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Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av läkemedel som 
innehåller humant normalt immunglobulin och som är avsedda för intravaskulärt bruk 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:  

1. Följande obligatoriska lager av läkemedelspreparat som innehåller humant normalt 
immunglobulin och som är avsedda för intravaskulärt bruk (Läkemedelspreparat):  

Importör  Läkemedelspreparatets handelsnamn, styrka och 
läkemedelsform  

Oriola Finland Oy  Privigen 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning 

Prothya Biosolutions 
Finland Oy 

Nanogam 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning 

Octapharma Nordic Ab, 
filialen i Finland   

Octagam 100mg/ml, infusionsvätska, lösning 

Oriola Finland Oy Gamunex 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning 

Takeda Oy Gammagard S/D, pulver och vätska till infusionsvätska, 
lösning 

 

får underskrida den mängd som motsvarar den genomsnittliga förbrukningen under en tid på 
sex (6) månader enligt lagen om obligatorisk lagring och statsrådets förordning om 
obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008, förordning om obligatorisk lagring). När 
obligatoriska lager av dessa Läkemedelspreparat tas i användning ska de föreskrifter som 
anges i punkterna 2–6 i detta beslut iakttas;  

2. De obligatoriska lagren av Läkemedelspreparaten är avsedda att endast användas för 
patienter och hälso- och sjukvården i Finland;  

3. De obligatoriska lagren av Läkemedelspreparaten får användas endast i vårdsituationer där 
det för Läkemedelspreparatens godkända indikationer inte finns alternativa 
läkemedelspreparat eller behandlingsformer; 
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4. De lagringsskyldiga importörerna av Läkemedelspreparaten ska informera sina kunder om 
användningen av de obligatoriska lagren av Läkemedelspreparaten i enlighet med detta 
beslut;  

5. De importörer och huvudmän för verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården som är 
skyldiga att upprätthålla obligatoriska lager av Läkemedelspreparaten ska övervaka onormal 
försäljning och distribution av de Läkemedelspreparat som ingår i de obligatoriska lagren för 
att säkra att Läkemedelspreparaten i de obligatoriska lagren endast används i enlighet med 
punkt 2 och 3 i detta beslut;  

6. De importörer och huvudmän för verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården som är 
skyldiga att upprätthålla obligatoriska lager av Läkemedelspreparaten ska försäkra sig om 
att det fortlöpande finns en mängd Läkemedelspreparat i deras obligatoriska lager som 
motsvarar minst fyra (4) veckors försäljning eller förbrukning, beräknat utifrån de 
genomsnittliga försäljnings- (importörerna) eller förbrukningsmängderna 
(verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården) under de två senaste månaderna.   

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2022. Beslutet publiceras i social- och 
hälsovårdsministeriets föreskriftssamling. Om beslutet inte har publicerats senast den dag som 
anges som tidpunkt för ikraftträdandet, träder det i kraft samma dag det publiceras. 

Beslutet gäller tills importörerna har meddelat att störningarna i tillgången på Läkemedelspreparaten 
är över och importörerna och huvudmännen för verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården 
har meddelat att deras obligatoriska lager för sex (6) månader har uppfyllts. Beslutet gäller dock 
högst fram till den 31 januari 2023. Senast då ska storleken på de obligatoriska lagren av 
Läkemedelspreparaten överensstämma med lagen om obligatorisk lagring.  

Motivering till beslutet  

 Social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 26 januari 2021 

På framställning av  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea (Fimea)  
fattade social- och hälsovårdsministeriet den 26 januari 2021 ett beslut om användningen av 
obligatoriska lager av läkemedel som innehåller humant normalt immunglobulin och som är avsedda 
för intravaskulärt bruk i särskilda situationer (VN/768/2021-STM-1). Beslutet är i kraft 1.2.2021 – 
31.1.2022 och finns att få i Finlex: https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/550001/46613. 

Den 23 december 2021 lämnade Fimea till social- och hälsovårdsministeriet en efterföljande 
framställning till beslut om användningen av obligatoriska lager av läkemedel som innehåller humant 
normalt immunglobulin och som är avsedda för intravaskulärt bruk i särskilda situationer (Dnr 
FIMEA/2021/007599, kompletterats per e-post den 12 januari 2022). Fimeas framställning baserar 
sig på att den dåliga tillgången till Läkemedelspreparat fortsätter hela året 2022.  

Beslutets rättsliga grund 

Läkemedelspreparat som innehåller humant normalt immunglobulin och som är avsedda för 
intravaskulärt bruk hör till immunglobulinerna enligt 4 § 1 mom. 7 punkten i lagen om obligatorisk 
lagring och 1 § 1 mom. 7 punkten i förordningen om obligatorisk lagring. Med stöd av 5 § 1 mom. 2 
punkten, 6 § 1 mom. 2 punkten och 7 § 1 mom. 1 punkten i lagen om obligatorisk lagring är 
läkemedelsfabrikerna, importörerna och huvudmännen för verksamhetsenheterna inom hälso- och 
sjukvården skyldiga att lagra läkemedelspreparat en mängd som motsvarar den genomsnittliga 
förbrukningen under en tid på sex månader. Enligt 15 § i lagen om obligatorisk lagring får den 
lagringsskyldigas lager av en produkt som omfattas av lagringsskyldigheten inte underskrida den 
mängd som bestäms enligt lagen. I paragrafen finns bestämmelser om endast begränsade 
undantag från huvudregeln.  

I 16 § i lagen om obligatorisk lagring (ändr. genom lag 554/2020) ingår bestämmelser om 
användningen av obligatoriska lager i särskilda situationer, då en ändamålsenlig 
läkemedelsförsörjning kräver en omfattande användning av läkemedel som omfattas av obligatorisk 
lagring (RP 151/2008). Om det förekommer omfattande problem eller sannolik risk för omfattande 
problem som gäller tillgången på läkemedelssubstanser eller läkemedelspreparat eller på sådana 
hjälpsubstanser, tillsatsämnen eller förpackningsmaterial som används vid framställningen av 



    3 (4) 

   
 

 
 

 

läkemedelspreparat och dessa problem inte beror på läkemedelsfabriker eller importörer, kan social- 
och hälsovårdsministeriet enligt 16 § i lagen om obligatorisk lagring för att säkra 
försörjningsberedskapen i den situationen på framställning av Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet besluta att den mängd produkter som omfattas av lagringsskyldigheten får 
underskrida den mängd som föreskrivs i lag. I ministeriets beslut kan det bestämmas för vilka 
ändamål och i vilka mängder den produkt som omfattas av lagringsskyldigheten kan användas. I 
beslutet ska det bestämmas när storleken på de obligatoriska lagren igen ska överensstämma med 
lagen. 

Villkoren i 16 § i lagen om obligatorisk lagring uppfylls i detta ärende. Beslutet grundar sig på 
Fimeas efterföljande framställning av den 23 december 2021. Under de senaste åren har det 
förekommit omfattande problem med tillgången till Läkemedelspreparat och den blodplasma som 
behövs för att tillverka preparaten. Covid-19-pandemin har gjort det ännu svårare att få blodplasma. 
Den dåliga situationen kommer inte att bli bättre 2022 och detta kan orsaka globala problem i 
tillgången till Läkemedelspreparaten. Problemen beror inte på läkemedelsfabrikerna eller 
importörerna. Samtidigt har användningen av immunglobulinpreparat ökat, vilket försämrar 
tillgången i allmänhet. 

Beslutet är nödvändigt för att säkra försörjningsberedskapen i fråga om Läkemedelspreparaten. På 
grund av den dåliga tillgången till Läkemedelspreparaten och den blodplasma som behövs för att 
tillverka dem har det 2022 blivit svårare att få Läkemedelspreparat till Finland. Mängden 
Läkemedelspreparat i Finlands handelslager och obligatoriska lager motsvarade den 17 januari 
2022 cirka ett års behov. Därtill finns det en väldigt liten mängd Läkemedelspreparat på apotek inom 
öppenvården. Genom beslutet kan man se till att den medicinska behandlingen av patienter som 
nödvändigtvis behöver dessa Läkemedelspreparat kan fortsätta trots den dåliga tillgången.  

En normal läkemedelsförbrukning av Läkemedelspreparat innebär att de används i enlighet med 

mycket omfattande indikationer som godkänts i preparatens försäljningstillstånd. För att säkra att 

Läkemedelspreparaten räcker till i Finland är det nödvändigt att i beslutet bestämma om 

användningsändamålen för de obligatoriska lagren av Läkemedelspreparaten så att de obligatoriska 

lagren ska användas endast för patienter och hälso- och sjukvården i Finland och i sådana 

vårdsituationer där det för Läkemedelspreparatens godkända indikationer inte finns alternativa 

läkemedelspreparat eller behandlingsformer. Läkemedelspreparaten är den enda 

behandlingsformen till exempel för långtidsbehandling av primära immunbristsjukdomar, 

korttidsbehandling av idiopatisk trombocytopen (ITP) eller korttidsbehandling av Guillain-Barrés 

syndrom eller Kawasakis sjukdom hos barn. Eftersom den som vårdar patienten beslutar om den 

läkemedelsbehandling som patienten behöver, är det inte ändamålsenligt att närmare definiera 

läkemedelspreparatets användningsändamål i beslutet. De lagringsskyldiga huvudmännen för 

verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården är skyldiga att övervaka att 

Läkemedelspreparaten används enligt detta beslut.  

Storleken på de obligatoriska lagren av Läkemedelspreparaten ska enligt beslutet överensstämma 
med lagen om obligatorisk lagring senast den 31 januari 2023. Beslutet gäller i ett år eftersom det 
vid tidpunkten för beslutet kan ses att tillgången till Läkemedelspreparaten och den blodplasma som 
behövs för att tillverka dem kommer att vara svår under hela 2022. 

Hörande om utkastet till beslut 

Utkastet till beslut var på kort remiss. Om beslututkastet hördes de lagringsskyldiga importörerna av 
Läkemedelspreparaten samt de lagringsskyldiga huvudmännen för verksamhetsenheterna inom 
hälso- och sjukvården och de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården eller huvudmän för 
sådana enheter som eventuellt antogs ha Läkemedelspreparaten i användning samt dessa aktörers 
sjukhusapotek och läkemedelscenter. Vidare hördes sjukhusdistrikten och deras ledande 
överläkare, Fimea, Finlands läkarförbund och Kommunförbundet. Det fanns ingen anledning att 
ändra beslutsutkastet på grund av de inkomna utlåtandena.   

Tillämplig lagstiftning  

 Lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008), 4 – 7 § och 15 – 16 § 
Statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008), 1 § 
Lagen om Finlands författningssamling (188/2000), 5 § 
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Lagen om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar (189/2000),  4 – 8 § 
 

Ytterligare information  

Beslutet finns att få på social- och hälsovårdsministeriet. Mer information om beslutet ges av 
regeringssekreterare Tuija Metsävainio BILA/STM (tuija.metsavainio@gov.fi). 

Social- och hälsovårdsminister  Hanna Sarkkinen 

Regeringssekreterare  Tuija Metsävainio 

  
 

Distribution Lagringsskyldiga importörer 
Lagringsskyldiga huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, de 
verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården eller huvudmän för sådana enheter som 
eventuellt har Läkemedelspreparaten i användning och dessa aktörers sjukhusapotek och 
läkemedelscenter 
Sjukvårdsdistrikt och deras ledande överläkare  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Finlands läkarförbund  
Kommunförbundet    
 

För kännedom Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 
Läkarföreningen Duodecim         

 


