och hälsovårdsministeriet 
lämnat en i 16 § i lagen om obligatorisk lagring avsedd framställning om att de 
läkemedelspreparat som ingår i de obligatoriska lagret och som innehåller den aktiva 
substansen meropenem ska få underskrida den i lagen om obligatorisk lagring föreskrivna 
mängden för tio (10) månader som gäller lagringsskyldigheten. 

Pandemin covid-19 som bröt ut i Kina i början av året har snabbt spridit sig till flera olika 
länder, också till Finland. Antalet smittade ökar dagligen. Covid-19 är en virussjukdom som 
det inte finns något egentligt läkemedel mot men i samband med den förekommer pneumoni 
(lunginflammation) och ARDS (akut respiratoriskt stressyndrom), vilka ofta kompliceras av en 
sekundär bakterieinfektion. Meropenem är inte den primära behandlingsformen för 
sjukhusförvärvad lunginflammation, men om sjukdomen blir utdragen kan det användas för att 
behandla den. Dessutom kan meropenem användas för behandling av sepsis (blodförgiftning) 
som orsakats av sjukdomen covid-19. Man kan således anta att på grund av att pandemin 
covid-19 framskrider och antalet insjuknade ökar att meropenem, liksom även andra 
läkemedel som särskilt används mot följdsjukdomar vid virusinfektioner, kommer att behövas i 
betydligt större mängder inom sjukvårdsdistrikten under de närmaste månaderna än under 
normala förhållanden.  

På ovan nämnda grunder kan man anta att efterfrågan på meropenem-läkemedelspreparat 
kommer att öka på grund av covid-19. På grund av pandemin är det inte sannolikt att nya 
läkemedelstillverkare träder in på marknaden och det är möjligt att någon av 
läkemedelsleverantörerna inte i tillräcklig utsträckning kan svara på den ökade efterfrågan. 
Pandemin covid-19 kan dessutom försvåra produktionen och logistiken av läkemedel. Man 
kan anta att dessa faktorer kan orsaka problem med tillgången till läkemedel. Europeiska 
läkemedelsmyndigheten har i sin anvisningar definierat en störning i tillgången på läkemedel, 
om vilken aktörerna ska göra en anmälan till myndigheterna, som en situation där utbudet av 
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läkemedelspreparat (hela det läkemedelsförråd som innehavaren av försäljningstillståndet för 
läkemedlet har släppt ut på marknaden) inte motsvarar efterfrågan på läkemedel på nationell 
nivå. Definitionen omfattar nuvarande störningar, störningar som kan förebyggas och 
förutsebara störningar i läkemedelsleveranserna (European Medicines Agency: Guidance on 
detection and notification of shortages of medicinal products for Marketing Authorisation 
Holders (MAHs) in the Union (EEA)).  

Beslutet behövs för att säkerställa försörjningsberedskapen i Finland. Meropenem-
läkemedelspreparaten är sjukhusläkemedel. Anskaffningen av dem i Finland baserar sig på 
konkurrensutsättning vid sjukvårdsdistrikten. På grund av konkurrensutsättningarna och den 
tid de lagstadgade lagringsskyldigheterna omfattar kommer det obligatoriska lagret av 
meropenem-läkemedelspreparat i Finland från början av juli till slutet av året att vara klart 
mindre än under normala förhållanden. Man kan räkna med att det obligatoriska lagrets 
storlek återgår till den normala nivån vid ingången av 2021. Av denna anledning och med 
beaktande av den förväntade ökningen av efterfrågan på meropenem-läkemedelspreparat, är 
det behövligt att för att Finlands försörjningsberedskap ska kunna säkerställas och en 
ändamålsenlig läkemedelsförsörjning genomföras besluta att det obligatoriska lagret av de i 
beslutet specificerade meropenem-läkemedelspreparaten får underskrida den lagstadgade 
mängd som omfattas av lagringsskyldigheten under 2020.  

 

 
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen  
 
 
 
 
Avdelningschef Pasi Pohjola   

 

 

Den undertecknade versionen finns i ärendehanteringssystemet under ärendenummer 

VN/6727/2020. 
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