
e-VIS, Sveriges Apoteksförening och LIFs 
informationsträff om e-verifikation:

Vad gör vi när det larmar?

We are now on LinkedIn! Follow us for the best way to keep up to date.

https://www.linkedin.com/company/swedish-medicines-verification-organisation-e-vis/ 



En vecka kvar till 9 februari. 
Sen börjar arbetet… 



Dagens program – 2 timmar
• Status inför 9 februari – smått och gott

- Presentation av ”team e-VIS”
- Status för införandeprojektet – vad är kvar att göra?
- Två vanliga frågor just nu…

• Vad gör vi när det larmar?
- Vad händer på Apoteket när systemet larmar? Genomgång av den process som rekommenderas av 
Sveriges Apoteksförening och e-VIS
- e-VIS rekommendation om Soft Launch Approach
- Vad händer hos distributören vid larm? 
- Vad gör läkemedelsföretaget när de tar emot ett larm? 
- Vad gör parallellhandlarna när det tar emot larm? 

• Reklameraläkemedel.se och e-verifikation

• Frågestund



Dagens talare
• Sveriges Apoteksförening

Ludde Möller, Projektledare e-verifikation

• Läkemedelsdistributörsföreningen
Susanne Regestam, Senior Quality Specialist, Oriola, 
Sofia Nordenmark, Senior Project Manager, Tamro

• Läkemedelshandlarna
Fredrik Skepp, VD (och styrelseledamot e-VIS)

• LIF
Annmargret Tallberg, Regulatory Affairs Mid-Europe, MSD
Annika Johansson Ensjö, Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben

• e-VIS:
Kristina von Sydow, VD
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Status för införandeprojektet – vad är kvar att göra?



Uppbyggnaden av Sveriges nationella system

• En mindre uppdatering av det svenska nationella systemet, version 4.1, kommer att sättas i produktion 
nästa vecka. Systemet ska vara klart 9 feb.

Denna version implementeras för att korrigera kända, dokumenterade avvikelser samt efterfrågade mindre 
ändringar. Bla t ex rapporter som inte produceras som de ska och felaktig hantering av svarskoder i IMT 
(Intermarket transactions)

• Planerat ”torrsim” i januari - ombokat till 4-5 feb. Syftet är att tillsammans med flera aktörer använda våra 
processer och kommunikations-kanaler för Alert-hantering och köra de sista transaktionerna i Pilot 3.

Från apotek, via reklameraläkemedel.se till lokalt ombud och OBP – och sedan tillbaka 



Anslutning av slutanvändare



Företag som laddat upp data i SMVS



Uppladdade förpackningar i SMVS



Utmaningar
• EU-hubben och alla nationella system tillsammans i sin helhet och komplexitet 

saknar i dagsläget den önskvärda mognad man behöver ha för Go-Live

– Oklarheter beträffande vissa funktioner och dessutom olika tolkning av 
Blueprintleverantörerna; EMVO ansvarar för att lösa dessa. 

– Felaktigheter när vissa OBP laddar upp data, t ex utgångsdatum

• Vi avsåg att ha en ”ramp-up” då all funktionalitet kunde användas, utvärderas och 
korrigeras innan skarpt läge; detta har inte kunnat göras eftersom det kräver att 
alla aktörer finns med och utvärderar sin del: 
– Sen anslutning och uppladdning från företagen – finns inte data i systemet att jobba med!

– Sen anslutning av apoteksaktörer – upptäcker oklarheter i sent skede

– Fler och senare versioner av såväl EU Hub som nationella system har komplicerat bilden



Åtgärder

• Vi trycker på för klarhet från EMVO och leverantören av det svenska systemet – tillsammans 
med övriga länder

• Apotek och distributörer utbildar sina användare för att alerts genom misstag ska undvikas

• Förebyggande åtgärder superviktigt och kommuniceras flitigt till alla aktörer som är engagerade 
i de europeiska eller nationella nätverken. Många mindre aktörer missas troligen

• Förväntat stort antal larm – att säkerställa tillgänglighet och att undvika brister har  högsta prio. 
Överenskommen process för hantering och kommunikationframtagens, men mycket talar för att 
detta inte kommer vara tillräckligt den 9 februari.

- Rekommendation om en ”soft launch approach”. 



Två vanliga frågor just nu…
…och en viktig påminnelse



Retrospektiv uppladdning?
Förpackningar som redan nu har serialierats behöver de laddas upp i hubben?

Förpackningar som har en komplett 2D-kod:

▪ Produktkod

▪ Serienummer

▪ Batchnummer

▪ Utgångsdatum 

ska laddas upp i EU-hubben, detta gäller även om frisläpptes till marknaden innan 9 februari – så kallas  retrospektiv uppladdning. 

Denna rekommendation baseras på det svar som kommissionen gett i frågan: 

1.12. 
Question: Would it be possible to place a unique identifier on the packaging of a medicinal product during the 3 years period between the 
publication of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 and its application? 

Answer: Yes, on a voluntary basis. It is recommended that, whenever possible, unique identifiers are placed on the packaging only once a 
functional national/supranational repository allowing the storage, verification of the authenticity and decommissioning of those identifiers is 
in place. Unique identifiers which are placed on medicinal products before such repository is in place are expected to be uploaded in the 
repository as soon as it becomes operational



Förpackningar med indiska 2D-koder?

• Omfattning Sverige – minst 3 milj förpackningar, 12 företag, >200 artiklar
Periodens VARA-produkter.

• När apoteken börjat scanna 2D koder: 
- indiska koderna kommer scannas och systemet kommer inte hitta 
”Produktkoden” i nationellt systemm eller hub
- plockkontrollen kommer ofta fallera då indiska produktkoden GTIN 
inte finns i VARA.

• OBS! Till skillnad från andra fel där data saknas kan inget göras för att rätta dessa förpackningar.

• ”Produktkoden hittas inte” – idag inte högsta nivån av larm i svenska systemet.
Den som verifierar får en varning.

• Får förpackningarna säljas efter 9 feb? Ja 

• Kan förpackningarna säljas efter 9 feb? Nja, enligt Sveriges Apoteksförening



Åtgärder som kan minska problemen
e-VIS och SvAP - visa på åtgärder som kan vidtas för att minska problem för förpackningar med indiska 2D-koder på svenska 
marknaden. Möjlighet för företagen att säkerställa att förpackningar med indiska 2D-koder kan expedieras /säljas på apotek efter
den 9 februari. Åtgärderna finns på e-VIS-webb under Q/A.

• Hantering av information 
- uppladdning i EU-hubben (om möjligt)
- säkerställ att produktkoden finns i VARA (om GTIN är unikt) (Avstämt med eHälsomyndigheten)

• Ommärkning av förpackning

- Enligt SvAP bästa sättet att vara säker på att förp kan säljas. Men annan problematik finns…

- Om man inte kan lägga upp indiska koden i LiiV/VARA, tex om man har ett icke-unikt GTIN

- Om produktkoden i indiska 2D-koden är samma som i EAN koden OCH man har/kommer att använda samma produktkod på FMD-

förpackningar. (kommer ge andra larm i e-verifikationssystemet)

• Lista över berörda SKUer hos e-VIS

- Löser egentligen inget - kunna bekräfta varför en förpackning får varningar från apotekens system och e-verifikationssystemet

- Tidigt identifiera att en förpackning kan orsaka problem, tex då ”periodens vara” utses.

- Användas för att avgöra när övergångsperioden, enligt punkten nedan, ska avslutas.

• Apoteken väljer att ignorera varningen ”produktkoden hittas inte”

Under en övergångsperiod ignoreras varningen för ”produktkoden hittas inte”. Motiveras av att det (i dagsläget) är en

L2-varning samt att listan från berörda läkemedelsföretag kommer visa när volymen minska och perioden kan avslutas.  



Påminnelse!

Uppdatera LiiV/VARA 
med nya 
produktkoder (GTIN).

Med vänlig hälsning
/eHälsomyndigheten
och e-VIS 



Vad gör vi när det larmar?



Vad händer på Apoteket när systemet 
larmar? 

Ludde Möller, Sveriges Apoteksförening



Kommunikation och hantering av larm & 
varningar från svenska e-

verifikationssystemet 2019 
Rekommendation från Sveriges Apoteksförening och e-VIS



Varningar och larm

Vid kontroll och statusförändring av den unika identitetsbeteckningen i SVMS kommer svar att skickas 
till slutanvändarens IT-system. Olika svar kommer skickas beroende på vilken förfrågan som görs till 
SMVS, förpackningens status och vilken statusförändring som användaren vill göra. 

Varningar

Om förpackningen inte kan hittas i SMVS av någon anledning eller om en statusförändring inte kan 
genomföras kommer en varning skickas som svar till apoteket. 

Larm

Vissa av varningarna initierar även ett så kallat LARM (ALERT på engelska) i systemet. Varje larm får ett 
unikt larm-id. 

Om ett larm genereras kommer:

• Ett larmmeddelande i form av e-post till e-VIS. 

• OBP* och Läkemedelsverket får via systemet direkt tillgång till larmet.

• Ett LARM-ID (ALERT-ID) kommer även skickas till slutanvändarens system. 

*OBP – Onboarding Partner



Rekommendationerna är framtagna för att:

• Säkerställa att möjliga förfalskningar utreds så snabbt som möjligt så att förfalskade 
läkemedel inte kan komma in i den legala försörjningskedjan. 

• Apotek/distributörer ska hantera och kommunicera larm på samma sätt.

• Lokala ombud i Sverige (läkemedelsföretag) snabbt ska få vetskap om problem med 
förpackningar, agera och återkoppla kring larm.

• Undvika olika tolkningar som leder till oklarheter, extra administration och långa ledtider.

• Minska risker för att bristsituationer uppstår. 

• Patienter ska inte drabbas av långa väntetider då apotek inte kan leva upp till sina 
tillhandahållandekrav. 



Rekommendationerna är ett underlag för respektive organisation 
i försörjningskedjan att bygga sina rutiner, instruktioner och 

utbildningsmaterial från.



Förutsättning från och med 9 feb 2019

Förpackningar som saknar eller inte har kompletta säkerhetsdetaljer (tex en icke-komplett 2D-
kod) måste anses vara satta på marknaden/frisläppta innan 9 feb 2019 och omfattas inte av FMD

Förpackningar som är har en komplett 2D-kod är 2D-koder som innehåller:
▪ Produktkod

▪ Serienummer

▪ Batchnummer

▪ Utgångsdatum 

Dessa förpackningar måste vara uppladdade i e-verifikationssystemet för att kunna expedieras. Detta gäller 
även om frisläpptes till marknaden innan 9 februari – här måste retrospektiv uppladdning ske. Förpackningar 
med en fullständig 2D-kod som inte är korrekt uppladdad kan slutanvändarna se som felaktig efter den 9 
februari 2019. 



• Det är alla intressenters ansvar att väga risken för bristsituationer och följande patientrisker med sina 
egna intressen och prioriteringar.

• Om lokalt ombud dröjer med kommunikation och uppladdning kan apotek stå utan säljbara varor och 
det kan leda till att hela batcher returneras vilket kan leda till bristsituationer.

• MAH/OBP (läkemedelsföretagens globala organisationer) bör jobba preventivt med att säkerställa att 
förpackningar är uppladdade i EU-hubben. 

• Larm och varningar pga handhavandefel hos slutanvändare bör förbyggas genom att rutiner och 
processer anpassas till den nya situation då lagstiftningen träder i kraft.



Tre 
kategorier av 

situationer 
som 

lösningen 
utgår från

Varningar som genererat larm där felet uteslutande beror på felhantering från 
slutanvändarens sida.
Det inte är något ”fel” på förpackningen eller problem med uppladdad data. 
Exempel: 
• misstag vid manuell inmatning av information i 2D-koden
• rutinfel – slutanvändaren avaktiverar en förpackning som lämnats ut 

tidigare av samma slutanvändare eller försöker avaktivera redan 
avaktiverad förpackning av misstag, tex vid kassering.. 

• potentiella fel i slutanvändarens system

Varning som tyder på brister som inte kan åtgärdas. 
Förpackningen kommer inte kunna säljas. 

I denna kategori återfinns förpackningar med hög risk att det är en förfalskning. 
Exempel: 
• Förpackningen är redan i en avaktiverad status när den ska expedieras till 

kund – tex exporterad, kasserad, stulen, läkemedelsprov, expedierad hos 
annan slutanvändare. 

Vi förväntar oss att dessa larm kommer vara ytterst få. 

Varningar som genererat larm där felet möjligt kan rättas av MAH.
Förpackningen bli möjlig att sälja efter åtgärd från MAH/OBP genom 
uppladdning av missad data.
• Serienummer saknas, batch id stämmer inte, utgångsdatum stämmer inte. 

Förpackningen satt som låst (under utredning).
Risk för många larm under ”inkörning” av systemet. 
Då dessa fel kan orsaka restnoteringar som skulle kunna drabba patient i 
slutändan är det viktigt att just denna kategori hanteras med extra prioritet av 
alla parter. 



Grundprocess för 
apotek/parti-

handel för 
hantering av 

förpackningar som 
ger larm från e-

verifikations-
systemet

Grundprocess för apotek/partihandel:

1. Kontrollera om felet beror på apotekets/distributörens 
egna hantering av förpackningen. 

2. Dokumentera händelsen i eget kvalitetssystem. 
Dokumentera alltid larm-ID om ett sådant har skapats. 

3. Om handhavande fel (punkt 1) är uteslutet.
Spara förpackningen i karantän tillsammans med larm-ID. 

4. Rapportera förpackningen enligt överenskommen process 
genom befintliga reklamationsrapporteringskanaler (tex 
Reklameraläkemedel.se).

Kopia till alerts@e-vis.se – om annan kanal än 
”reklamationsformulären” används.

Observera att processen skiljer sig mot processen för 
reklamationsrapportering.



Dokumentera 
att fel har 
inträffat 

enligt rutiner 
för avvikelse-

hantering*

Larm där felet uteslutande beror på felhantering från 
slutanvändarens sida
Ex apoteket avaktiverar en förpackning som kasserad två gånger

Hantera 
förpackningen 
korrekt enligt 
aktuell rutin 
(tex kassera 

förpackningen)

Vid fråga från 
MAH/OBP 
återkoppla 

orsaken till varför 
larm skapades i 

detta fall. 

I vissa fall då slutanvändare gör ett procedurfel eller felaktig manuell inmatning kan en alert triggas. Om handhavande felet sker på en ”kurant” förpackning 
(tex ”double dispense”) betyder inte detta att förpackningen blivit ”inkurant”

För tillfället utformas lösningen att slutanvändaren inte aktivt kommunicerar till MAH om larm pga handhavadefel. Fokus när systemet är nytt bör ligga på 
att lösa de larm som inte beror på slutanvändaren. Viktigt att apoteken och distributörerna bygger sina rutiner och system så att felhantering kan undvikas 
och upptäckas innan detta orsakar larm

OBS! Även andra varningar från SMVS pga procedurfel kan behöva dokumenteras enligt rutin för avvikelserapportering

* Viktigt att slutanvändaren sparar 
Alert ID (Larm-ID) även vid dessa fall. 
Om larm-ID inte är sparat i 
expeditionsstöd behöver det sparas 
tillsammans med 
avvikelsedokumentationen.

MAH/OBP, LV, e-VIS kommer i sin 
kommunikation hänvisa till händelsen 
via Larm-ID.



Spara 
förpackningen på 
ett skyddat sätt* 
tillsammans med 

larm-ID 

Alert där felet inte kan rättas 
Ex förpackning på apotek är avaktiverad som exporterad

Dokumentera felet 
enligt avvikelserutin 

och rapportera e-
verifikationsproblem 
till MAH/ombud  via 

befintlig reklamations-
rapporteringskanal.

Hantera 
förpackningen 

enligt 
MAH/ombuds 

instruktioner och 
dokumentera

* Skyddat sätt: möjlig förfalskning och förpackningen är då ett bevis. Tex lägg förpackningen i en plastpåse och märk påsen 
med larm-ID.

Om 
bekräftad 
misstänkt 

förfalskning -
MAH 

rapporterar 
till LV 



Spara 
förpackningen på 
ett skyddat sätt* 
tillsammans med 
dokumentation** 

om händelsen 
(Larm-ID saknas)

Alternativt flöde om Alert ID saknas:

Felmeddelande där felet inte kan rättas 
Vid plockkontroll på apotek görs en verifiering och förpackningen visar sig vara 
avaktiverad som exporterad

Hantera 
förpackningen 

enligt 
MAH/ombuds 
instruktioner 

och 
dokumentera

* Skyddat sätt: möjlig förfalskning och förpackningen är då ett bevis. Tex lägg förpackningen i en plastpåse och märk 
påsen med larm-ID.

**Om apoteket upptäcker fel status på en förpackning vid verifiering kommer ingen alert att skapas. När larm-ID 
saknas måste dokumentation om händelsen sparas till förpackningen.

Dokumentera felet 
enligt avvikelserutin och 

rapportera e-
verifikationsproblem till 

MAH/ombud  via 
befintlig reklamations-

rapporteringskanal.

OBP/MAH  ber e-VIS 
att göra utredning av 
audittrail för specifik 
förpackning. Alert ID 
kan inte OBP/MAH 

öppna audittrail/pack 
disclosure report

Om 
bekräftad 
misstänkt 

förfalskning -
MAH 

rapporterar 
till LV 



Lägg 
förpackningen 

i karantän* 
tillsammans 
med larm-ID

Alert där felet möjligt kan rättas av MAH/OBP. 
Ex serienummer kan inte hittas.

Invänta 
återkoppling 

från 
MAH/ombud 
inom senast 3 
arbetsdagar. 

Hantera 
förpackningen 

enligt 
instruktioner 

från 
MAH/ombud

*Karantän: Förvara förpackningen i karantän men enligt ordinarie 
förvaringsinstruktioner (tex karantän i kyl om kylvara). 
Under 2019 måste risken för förfalskningar anses vara låg och 
”serienummer saknas” framförallt bero på att data inte är 
uppladdat. Detta måste dock bekräftas av MAH och varan är inte 
säljbar i detta läge.
Kommentar: 
• Om problemet gäller hel batch kommer MAH/OBP försöka 

rätta genom uppladdning. 
• Om problemet gäller enstaka förpackningar är sannolikheten 

stor att MAH/OBP inte kan rätta felet utan ger instruktion om 
hur förpackningen ska hanteras.

Åter-
koppling 

från 
MAH/omb

ud

Verifiera 
förpackningen 

igen

Tillbaka till 
tillgängligt 

lager

Förpack-
ning OK?

Reklamera 
förpackningen 
enligt 
ordinarie 
reklamations-

rutin.

NEJ

Dokumentera felet enligt 
avvikelserutin och 

rapportera e-
verifikationsproblem till 

MAH/ombud  via 
befintlig reklamations-

rapporteringskanal.

Om bekräftad 
misstänkt förfalskning 

- rapportera till LV 

JA 

Kontakta e-VIS 
som försöker 
utreda och 

kontakta MAH 

NEJ

**Kritiskt 
läke-

medel/Risk 
för brist

NEJ

JA 

JA 

**Kritiska läkemedel kan många gånger vara svåra 
tillhandahålla och finns i begränsad mängd på marknaden. 
Slutanvändare kan i dessa fall kontakta e-VIS för att 
undersöka om vidare utredning kan göras av dem. 



Grundprocess för lokalt ombud:

1. Lokalt ombud mottar alert-rapport från 
apotek/partihandel via 
reklamationsrapporteringskanalerna (tex 
Reklameraläkemedel)

2. Starta utredning

3. Återkoppla till rapporterande apotek snarast. 
Kopia till alerts@e-vis.se 

4. Om batch-problematik – kommunicera till 
partihandel och vidare till apoteken.
Kopia till alerts@e-vis.se 

5. Felet rättas. Återkoppla till berörda.
Kopia till alerts@e-vis.se

Grundprocess för 
lokalt ombud för 

hantering av 
förpackningar som 

ger larm från e-
verifikations-

systemet



Kommunikation:
Alert där felet 

möjligt kan 
rättas av 

MAH/OBP. 

1. När apotek/partihandel upptäcker ett fel som kan tyda på att en eller flera förpackningar 
inte är uppladdade korrekt i systemet ska slutanvändaren snarast kommunicera detta via 
överenskommen rapporteringsprocess till lokalt ombud.  

2. När lokalt ombud får vetskap om att en eller flera förpackningar inte är uppladdade 
korrekt i systemet (via överenskommen rapporteringsprocess) ska ombudet snarast 
möjligt informera apotek och partihandel (försörjningskedjan) om detta. 
Lokala ombudet rapporterar till partihandel och vidare till alla apotek. 
Kopia till alerts@e-vis.se

3. Informationen ska återkopplas snarast - men senast 3 helgfria veckodagar från det att 
lokala ombud har fått vetskap om felet.

4. I informationen ska det om möjligt framgå:
- vilka batcher som omfattas av problemet. 

- om felet kommer kunna rättas och när det förväntas vara rättat.
- om det finns något som apotek/partihandel i övrigt kan vara behjälpta av.

5. Om felet kan rättas ska detta göras så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från 
det att MAH/ombud fått kännedom om felet.

6. Apotek/partihandel kan testverifiera de förpackningar de har i lager om det är praktiskt 
möjligt. 

7. Apotek/partihandel lägger alla förpackningar som omfattas av problemet i karantän i 
avvaktan på lösning. 

Observera att 3 dagar är ett måltal för att kunna ge specifik information om när fel kan rättas. 
Lokala ombudet bör dock alltid kunna återkoppling om att ärendet hanteras inom dessa tre 
dagar.



Hantering av 
övriga fel 

relaterat till 
FMD

Exempel på fel utöver larm från SMVS som bör hanteras som inkuranta 
förpackningar via befintlig reklamationsrapporteringsprocess:

• 2D-koden och den läsbara informationen på förpackningen är 
skadad/inte läsbar

• 2D-kodens kvalitet inte håller för att scannas (bör drabba hel batch). 
Obs! För tex inverterade koder, måste scannrar konfigureras. 

• Anti Tampering Device (ATD) på förpackningen är skadad/bruten 
• Förpackningen har avvikelser som ger anledning att tro att 

förpackningen kan vara förfalskad. 

Finns misstanke om förfalskning ska detta också rapporteras till LV. 

Kommentarer:
- Om 2D-koden är skadad men läsbara informationen är OK (och 

förpackningen i övrigt inte ger misstanke om förfalskning) ska 
förpackningen matas in manuellt och förpackningen kan lämnas ut 
till patient. Återkoppling till ombud/MAH är dock värdefullt för att 
förebygga problem i framtiden – ”2D-koden var skadad men 
förpackningen gick att lämna ut”. 

- Om förpackningen har 2D-kod och finns i SMVS men saknar ATD –
förutsätts vara frisläppt innan 9 feb 2019. Denna tes måste förändras 
när systemet varit igång något år. 



Observera att rekommendationen kring hantering av larm och fel 
kommer att uppdateras i och med erfarenheter då systemet tas i 
bruk och i takt med att omfattningen av förpackningar som inte 
omfattas av lagstiftningen minskar.

På e-VIS webbsida e-vis.se kommer aktuell version att finnas 
publicerad.



e-VIS rekommendation för en pragmatisk 
”Soft Launch Approach” för Sverige 



Varför en ’soft launch approach’?
• Riskerna att starta fullt ut den 9 feb överväger inte nyttan. 

• Tillgänglighetsproblematik kommer drabba patienter. e-VIS anser att detta inte är acceptabelt. 

• Data är inte uppladdad och kvalitén på uppladdad data är inte säkerställd (tex expiry date mismatch).

• E-verifikationssystemet i sin helhet och komplexitet saknar i dagsläget önskvärd mognad för att kunna 
garantera en patientsäker ”Go-Live”.

• Att lämna respektive apotekskedja, apotek eller enskild farmacevt till egna beslut om att ignorera larm 
leder situation där alla gör olika. 

• Farmacevterna tappar trovärdigheten för systemet när det inte fungerar som avsett.

• Trovärdigheten för läkemedelskedjan hos allmänheten kommer påverkas negativt.

• Det är högst sannolikt att förpackningar under de första 8 veckorna har frisläppts innan 9/2. Genom 
undvika att larm, som med hög sannolikhet är falsklarm, påverkar utlämnande av läkemedel får e-VIS och 
alla intressenter en möjlighet utvärdera sina processer, funktionerna och kvaliteten på e-
verifikationssystemet. 



Hur gör vi en säker mjukstart?
• SMVS går över i operationell fas den 9 februari. 

• Slutanvändarna gör kontroll av 2D-koden, senast, från den 9 februari. 

• Under 8 veckor kommer larm, som orsakas av att data inte är uppladdad eller att uppladdad data är 
inkorrekt, systematiskt inte anses vara indikation på potentiella förfalskningar. 

• Ovan gäller under förutsättning att det inte finns andra anledningar att misstänka förfalskning. 

• Förpackningarna kan expedieras till patient och tillgängligheten till läkemedel i Sverige kan garanteras. 

• Alla övriga varningar och larm ska utredas och hanteras enligt den rekommendation kring hantering och 
kommunikation av larm från e-verifikationssystemet som publicerades i januari 2019.

• Mer detaljerad dokumentation på följande sidor.

• Viktigt att överenskommelsen mellan alla intressenter om hur man agerar under den så kallade mjuka 
starten följs. Beslut om rekommendation tagen av e-VIS styrelse i samråd med Sveriges Apoteksförening.

• Om distributörerna scannar en förpackning per ny batch blir en mjukstart än mer berättigad –fler 
förpackningar där data saknas eller är fel kommer då inte nå slutanvändarna. 



Under 8 veckor:

• Läkemedelsverket är informerat om att e-VIS rekommenderar en mjukstart för e-verifikationssystemet. 

• e-VIS monitorerar och rapporterar om Läkemedelsverket så önskar.

• Larm som orsakas av att data inte är uppladdad eller att uppladdad data är inkorrekt anses inte  vara 
indikation på potentiella förfalskningar. I övrigt ska nya processer och rekommendationen för hantering 
och kommunikation av larm från e-verifikationssystemet tillämpas.

• Alla intressenter får en möjlighet att utvärdera sina rutiner.

• MAH/OBP fortsätter ladda upp och rätta felaktig data.

VIKTIGT! Rutiner och processer måste testas och utvärderas av alla parter – även om larm “förbises”.

• Efter 8 veckor avslutas perioden med mjuk start.



Är systemet felfritt efter 8 veckor?

• Förmodligen inte.

• Men risker för patientsäkerheten på grund av tillgänglighetsproblem är 
förmodligen mycket mindre.

• Alla intressenter har lärt sig mycket mer om systemet. 

• Mer data är uppladdad och rättad.



Antagandet som ledde fram till kategorin 
”Varningar som genererat larm där felet möjligt kan 
rättas av MAH.”

Sverige 2019
”en korrekt hanterad förpackning som ger en alert från SMVS på apoteket eller hos distributör 
pga att den inte hittas i databasen beror till störst sannolikhet att förpackningen är serialiserad
men inte (korrekt) uppladdad i EU-hubben. Antagandet måste bekräftas av MAH/OBP och 
förpackningen måste laddas upp i EU-hubben innan förpackningen/batch kan lämnas ut till 
kund.”

Genom en mjukstart utvidgar vi detta antagande med att förpackningar under de första 8 
veckorna även kan lämnas ut till kund



Vilka larm ska inte ses som potentiella förfalskningar?

• Till stor del de larm som tillhör kategori ”Varningar som genererat larm där felet möjligt kan rättas av 
MAH” och som beror på att data inte är uppladdad eller uppladdad data är inkorrekt: 

- Batch identifier mismatch
- Pack not found
- Expiry date mismatch



Vilka larm måste reageras på redan från start?

• Kategori: Varningar som genererat larm där felet uteslutande beror på 
felhantering från slutanvändarens sida.

• Kategori: Varning som tyder på brister som inte kan åtgärdas

• Men även tex Förpackningen satt som låst (under utredning) från kategorin 
Varningar som genererat larm där felet möjligt kan rättas av MAH.



Mjukstart betyder inte att vi kan ta det lugnt –
mjukstart betyder att alla måste jobba än mer



Mjukstart betyder att vi får den 
”hyper care period” som ett komplex system 

behöver - och som eftersträvats under 
införandeprojektet



Apotekens mjukstart 

• Apoteken gör kontroll av 2D-koden från den 9 februari. 

• Under 8 veckor kommer larm, som orsakas av att data inte är uppladdad eller att uppladdad 
data är inkorrekt, systematiskt inte anses vara indikation på potentiella förfalskningar. 

• Ovan gäller under förutsättning att det inte finns andra anledningar att misstänka 
förfalskning.

• Förpackningarna kan expedieras till patient och tillgängligheten till läkemedel i Sverige kan 
garanteras. 

• Alla övriga varningar och larm ska utredas och hanteras enligt rekommenderad process 
(Kommunikation och hantering av larm & varningar från svenska e-verifikationssystemet 2019).

• VIKTIGT att apoteken via Sveriges Apoteksförening säkerställer (tillsammans med övriga 
intressenter) att överenskomna processer för ”data inte uppladdad eller uppladdad data är 
inkorrekt” utvärderas under den mjuka starten.



Distributörernas mjukstart
• Distributörerna gör kontroll av 2D-koden från den 9 februari. 

• För förpackningar som returneras från apotek/slutanvändare eller där distributörerna agerar 
”sjukhusapoteksfunktion” och avaktiverar förpackningar ska larm, som orsakas av att data 
inte är uppladdad eller att uppladdad data är inkorrekt, systematiskt inte anses vara 
indikation på potentiella förfalskningar. 

• Ovan gäller under förutsättning att det inte finns andra anledningar att misstänka 
förfalskning. 

• Alla övriga varningar och larm ska utredas och hanteras enligt rekommenderad process.
(Kommunikation och hantering av larm & varningar från svenska everifikationssystemet 2019)

• Larm på förpackningar som gäller inleverans - ska hanteras enligt ’Kommunikation och 
hantering av larm & varningar från svenska e-verifikationssystemet 2019’. 
Här sker inte någon mjukstart.

• Om distributörerna scannar en förpackning per ny batch blir den mjuka starten än mer 
berättigad - fler förpackningar där data saknas eller är fel kommer då inte nå slutanvändarna. 



Läkemedelsföretagens mjukstart

• MAH/OBP fortsätter ladda upp och rätta felaktig data.

• Läkemedelsföretagen kommer att, via sin OBP, få vetskap om att larm triggats via SMVS. 

• Om OBP behöver kontakta e-VIS om en fråga kring ett larm: använd alerts@e-vis.se och ange
det unika alert-id:et i ämnesraden för snabbare hantering.

• e-VIS kommer, i den utsträckning som är möjligt, att meddela MAH/Lokalt ombud  kring de 
produkter/batcher som orsakar larm.

• Hantera meddelanden om larm från reklamationsrapporteringskanalerna. Man bör dock 
räkna med att apotek inte kommer använda detta som kommunikation fullt ut under den 
mjuka starten.

• VIKTIGT! Kom ihåg att alla nya produktkoder (GTIN) måste laddas upp i LiiV/VARA. 
Apotekens plockkontroll misslyckas om inte GTIN laddas upp även under mjukstarten. För att
säkerställa att förpackingen kan expedieras måste produktkoden finnas i VARA.

mailto:alerts@e-vis.se


e-VIS mjukstart 

• Monitorerar larm och aktivitet kring processerna.

• Monitorerar systemet – tex prestanda.

• Uppföljning och utvärdering av de gemensamma processerna vid larm. 

• e-VIS kommer, i den utsträckning som är möjligt, att meddela MAH/Lokalt 
ombud kring de produkter/batcher som orsakar larm.

• Avstämningar med intressenterna och Läkemedelsverket om 
”hyper care-perioden”



Vad händer hos distributören vid larm?

Susanne Regestam och Sofia Nordenmark, 
Läkemedelsdistributörsföreningen



Bakgrund

• I de flesta fall kommer apoteket att kontrollera och avaktivera 
förpackningarna ur e-verifikationssystemet

• Det finns fall där distributörerna måste kontrollera förpackningar och 
ibland även avaktivera dem.
• Inleverans (riskbaserat)
• Returer
• Plock och pack av vaccin till vaccinationsbyråer, skolor etc
• Destruktion
• Prover (till LV, eget uttag, import från tredje land)
• Läkemedelsprover
• Export utanför EES



Förebyggande av larm hos apoteken

• För att förebygga larm hos apoteken erbjuder distributörerna att som 
en tjänst mot MAH/ombud kontrollera en förpackning per 
batch/artikel vid inleverans

• Ev. fel såsom t.ex. att serienummer inte laddats upp kan då rättas till 
innan läkemedlet når apoteken



Vad händer hos distributörerna vid larm?

• Distributörerna kommer att hantera och kommunicera varningar och 
larm på motsvarande sätt som apoteken, men kommunikation 
kommer att ske via befintlig process för avvikelse-
/reklamationshantering och inte via reklameralakemedel.se, som hos 
apoteken.



Grundprocess för distributörerna

Samma som hos apoteken, d.v.s.:

1. Kontrollera om varningen/larmet beror på den egna hanteringen av 
förpackningen. 

2. Dokumentera händelsen i eget kvalitetssystem tillsammans med larm-ID 
om ett sådant har skapats och larmmeddelande samt hur felet 
upptäcktes. 

3. Om handhavande fel (punkt 1) är uteslutet. Spara alla förpackningar som 
omfattas av problemet i karantän tillsammans med larm-ID. Det betyder 
att förpackningarna inte är säljbara.

4. Rapportera förpackningen till MAH/ombud samt e-VIS, se nästa sida.



Rapportering till MAH/ombud och e-VIS

• Vid varning/larm registreras en avvikelserapport och felet 
rapporteras via mail till MAH/ombud. 

• Avvikelsen skickas till den adress MAH/ombud angett för kontakt i 
upprättat kvalitetsavtal, vanligtvis en funktionsbrevlåda som kan vara 
samma mailadress som i reklameralakemedel.se eller annan, t.ex. 
complaints@företag.com. 

• e-VIS kopieras in i mailet (alerts@e-vis.se). 

*Inledningsvis kommer fel som ”product code unknown” meddelas till 
MAH/ombud utan avvikelserapport



Distributörernas roll vid larm på apotek

• MAH/ombud som fått alert-rapport från apotek bör kommunicera till 
partihandeln om en hel batch är berörd, så att den kan spärras för vidare 
leverans till andra apotek.

• Vid behov kan MAH/ombud nyttja distributörernas tjänster för massmail till 
flera apotek/kedjor. 

• Distributörerna kan testverifiera förpackningar i lager om det är praktiskt 
möjligt. 

• Kreditering t.ex. efter larm där felet inte kan rättas till kommer att ske via 
distributörernas system.

* Vid ev. frågor om larm från apotek till Kundservice hos distributörerna, 
kommer apoteket att hänvisas till MAH/ombud.



Returer från apotek vid larm

Grundprincip enligt riktlinjerna från e-VIS

• Förpackningar som är kuranta ska inte ska tas ur försörjningskedjan, då det 
skapar risk för bristsituationer

• Förpackningar som är inkuranta hanteras av apoteken enligt instruktion från 
MAH/ombud, d.v.s. skickas till MAH/ombud eller destrueras på plats (jmf. 
reklamation). 

• Endast i undantagsfall och enligt särskild överenskommelse med 
MAH/ombud får förpackning som larmat skickas som reklamation via 
distributörerna och då i separat back, i påse med alert-id och kopia av 
reklamationsrapport.

= förpackningar som ger varning eller larm hos apoteken ska som regel inte
returneras till partihandeln.



Risker med retur till distributörerna vid larm

• Flera läkemedel är inte returnerbara med risk för onödig kassation om felet 

kan rättas till (t.ex. kylvaror och andra läkemedel)

• Ofta har distributören samma batch i lager, vilket betyder att om apotek 

returnerar och beställer nytt så får de samma batch och troligen samma larm 

igen

• Om inkuranta varor blandas med kuranta i en back underkänns hela

innehållet, då läkemedel med olika status inte får sammanblandas

• Om distributörerna får returer från apoteken efter larm som inte följer

riktlinjerna returneras backen till avsändande apotek och kreditering uteblir
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Vad gör läkemedelsföretaget när de tar 
emot ett larm?

Annmargret Tallberg, MSD och LIF



WHAT HAPPENS WHEN AN ALERT IS TRIGGERED? 

MAH PERSPECTIVE

February 1, 2019

Annmargret Tallberg



List of countries including in the Go-live on Feb 09, 2019

64https://emvo-medicines.eu/mission/emvs/#countries

https://emvo-medicines.eu/mission/emvs/#countries
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Serialized 2D

Code 

(UI)

Linear Bar 

Code

Anti 

Tampering 

Device

(ATD) 

Packs with Linear Bar Codes and/ or Unique Identifier (UI) and/or 
Safety Seal (ATD) to Co-exist* in Supply on Feb 2019

4 Types of packs  will 

coexist

-Linear Bar code only

-Bar Code+UI

-Bar code+ATD

-Bar Code+ATD+UI

And that is 

OK!

* There will be packs available on the market for potentially a couple of years that were produced and released before Feb 9
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NMVO/S 
EMVO/
EU Hub

Country
2

Country
3

5 POTENTIAL FALSIFIED PACK

A Level 5/ potential falsification alert, can be raised if:
- Scanned pack data not found in system
- Batch number not found in system
- The exp date on pack mismatch with exp date in system
- Serial number on pack no longer active in the system
- Serial number on pack not found in the verification system
- Pack scanned multiple times for decommissioning/ dispensing
- Human readable info manually entered incorrectly

LEVEL ALERT

Dispense
Product to

patient

Don’t 
Dispense 
product to 

patient

Alert 
triggered

5 Pharma 
Company 
informed

5

End-User scans    
2D code to 

decommission 
pack when 

dispensing to 
patient

(or manually enters 
info)

Alert Handling Process

Country
1

Pharmacy might contact local MAH when

alert is raised when decommissioning, 

(or also for other reasons)
Pharmacy may contact local MAH 

when verifying incoming stock, 

before decommissioning. 



Continue regular
intake
as per

usual process
for inquiry

N

Inquiry
receive

d

Y

Gather info
and forward 

to
OBP

OBP to check:
Is batch valid and 

SN uploaded

Investigate 
further as
potential 

falsification

Dispense 
pack

OBP replies to
country

OBP informs
Country:

All is corrected

Country to inform 
enquirer that

pack can
be dispensed

PN & SN, 
batch data 

not uploaded

PN & SN,
batch  
valid

Hospital

Pharmac
y

Wholesaler

Turn around time ASAP 

Country 
Customer 
Contact

Gather info
- Clarify error/ Issue
- Lot+ Exp.date
- SN
- Images
- Alert ID

Is enquiry 
solely 

serialization
Related?

Alert Handling – MSD

OBP
Receives 

Alert

Ask user to
put pack aside 

until further 
instructions.

OBP
uploads

data

Send pack 
to MSD for

investigation

OBP informs
Country:
Potential

falsification

Country to inform 
enquirer that
pack should
be sent back

Physical pack
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To be considered

System requirements

• Document alerts and actions

• Timing
• Short timelines

• Correction actions can potentially occur prior to 
inquiry

• Mange the physical pack

Use existing internal processes e.g. 
complaint management

69

What do you need to manage

• Alerts to OBP
• Quickly check if data correctly uploaded

• Communicate result to local MAH and further to 
user

• Inquiry on potential falsification due to 
result of verification

• OBP do not get an alert

• Multiple alerts on the same pack

• Multiple alerts due to data for a batch not 
uploaded on a high sales product

During the first months, supply issues present a higher risk than falsifications 



Vad gör parallellhandlarna när det tar 
emot larm?

Fredrik Skepp, Läkemedelshandlarna



LÄKEMEDELSHANDLARNA

• Vad gör parallellhandlarna när det tar emot larm? 

• Vilka larm kommer till parallellhandeln? 

www.lakemedelshandlarna.se



LÄKEMEDELSHANDLARNA

EMVO likställer DI/PI som MAH = samma skyldigheter och ansvar

• Företagen har olika processer för att hantera alerts

• Samtliga följer guidelines

www.lakemedelshandlarna.se



LÄKEMEDELSHANDLARNA

”Vad som är det extra steget för oss är att vi både kan trigga 

och motta alerts framåt och bakåt i ledet när vi tar emot, 

avaktiverar och sen vidare packar om och laddar upp nya 

serienummer.”

www.lakemedelshandlarna.se



GUIDELINE FOR EMVO AND NMVO STAKEHOLDERS: 
RECOMMENDATIONS FOR ALERT HANDLING AND 

PREVENTION PROCESS

• The following document has been developed by experts representing the main 
stakeholder associations member of EMVO (research-based manufacturers, 
generic manufacturers, parallel distributors, full-line wholesalers, community 
pharmacists and hospital pharmacists) as well as technical experts from 
EMVO and NMVOs. The draft recommendations listed below are still being 
discussed and refined by the stakeholders and technical experts.

• As the medicines verification system is not, today, systematically used by all 
supply chain actors the recommendations below have been developed with a 
theoretical and normative view of how alerts should be prevented and 
managed. However, at this point in time, stakeholders recognize that real-world 
situations might require a pragmatic approach in managing alerts to avoid 
disruptions in forwards logistics.

www.lakemedelshandlarna.se



Reklameraläkemedel.se och 
e-verifikation

Annika Johansson Ensjö, LIF



Alertrapportering via reklameraläkemedel.se

Instruktioner för användning av formulär på  
reklameraläkemedel.se vid rapportering av 
felmeddelanden vid e-verifikation

2019-01-18



Bakgrund

• Vid införandet av e-verifikation av läkemedel lanseras ett nytt 
formulär för rapportering av felmeddelanden och alerts från 
apotek/partihandlare/försäljningsställe till berört läkemedelsföretag

• Formuläret finns på reklameraläkemedel.se från 8 februari 2019

• Formuläret tas i bruk 9 februari 2019

• Formuläret beskrivs på följande sidor

• En rapport per förpackning rekommenderas
– I aktuella fall kan flera Larm-ID kan anges i en rapport

2019-02-07



Beskrivning av rapporteringen 
och hänvisning till ytterligare 
information på e-VIS webbplats

Nytt formulär 8/2 2019

Reklameraläkemedel.se



1. Sök produkt eller använd manuell 
inmatning

2. Fyll i de obligatoriska fälten

3. Klicka på ”Nästa steg”

Hur formuläret fylls i – Steg 1



1. Ange i ärendebeskrivning:
- Larm-ID/Alert-ID
- Larmmeddelande 

2. Om relevant - ange också i 
ärendebeskrivningsfältet:
- Patient kan inte expedieras med 
annan vara
- Kritiskt läkemedel
- Felet upptäcktes vid inleverans
- Många förpackningar verkar 
drabbade

3. Ange om förpackningen finns i 
karantän

4. Klicka på ”Nästa steg”

Hur formuläret fylls i – Steg 2



1. Ange kontaktuppgifter till 
rapporteringsstället dit 
läkemedelsföretaget kan ge 
besked om hantering av 
förpackning

2. Ange handläggare och datum då 
förpackningen larmade

3. Klicka på ”Sammanfattning av 
rapport”

Hur formuläret fylls i – Steg 3



Formuläret skickas till samma e-postadresser som 
reklamationsrapporter från reklameraläkemedel.se

• Rapporterande apotek/partihandel/försäljningsställe 
(e-postadress som anges i formuläret)

• Apotekskedjans kvalitetsavdelning*

• Läkemedelsföretaget – samma e-postadress som för reklamationsrapporter

• Läkemedelsverket

• e-VIS

• Kopia till LIF

*förutsatt att apoteket söks fram i formulärets sökfunktion samt att apoteket tillhör en 
kedja som till LIF har angivit e-postadress för reklamationsrapporter



Om läkemedelsföretaget inte deltar med 
kontaktuppgifter på reklameraläkemedel.se

• Hanteras på samma sätt som vid reklamationer, dvs. formuläret 
kan användas för insamling av uppgifter och skrivas ut, men ingen 
rapport kan skickas elektroniskt till företaget

• Användaren informeras om detta i formuläret



Exempel på mail

E-verifikations- och reklamationsrapporter från 
reklameraläkemedel.se har olika ämnesrad och 
rubrik i e-postmeddelandet. 

Vid behov av att vidarebefordra någon av 
rapporttyperna till annan e-postadress kan en 
regel läggas till i mottagarens e-postklient.



Kontaktuppgifter

• Frågor om rapporteringsformuläret för e-verifikation: 
rodawebben@lif.se

• Övriga frågor om e-verifikation: info@e-vis.se

2019-02-07

mailto:rodawebben@lif.se
mailto:info@e-vis.se




Tack för idag!

We are now on LinkedIn! Follow us for the best way to keep up to date.

https://www.linkedin.com/company/swedish-medicines-verification-organisation-e-vis/ 


