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Hva dreier policyen seg om/viktige momenter 
 
Norges Farmaceutiske Forening mener at den norske befolkningen skal ha tilgang til sikre og 
kostnadseffektive legemidler uavhengig av betalingsevne og bosted. Det er viktig med 
tilstrekkelig nasjonal produksjonskapasitet og tiltak som gjør at vi kan håndtere 
mangelsituasjoner på en god måte. Norges Farmaceutiske Forening vil jobbe for at trygge, 
nye og effektive legemidler tas i bruk i Norge.Det er viktig at det forskes og utvikles 
legemidler nasjonalt, og at norske pasienter får mulighet til å delta i kliniske studer med 
legemidler som er under utvikling. 
 

Prinsipper: 
God legemiddeltilgang for alle er avhengig av en rekke faktorer: 
 
• Forskning og utvikling, inkludert klinisk utprøving 
• Tilstrekkelig produksjonskapasitet, både nasjonalt og globalt 
• Sikre og effektive logistikkløsninger 
• Befolkningens tilgang til apotek og helseinstitusjoner  
• Rasjonell og effektiv håndtering av mangelsituasjoner 
• Hensiktsmessige offentlige støtte- og innkjøpsordninger 
• Hensiktsmessig regelverk, med fokus på pasientene og forsyningskjeden 
• Bærekraftig og effektiv beredskap, både med tanke på lagerhold og evne til 

egenproduksjon. 
 
 
Utdypet: 
 
• Støtte forskning og utvikling innen legemidler, inkludert klinisk utprøving 

Norges Farmaceutiske Forening mener at det er viktig at det legges til rette for og 
stimuleres til forskning, utvikling og klinisk utprøving av legemidler nasjonalt. Det er også 
viktig at Norge bidrar til globalt samarbeid og finansiering innen utvikling av essensielle 
legemidler på områder der det foreligger markedssvikt, som for eksempel innen 
utvikling av nye antibiotika og vaksiner. 

 
• Jobbe for tilstrekkelig beredskap og produksjonskapasitet og – kompetanse 

Norges Farmaceutiske Forening mener at det er viktig at det finnes både 
produksjonskompetanse og kapasitet for produksjon av essensielle legemidler Dette for 
å muliggjøre egenproduksjon i tider med kritisk legemiddelmangel globalt. Mulighet for 
egenproduksjon ved mangel og beredskapssituasjoner krever at det finnes tilstrekkelig 
kapasitet også i tider med god legemiddeltilgang. 

 
• Rasjonell og effektiv håndtering av mangelsituasjoner 

Norges Farmaceutiske Forening mener at det er viktig med nasjonal koordinering av 
arbeidet med legemiddelmangel, for å tidlig kunne identifisere mulige 
mangelsituasjoner, vurdere løsninger og iverksette hensiktsmessige tiltak. Videre er det 
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viktig at det også lokalt arbeides systematisk for å legge til rette for best mulig løsninger 
for den enkelte pasient/pasientgruppe. 

 
• Støtte arbeidet med sikre og effektive logistikk - og transportløsninger for legemidler 

med gode kontroll – og sikkerhetsrutiner  
Norges Farmaceutiske Forening mener at det er viktig at gode digitale løsninger støtter 
opp om kontroll og sikkerhetsrutiner i forbindelse med logistikk og transportløsninger av 
legemidler. Det er også viktig at informasjon om legemiddelbeholdninger er tilgjengelig 
for myndigheter og de relevante aktører i bransjen.  

 
• Befolkningens tilgang til apotek og helseinstitusjoner  

Norges Farmaceutiske Forening mener hele befolkningen skal ha god tilgang til 
nødvendige legemidler uavhengig av bosted. Alle utsalgssteder for legemidler, enten det 
er fysisk eller nettbasert, skal ha farmasøytisk kompetanse til å gi god veiledning ved 
behov. 

 
• Hensiktsmessige innkjøps- og støtteordninger 

Norges Farmaceutiske Forening mener at befolkingen skal ha tilgang til kostnadseffektiv 
legemiddelbehandling uavhengig av betalingsevne, med utgangspunkt i gode nasjonale 
ordninger for innkjøp og finansiering av disse legemidlene. 


