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Baggrund ...
Ny lovgivning - Falsified Medicine Directive (EU) 2016/161 (FMD) træder i kraft 9. februar
2019.
 Krav om at alle humane receptpligtige lægemidler (med enkelte undtagelser) skal have særlig
sikkerhedsanordning bestående af:
 Unik identifikator (2D DataMatrix) der påsættes pakningen, hvilket gør det muligt at
identificere den konkrete pakning i forsyningskæden.
 En sikkerhedsforsegling, der gør det muligt at se hvorvidt forseglingen har været
anbrudt.
 OTC er IKKE omfattet af lovgivningen (med enkelte undtagelser), men må gerne bære nævnte
sikkerhedsforsegling.
 Grossisterne skal implementere IT- samt scanningsudstyr til brug for verificering af
produkternes ægthed i bestemte situationer samt decommissionering af disse i særlige
situationer. Ligeledes skal vedrørte processer tilpasses.
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Organisering - Falsified Medicines Directive (FMD)
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Grossistens rolle… (Artikel 19 – 24)
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Grossist
Destruktion

Ingen aktion
Skanning og validering
Skanning og decommitionering

Artikel 23
kunder

Varer der modtages fra anden grossist / 3PL, der IKKE er angivet på ‘Wholesale list’, skal
scannes samt valideres på produktniveau ved modtagelsen.
ALLE produkter der returneres fra udleveringssteder skal scannes og valideres ved
modtagelsen.
Produkter der sælges/sendes til kunder uden for EU, artikel 23-kunder, til myndigheder,
udleveres som prøver eller produkter der sendes til destruktion skal decommissioneres i
databasen.
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Hvem er ‘Artikel 23’ kunder…?
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Hvad er ‘Wholesale list’…
 Hvad siger lovgivningen?
 Artikel 33 – Uploading af oplysninger i datalagringssystemet
 For et lægemiddel, der er forsynet med en entydig identifikator, skal der som
minimum uploades oplysninger til datalagringssystemet om følgende…
– ….
– h) en liste over grossister, der af indehaveren af markedsføringstilladelsen
ved en skriftlig aftale er udpeget til på hans vegne at opbevare og distribuere
de produkter, der er omfattet af hans markedsføringstilladelse.
 Masterdata - uploades i EMVO ved MAH’s registrering af produktdata
 Hvem skal MAH registrere på ‘Wholesale list’?
 Grossisten (Nomeco og TMJ)?
 3PL?
 Både Grossisten og 3PL?
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Wholesale list…
 Hvad siger EMVO?
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Wholesale list…
 Problematisk fordi…
 Hvis grossisten modtager varer, hvorpå 3PL afsender ej er registreret, så skal
ALLE varer verificeres i varemodtagelsen
 Mere tidskrævende varemodtagelse samt fordyrende proces
 Står grossisterne ikke registreret – så skal vores kunder (ej apoteker) verificere
ALLE varer de modtager fra os. Konkurrenceforvridende?
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MAH’s rolle – FMD
o Som MAHs forlængede arm, vil en 3PL‘er understøtte alle deres industri-kunder i
forhold til overholdelse af FMD-forpligtigelser.
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Deliveries which require
decommissioning

GTIN / NTIN problematik
 Næsten alle producenter skifter ”EAN stregkode” …
 Før/nu Nordisk varenummer med i lineær EAN-13 stregkode: 704626 ‘nordisk vnr’ C

Kilde: Lynkursus i GS1 – Healthcare; Fokus på serialisering
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GTIN / NTIN problematik
Fremover (9. februar) skifter man til GTIN som produktkode
 Ikke nævnt specifikt i artikel 4

11

Insert Footer

19/06/2018

GTIN / NTIN problematik
Fremover (9. februar) skifter man til GTIN som produktkode
 Mange/alle følger GS1 vejledning …

Kilde: Lynkursus i GS1 – Healthcare; Fokus på serialisering
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GTIN / NTIN problematik
Fremover (9. februar) skifter man til GTIN som produktkode
 Systemmæssig udfordring hos (næsten) alle aktører
 Internt VNR har 1 EAN-stregkode! 1-til-1 relation
 I varestamdata er der plads til 13 tegn; ikke 14!

 Alle aktører er klar senest 9. februar 2019 til at kunne håndtere 1-til-mange relation
 EAN-13, GTIN-14 etc. etc.
 Frem til 9.februar 2019 skal der fortsat være 1 lineær EAN-13 stregkode
 Skifter man fra NTIN til GTIN, skal man skifte varenr frem til 9. februar ’19
 Se www.dmvo.dk Q&A
 Hvordan implementeres 2D datamatrix i Danmark
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Grossistens største udfordringer..
 Lovgivningen møder virkeligheden..
 IT-systemerne udvikles nu, mens lovgivningen stadig ‘fortolkes’ og nye vinkler
dukker op.
 Dobbelt udvikling er dyrt og tidskrævende
 Aggregeret mærkning..
 Ej et krav i lovgivningen, men blot option
 Ingen leverandører har endnu planlagt at tage aggregering i brug
 Grossist/3PL skal derfor skanne ALLE produkter enkeltvis i ALLE situationer

 Wholesale list
 Endnu usikkert hvilke informationer listen kommer til at indeholde
 Tidskrævende
 Evt. registreringsfejl hos MAH rammer grossisten
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Grossistens største udfordringer..
 Yderligere 3 releases fra Solidsoft før 9. februar
 Total ‘Change control’ kræves hver gang, hvilket er tidskrævende
 Ikke alle funktioner kendes endnu
 NTIN/GTIN problematik
 Tidsmæssigt sammenfald med FMD
 Skaber forvirring
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Vi sætter pris på…
 …at være en del af pilotprojektet,
hvilket bidrager til tryghed for alle
 …at alle branchens parter har
samarbejdet positivt om det Danske
FMD projekt
 …at vi er ét af de lande i EU der er
længst fremme i processen
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