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ÄNDRING AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS BESLUT OM 

ANVÄNDNINGEN I SÄRSKILDA SITUATIONER AV OBLIGATORISKA LAGER AV 

VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER BENSYLPENICILLIN 
 

 

 

BESLUT 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag beslutat att ändra sitt beslut 

(STM/1741/2015) av den 15 maj 2015, vars bilaga har ändrats genom ett beslut 

fattat den 13 juli 2015. Enligt 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel 

(979/2008) kan social- och hälsovårdsministeriet för att säkra försörjningsbe-

redskapen i exceptionella situationer på framställning av Säkerhets- och ut-

vecklingscentret för läkemedelsområdet besluta att den mängd produkter som 

omfattas av lagringsskyldigheten får underskrida den mängd som föreskrivs en-

ligt lagen.  

 

Genom detta beslut ändras beslutet av den 15 maj 2015, så att mängden veteri-

närmedicinska läkemedel innehållande bensylpenicillin i det obligatoriska lag-

ret ska motsvara den genomsnittliga konsumtionen under fyra veckor, beräknat 

på basis av konsumtionen under de senaste två månaderna.  

 

Användningen av ett obligatoriskt lager bestäms enligt de uppdaterade ändamål 

som anges i bilagan till detta beslut (Bilaga: Användningsändamål för injekt-

ionspreparat som innehåller bensylpenicillinprokain – Livsmedelssäkerhetsver-

ket Eviras temporära användningsrekommendation januari 2016).       

 

Detta beslut träder i kraft 1.2.2016. Beslutet om ändring av bilagan gäller tills 

importörerna har meddelat att störningen i tillgången är över och att deras obli-

gatoriska lager motsvarande tre månaders genomsnittlig konsumtion är fyllda. 

Beslutet gäller dock högst till och med den 31 december 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.  

 

Till övriga delar gäller det beslut som fattades den 15 maj 2015.  

 

 

BESLUTETS MOTIVERING 

 

Genom att i enlighet med bilagan till social- och hälsovårdsministeriets beslut 

begränsa användningen till kritiska indikationer strävar man efter att se till att 

preparaten räcker så länge som möjligt.  

 

Penicillinpreparat har genom specialarrangemang som ordnats av Säkerhets- 

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fortgående kunnat fås till landet, 

även om mängden injektionspreparat som innehåller bensylpenicillin är mindre 

än normalt i Finland. 
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För att främja tillgången på bensylpenicillinpreparat har Säkerhets- och ut-

vecklingscentret för läkemedelsområdet beviljat särskilda tillstånd att importera 

sådana partier av läkemedelspreparat där en läkemedelssubstans från en kine-

sisk tillverkare har använts, förutsatt att substansens kvalitet har undersökts i ett 

oberoende europeiskt laboratorium. De särskilda tillstånden har gjort det möj-

ligt att importera nya partier av läkemedelspreparat.  

 

Enligt de uppgifter som importörerna av läkemedelspreparat lämnade Säker-

hets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i december 2015 räcker 

lagren av injicerbara veterinärmedicinska preparat som innehåller bensylpeni-

cillin (innefattande nya bekräftade leveranser och obligatoriska lager) under 

normal konsumtion högst till medlet av april 2016, beroende på preparat. Lag-

ren av intramammarier bedömdes räcka till medlet av maj 2016. 

 

I fråga om antimikrobiella läkemedel som ersätter bensylpenicillin och som ges 

som injektion har det förekommit upprepade störningar i tillgången. I synnerhet 

i fråga om läkemedelsbehandling av mjölkkor har det inneburit utmaningar, ef-

tersom det injektionspreparat innehållande korttidsverkande oxitetracyklin som 

passar bäst för vissa indikationer inte fortlöpande har funnits att få i en mängd 

som motsvarar den ökade konsumtionen. Därför har Eviras temporära använd-

ningsrekommendationer om indikationer för injektionspreparat som innehåller 

bensylpenicillinprokain i beslutets bilaga uppdaterats i januari 2016. 

 

Enligt lagen om obligatorisk lagring av läkemedel ska ett obligatoriskt lager av 

de veterinärmedicinska läkemedel som avses i beslutet innehålla en mängd 

motsvarande tre månaders genomsnittlig konsumtion av läkemedlen. I detta be-

slut bestäms att det obligatoriska lagret inte behöver innehålla en större mängd 

än den som motsvarar den genomsnittliga konsumtionen under fyra veckor, be-

räknat på basis av konsumtionen under de senaste två månaderna. Därigenom 

har myndigheterna tid att reagera, om det inte går att få fler leveranser av ben-

sylpenicillinpreparat till Finland.  

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har den 18 december 

2015 med stöd av 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel gjort en 

framställning till social- och hälsovårdsministeriet om ändring av beslutet 

STM/1741/2015. 

 

 

 

 

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä 

 

 

 

Regeringsråd   Anne Koskela 

 

 

 

BILAGA  

Användningsändamål för injektionspreparat som innehåller bensylpenicillin-

prokain – Livsmedelssäkerhetsverket Eviras temporära användningsrekom-

mendation, Januari 2016. 


