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Informasjonsbrev fra de regionale helseforetakene til helseforetakene vedrørende 
beredskaplagre på legemidler 
 
I felles foretaksmøte 8. mai 2020 ble de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest 
RHF gitt i oppdrag å ivareta ansvar for eierskap, innkjøp og å holde lager for legemiddel for 
både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Norge i tråd med beredskapslagring 
på nivå 2, samt innkjøp av råvarer til produksjon av kritiske legemiddel i Norge.  
 
For legemidler til bruk i spesialisthelsetjenesten skal beredskapslageret bygges opp og 
rulleres hos helseforetakenes avtalegrossist (Alliance Healthcare Norge AS, «AHN»).  
 
Legemidler til bruk i spesialisthelsetjenesten kjøpes i hovedsak med hjemmel i rammeavtaler 
som jevnlig anbudsutsettes av Sykehusinnkjøp HF på vegne av de fire regionale 
helseforetakene for perioder på 1-4 år ad gangen. De fleste rammeavtalene har i dag en 
varighet på 1-2 år. Det er i utgangspunktet legemidlene som er vinner av 
anbudskonkurransene innenfor de ulike bruksområdene som skal inngå i beredskapslageret. 
 
Ved overgang fra en avtaleperiode til en annen, vil det ofte oppstå en situasjon der et annet 
legemiddel enn tidligere blir rangert som nr. 1 («avtalebytte»), slik at beholdningen i 
beredskapslageret må byttes fra et legemiddel til et annet. Dette byr på utfordringer både med 
hensyn til nedbygging av tidligere og oppbygging av nytt beredskapslagervolum. Ved slike 
avtalebytter er det fare for bl.a. kassasjon og ukurans. I den anledning er det vurdert flere 
tiltak for å sikre rullering av beredskapslagrene på mest hensiktsmessig måte, både for å 
forhindre at ukurans oppstår som følge av avtalebytter, men også som følge av holdbarhet. 
 
For å redusere faren for ukurans har de regionale helseforetakene utarbeidet mandat til alle 
landets sykehusapotek hvor de gis i oppdrag å sørge for å styre lager ved å selge ned 
eksisterende varevolum før nytt varevolum tas i bruk. 
 
Med dette som grunnlag har de regionale helseforetakene videre besluttet at restlager skal 
kjøpes ut og nyttiggjøres i helseforetakene inntil 3 måneder etter oppstart av avtale med ny 
leverandør.  
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En konsekvens av dette er at nedsalg av varelager kan medføre at de enkelte avdelinger på 
sykehusene i forbindelsen med avtalebytter ikke umiddelbart kan nyttiggjøre seg nye 
avtalepriser. Utsettelse av slike budsjettinnsparinger er vurdert til å være minimal og 
kortvarig sammenlignet med konsekvensene av kassasjon og ukurans av beredskapsvarene. 
Sykehusapotekene vil involveres og ha en sentral rolle i arbeidet med styring av opptrapping 
og nedbygging av beredskapslager i forbindelse med avtalebytter. 
 
Det bes om at helseforetaket orienterer om samt forankrer dette i egen organisasjon, til 
legemiddelkomite og avdelingsoverleger.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ivar Eriksen 
eierdirektør 
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