
e-VIS informationsträff
25 april 2019:

Starten för e-verifikation och nästa steg 

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/ 



Dagens program: 
Starten för e-verifikation och nästa steg

• Info från e-VIS – hur har starten gått?  (Kristina von Sydow) 

• Erfarenheter från apotek (Ludde Möller, Sveriges Apoteksförening )

• Erfarenheter från distributör (Susanne Regestam, LDF) 

• Erfarenheter från ett läkemedelsföretag (Linda Holfelt, AstraZeneca)

• Förlängning av stabiliseringsperioden (Ludde Möller och Kristina von Sydow)

• Frågestund 



Dagens talare

• Sveriges Apoteksförening
Ludde Möller, Projektledare e-verifikation

• Läkemedelsdistributörsföreningen
Susanne Regestam, Senior Quality Specialist, Oriola

• AstraZeneca
Linda Holfelt, GSC&S Team lead and Project and Change Director

• e-VIS:
Kristina von Sydow, VD



Dagens publik 



Vad har hänt sedan 9 februari?
Hur gick starten för e-verifikation?





Status för systemet & arbetssättet efter 3 månader

• Svenska systemet SMVS har fungerat bra sedan lansering.
Systemet är dock inte byggt för denna mängd alerts eller för hantering av  
”övergångsperioden”. Systemet är byggt med förutsättningen att alla ska göra rätt.

e-verifikationssystemet är byggt för att alerts ska triggas 
– och denna funktionalitet fungerar väl. 

• I EMVS finns problematik som inneburit dåliga förutsättningar för MAH/OBP att göra ett 
fullgott arbete med uppladdning av data och undersökningar av alerts.  
- hubbens funktionalitet, konfigureringar och drift – bla tung belastning första tiden
- tillverkarnas system för att ladda upp och ta emot data har inte fungerat problemfritt
- slutanvändarnas IT-system och skanner konfigureringar orsakar stora mängder falsklarm 
(i vissa länder) 



Status för systemet & arbetssättet forts.

• Rekommendationerna för alerthantering och kommunikation som e-VIS och SvAP
gemensamt publicerade i januari kommer behöva mindre uppdateringar – mestadels 
förtydliganden. 

Aktuell version finns på e-VIS webb under Q&A: 
Hantering av larm från e-verifikationssystemet (https://e-vis.se/qa-2/#ett)

• Värt att notera: EMVO publicerade i februari guidelines för ”alert handling”. Dessa riktlinjer 
bygger på ett arbete som drivits via EFPIA men där alla intressenter varit delaktiga. De 
svenska rekommendationerna är avstämda mot EMVOs riktlinjer och vi ser att de stämmer 
väl överens. De svenska rekommendationerna har dock ett tydligare slutanvändarperspektiv.

EMVOs guideline: https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/EMVO_0306_Guideline-for-
EMVO-and-NMVO-stakeholders_alert-handling-process_as-published.pdf

https://e-vis.se/qa-2/#ett
https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/EMVO_0306_Guideline-for-EMVO-and-NMVO-stakeholders_alert-handling-process_as-published.pdf




Mjukstart av e-verifikationssystemet

• Inför starten rekommenderade e-VIS åtta veckor av en s.k. soft launch (mjukstart) av e-
verifikation 

• Säkerställa att införandet av det nya systemet och de nya processerna inte skapade 
tillgänglighetsproblematik för svenska patienter. 

• Förpackningsdata var inte uppladdad till en önskvärd nivå och kvalitén på den data som var 
uppladdad var inte säkerställd.  

• E-verifikationssystemet i sin helhet, inklusive alla användares processer och system, saknade 
vid den 9 februari önskvärd mognad, där alla länkar av försörjningskedja fungerar, för att 
kunna garantera en patientsäker ”go-live”.

• Vilka larm ska inte ses som potentiella förfalskningar?
- Pack not found
- Batch identifier mismatch
- Expiry date mismatch



Mjukstart av e-verifikationssystemet forts.

• 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 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”.

• Vilka larm måste reageras på redan från start? 
- Varningar som genererat larm där felet uteslutande beror på felhantering från slutanvändarens sida
- Varning som tyder på brister som inte kan åtgärdas, tex förpackning markerad som exporterad



Reklameraläkemedel.se och e-verifikation

• Formuläret har varit aktivt sedan 8 feb. 

• Ca 150 ärenden är rapporterade fram till dagens datum

• e-VIS bedömning är att ärendena besvaras av företagen inom utsatt tid men att företagen i många fall inte 
kan åtgärda felen inom 3 dagar pga tekniska utmaningar. 

• De flesta företag verkar medvetna om ”root cause” för alerts som apoteken kontaktar dem om. Alla anser 
dock inte att felen behöver rättas (soft launch, frisläppt innan 9 feb 2019).

• En del ärenden gäller förpackningar med s.k indiska 2D-koder – som inte går att åtgärda. Mer info senare.

• Instruktioner kring Reklameralakemedel.se och e-verifikation:
https://e-vis.se/wp-content/uploads/2019/01/Reklameralakemedel_se-instruktioner-rapportering-e-
verifikation-2019-01-18.pdf

• Bra att känna till: EMVO har startat arbetet med ett ”Alert Management System”

https://e-vis.se/wp-content/uploads/2019/01/Reklameralakemedel_se-instruktioner-rapportering-e-verifikation-2019-01-18.pdf


Onboarding av slutanvändare 
och data i svenska e-verifikationssystemet



Slutanvändarna i svenska systemet

12 st distributörer anslutna till svenska systemet

Apotekskedjor, fristående apotek och två regioner
Totalt ca 1500 locations där verifiering och avaktivering sker



MAH i svenska systemet

Avtal med ca 370 MAH

320 MAH har laddat upp grundinformation
230 MAH har laddat upp förpackningsinfo

46 miljoner förpackningar är uppladdade

Vi förväntar oss 100 miljoner 
förpackningar på löpande årsbasis.



Vad ser vi i systemet?
Ser vi några larm?
Har vi identifierat några förfalskningar?
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Ser vi några larm?

• Ja.



Har vi identifierat några förfalskningar?

• Vi är inte medvetna om att slutanvändare eller läkemedelsföretag som via 
e-verifikationssystemet hittat någon misstänkt förfalskning.   

• De fel vi ser är kvalitetsavvikelser, handhavandefel/processfel och 
scanners/mjukvara som behöver konfigureras.



Vad kan gå fel?



Innehållet i 2D-koden

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

▪ Serienummer

▪ Batchnummer

▪ Utgångsdatum 



Förutsättningar från och med 9 feb 2019

• Förpackningar med fullständig 2D-kod måste vara uppladdade i e-verifikationssystemet för att 
kunna expedieras. 

• Detta gäller även om de 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.

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



Produktkoden hittas inte

• Förpackningen som skannas har en produktkod (GTIN/NTIN) som inte finns i e-verifikationssystemet.

• Inte ett larm utan en varning. Saknas produktkod finns ingen ”adress” för varningen – dvs denna kommer 
till e-VIS men inte till något företag.

• Pga problem med förpackningar med indiska 2D-koder kommer dessa varningar att ”tystas” av apoteken 
under längre övergångsperiod

• Några orsaker:
- grunddata är inte uppladdad i systemet (men fullständig 2D-kod på förpackningen)
- förpackningen som skannats har en s.k indisk 2D-kod

• Några åtgärder:
- ladda upp data!
- Indisk 2D-kod – se mer info senare.



Förpackningen (serienumret) hittas inte

• Förpackningen som skannas hittas inte i det svenska systemet eller i något annat nationellt system. Dvs 
man hittar inte det unika serienumret från 2D-koden i e-verifikationssystemet. 

• Felet omfattas av mjukstarten

• Några orsaker:
- serialiserade förpackningar men uppladdning inte gjord. Hela batcher kan saknas – men vi har även sett 
problem där enstaka förpackningar inte kommit med i uppladdningen
- indisk 2D-kod – där GTIN i indiska koden nu används för serialiserade förpackningar 
- Skannerfel/konfigurationsfel hos slutanvändaren (t ex serienummer ”kapas”)

• Några åtgärder:
- ladda upp data – kom ihåg retrospektiv uppladdning (om hela batcher saknas)
- byt GTIN – använd inte samma GTIN som i indiska 2D-koder för serialisering enl FMD 
- Om skannerfel – svårt att hitta under mjukstarten. Meddela e-VIS. Felet måste åtgärdas hos 
slutanvändaren.



Förpackningar med indiska 2D-koder
• 2D-kod enligt krav från indiska myndigheter. Samma element som enligt kraven för FMD

• Frisläppta innan 9 februari 2019

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

När apoteken skannar indiska 2D koder: 

• 2D-koden kommer uppfattas som komplett och en förfrågan skickas till 
e-verifikationssystemet

• systemet kommer inte hitta ”produktkoden” i nationellt system eller HUB

• MEN om GTIN i indisk 2D-kod används när man serialiserar enligt FMD kommer produktkoden laddas upp i e-
verifikationssystemet och de gamla indiska förpackningar kommer larma som ”serienumret hittas inte”. 

• plockkontrollen kommer ofta fallera om inte indiska produktkoden GTIN läggs till i LiiV/VARA. 

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



Åtgärder som kan minska problemen
• Hantering av information 

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

• Återanvänd inte samma GTIN för serialisering av förpackningar enligt FMD

Kommer orsaka alerts på förpackningar med indisk 2D-kod

• Ommärkning av förpackning

- Enligt SvAP bästa sättet att vara säker på att förpackning 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) enbart är en

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



Batchnumret matchar inte

• Förpackningen som skannas har ett batchnummer i 2D-koden som inte matchar med resten av 
förpackningens information i e-verifikationssystemet. Förpackningen hittas – men batchnumret matchar 
inte.

• Omfattas av mjukstarten

• Larmet skickas inte idag till OBP i systemet. Måste dock utredas av e-VIS. 

• Några orsaker:
- Skannerfel/konfigurationsfel hos slutanvändaren (t ex ett specialtecken ”/”omvandlas till ”%”)
- uppladdningsfel

• Några åtgärder:
- Om skannerfel – svårt att hitta under mjukstarten. e-VIS tar med dessa i utskick till MAH/OBP – verifiera 
och meddela e-VIS om felet verkar vara hos slutanvändarna. Felet måste åtgärdas hos slutanvändaren.



Utgångsdatumet matchar inte

• Förpackningen som skannas har ett utgångsdatum i 2D-koden som inte matchar förpackningens 
utgångsdatum i databasen. Förpackningen hittas – men utgångsdatumet matchar inte.

• Omfattas av mjukstarten

• Några orsaker:
- fel datum uppladdat i systemet – exempel på vanligt fel på nästa sida  
- fel datum tryckt i 2D-koden
- skannrar som omvandlar datumformatet (vi har inte sett fall av detta i Sverige)

• Åtgärder:
- rätta felaktigt datum i systemet. Om tekniska begränsningar i eget system för uppladdning – använda 
EMVO Gateway.
- tryckt fel datum – ompackning?
- misstänkt skannerfel – meddela e-VIS 



Utgångsdatum matchar inte – vanligt fel

• Vanligt problem: 
- 00 i 2D-koden på förpackningen
- sista dagen i månaden (28, 30, 31) uppladdad i e-verifikationssystemet

• Alla format betyder samma sak, dvs giltig till sista dagen i månaden

• Men det som laddas upp i systemet måste vara exakt det som är tryckt i 2D-koden annars 
triggas en ”mismatch”

Printed 2D code In EMVO/NMVO system Printed Human Readable (HRI) 

YYMM00 YYMMDD MM-YYYY



Information från EMVO 
om utgångsdatum 

“If your internal serialisation communication system cannot 
process DD=”00” but your printing system can handle DD=00 
resulting in you sending data to the EMVS that is not identical to 
that printed within the Data Matrix code, you should take 
immediate corrective action, for example by correcting the data 
via the help of EMVO Gateway. 

Further preventive action you may consider is to always print the 
last day of the month in the Data Matrix Code, which would 
avoid any data mismatch in the future.”

https://emvo-medicines.eu/new/wp-
content/uploads/0070_EMVO_LoA_20190804_Expiry-Date-
Mismatch.pdf

https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/0070_EMVO_LoA_20190804_Expiry-Date-Mismatch.pdf


Förpackningen är redan i ”avaktiverad status”
- dispenserad eller kasserad

• Förpackningen som skannas är redan avaktiverad (dispenserad eller kasserad).

• Inget larm vid verifiering men vid försök till avaktivering.

• Omfattas inte av mjukstarten

• Larmet skickas inte idag till OBP i systemet. Enligt de svenska riktlinjerna ska slutanvändarna hantera 
denna avvikelse.  

• Några orsaker:
- processfel
- kvalitetsfel – reklamerad förpackning har hamnat åter i säljbart lager

• Några åtgärder:
- slutanvändaren behöver se över sina processer

• OBS! En avaktiverad förpackning (dispenserad) kan re-aktiveras inom 10 dagar på samma ”location”. 



Förpackningen är satt som ”exporterad”

• Förpackningen som skannas har status ”exporterad ur EU”.

• Inget larm vid verifiering men vid försök till avaktivering.

• Omfattas inte av mjukstarten. Förpackningen kan inte lämnas till patient.

• Några orsaker:
- OBP har av misstag satt förpackningar/batch som exporterad

• Några åtgärder:
- En exporterad förpackning kan re-aktiveras inom 10 dagar på samma ”location”. 

Säkerställ att systemet för ”uppladdning” kan hantera en re-aktivering eller att OBP har tillgång till EMVO 
Gateway.



Inaktiv status på förpackningen - övrigt

• Förpackningen som skannas har status 
- indragen (på batchnivå)
- stulen
- låst
- utgångsdatumet har passerat

• Inget larm vid verifiering men vid försök till avaktivering.

• Omfattas inte av mjukstarten. Förpackningen kan inte lämnas till patient.



Hade vi sett några larm?
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Statusändringen kunde inte genomföras Utgångsdatum mismatch Batchnummer mismatch



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

01-apr 02-apr 03-apr 04-apr 05-apr 06-apr 07-apr 08-apr 09-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr

Antal alerts / dag

Serienumret saknas IMT Serienumret saknas Förpackningen är redan i efterfrågad status

Statusändringen kunde inte genomföras Utgångsdatum mismatch Batchnummer mismatch



Trend för alerts…

• Går trenden åt rätt håll? 

• Påsken ger just nu en bild att larmen minskar ☺

• ”Expiry Date mismatch” har ökat sedan de första veckorna.

• Serienumret saknas fortfarande orsaken till en stor del av larmen

• Svårt att analysera hur mycket av felen som beror på skannerfel - förutom på 
Batchnummer mismatch

• Handhavandefelen kring status från slutanvändare har minskat



Starten har gått bra!

• Ett stort och komplicerat system fungerar – med lite inkörningsproblem.

• 30 länder är anslutna med sina nationella system

• > 1600 aktörer ska ladda upp data till Eu HUB – 800 anslutna i dagsläget

• > 150 000 slutanvändare kommer att ansluta – saknas ca 50 000 i dagsläget

• > 10 miljarder förpackningar ska finna i systemet på rullande årsbasis

• Vi är igång! Vi behöver några månader för stabilisering men vi har lanserat ett 
europeiskt system för att skydda patienter från förfalskade läkemedel.



Erfarenheter från 
apotek

Informationsträff  Starten för e-verifikation och nästa steg



Mjukstart av e-verifikation
Vad bestämde sig apoteken och e-VIS att göra i januari



Svar som kommer att förbises av apoteken under 
regelverkets första veckor (mjukstarten)

Svar som anger att serienumret i 2D-koden inte hittas i databasen.

Svar som anger att batchnumret i 2D-koden inte stämmer överens med registrerat 
batchnummer i databassystemet.

Svar som anger att utgångsdatumet i 2D-koden inte stämmer överens med registrerat 
utgångsdatum i databassystemet.

• I dagsläget är apoteken oroliga för att ovanstående svar kommer generas i stor 
omfattning under systemets första period och att dessa svar kommer vara falska negativa 
svar.

Apoteken rekommenderas därför att under systemets första period systematiskt att 
ignorera ovanstående svar. Om möjligt kommer då inte dessa svar att visas för användaren 
av apotekssystemet. 

Varningar från databasen där förpackningen kan hittas, men inte är tillgänglig att 
lämnas ut (dvs när apoteken får information om att förpackningen har avaktiverats i 
databasen) rekommenderas fortsatt att visas för medarbetaren på apoteket. Detta förutsatt 
att inga oförutsedda ändringar av funktionerna i databasen sker på denna typ av varningar 
och svar. 

2019-01-29 43



Svar som kan förbises under hela 
övergångsperioden (till 2024)

Svar som anger att 2D-koden inte är fullständig (dvs den tryckta 2D-koden)

• Serienummer saknas

• Batchnummer saknas

• Utgångsdatum saknas

• Produktkod saknas 

Apoteken förutsätter här att orsaken till svaren är att förpackningen är frisläppt innan 
den 9 februari 2019. 

Svar som anger att produktkoden inte hittas i databassystemet

Detta svar uppstår om en produkt som inte omfattas om regelverket scannas och är 
även förväntat svar vid kontroll av flertalet indiska 2D-koder. Sammantaget finns det 
hög risk att detta svar leder till falska negativa svar varför det rekommenderas att 
detta svar förbises. 

2019-01-29 44



Rekommendationerna behöver utvärderas

• Den nämnda rekommendation om att förbise ytterligare svar 
från e-verifikationsdatabasen föreslås initialt gälla under 
regelverkets första åtta veckor.

• Under denna tid bör e-VIS ha möjlighet att tillhandahålla 
ytterligare beskrivningar av systemets funktioner och utvärdera 
kvaliteten på systemet.

• e-VIS och tillverkarna kan även under samma tidsperiod 
säkerställa kvaliteten på den data som ligger till grund för 
kontrollen av 2D-koden på förpackningen. 

45



Apotekens kontroll av 2D-
koden



Apotekets kontroll

Kontrollerar apoteken om förpackningen är förfalskad eller 
ej?

• Nej, apoteken kontrollerar om den unika identitetsbeteckningen 
och säkerhetsförseglingen är äkta.

Om produktkod, serienummer, batchnummer eller utgångsdatum 
i 2D-koden inte finns eller stämmer överens med informationen i 

databasen ses inte identitetsbeteckningen som äkta.



Verifiering av förpackning

Innehåller 2D-
koden alla 
element?

JA

N
EJ

(exempel)
Batchnummer 
krävs

Finns 
produktkoden 
i databasen?

JA

N
EJ

Produktkoden är 
okänd.

Finns 
serienumret i 
databasen?

JA

N
EJ

Serienumret är 
okänt. Ett larm har 
initierats i 
systemet. 

Stämmer batch och 
utg.dat exakt med 
infon i databasen?

JA

N
EJ

• Batchens identifierare 
matchar inte den 
identifierare som 
produktägaren har angivit. 
Ett larm har initierats i 
systemet.

• Utgångsdatum på 
förpackning matchar inte 
det utgångsdatum som 
produktägaren har angivit. 
Ett larm har initierats i 
systemet.

Larmmeddelande skickas till 
OBP* och e-VIS

Förpackninge
n har status 

aktiv?

N
EJ

(exempel)
• Förpackningen 

har expedierats
• Förpackningen 

kan inte 
expedieras. 
Batchen är 
indragen.

• Förpackningen är 
markerad som 
exporterad ut ur 
EU.

JA

Förpackningen 
är tillgänglig att 

expedieras.

Alla dessa varningar innebär att 
kontrollen av 2D-koden inte är 
godkänd om regelverket ska 
fungera fullt ut Larmmeddelande 

skickas till OBP och 
e-VIS
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Inleverans av 
läkemedel

Recepthanterin
g

Plockkontroll
Färdigställande-

kontroll
Utlämning och 

betalning

RR/RRD
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Lagerhanteringssystem



Apotekens processer förutsätter under 
och efter mjukstarten att 
förpackningarna följer gällande 
regelverk



Rapportering av förpackningar

Rapportering av görs via reklameraläkemedel.se med ingången 
rapportering e-verifikation

Vid problem som möjligtvis kan rättas ska apoteket hålla förpackningen i 
karens i 3 arbetsdagar innan förpackningen reklameras. 

För att kunna testa att processerna för hantering av larm och 
förpackningar med brister bör apoteken försöka rapportera fel som 
upptäcks via framtagen process. 

• Vid rapportering av förpackningar ska dessa rapporteringar hanteras 
enligt överenskomna processer och gällande regelverk. 



Vad kan tillverkaren göra om det är något fel 
gällande 2D-koden?

Rätta felet om möjligt

• Dvs ändra till rätt informationen i databasen och 
säkerställa att förpackningen följer förordningen 
innan förpackningen skickas vidare. 

• Om felet är upptäckt av en slutanvändare och felet 
kan rättas så ska slutanvändaren meddelas om när 
felet kommer vara rättat. 

Söka dispens

• Om medicinska grunder finns kan dispens för 
felaktig märkning sökas hos Läkemedelsverket om 
att ändå få frisläppa och skicka vidare 
förpackningen. 

Indragning eller kassering

• Om det inte är möjligt att rätta felet eller om dispens 
inte beviljas av Läkemedelsverket behöver 
förpackningen dras in från marknaden. 

• Har felet upptäckts av en slutanvändare behöver 
denna få information om hur de ska hantera den 
berörda förpackningen. 

Notera att man som tillverkare inte kan 
uppmana apotek att sälja förpackningar 
som inte följer gällande lagstiftning.



Ofullständig/felaktig 2D-kod på förpackning

Förpackningarna har felaktig 
kodning
Vissa svar anger att batchnummer saknas andra 
svar anger att 2D-koden har felaktigt format.

Svar från tillverkaren: 

”Tyvärr kommer det inte att gå att rätta 
informationen i 2D-koden. Men eftersom all 
information som finns tryckt på förpackningen är 
korrekt samt manuellt går att verifiera mot den 
svenska databasen/e-vis och vi har fått 
information om att manuell plockkontroll i 
receptkanalen ska gå att göra med varunumret så 
har bedömningen gjorts att produkten kan lämnas 
ut till kund/patient.”

Informationsbrev från tillverkaren 
till apoteken: 
”[Företaget] vill härmed informera alla 
apoteksanställda om att dessa artiklar, efter att de 
har om etiketterats, så har det uppstått problem 
med att läsa av 2D-koderna. Det innebär att man 
behöver göra en manuell verifiering av 
förpackningen i samband med expediering.” 



Kan apotek manuellt verifiera förpackningar om 2D-
koden är felaktig?

• Det finns funktioner för att i undantagsfall 
genomföra manuell verifiering av 2D-koden
med den tryckta informationen på 
förpackningen. 

• Denna funktion finns för att kunna användas om 
t.ex. en enstaka 2D-kod har blivit skadad under 
transport eller om man har tekniska problem, 
t.ex. med scannern, på apoteket. 

• Ett apotek kan således välja att i enskilda fall 
verifiera förpackningen manuellt, dock gör 
det inte att förpackningen kan ses som 
kurant om informationen i 2D-koden eller i 
databasen är felaktig. 

• För att en förpackning ska leva upp till kraven i 
regelverket krävs att den har både korrekt 2D-
kod och korrekt uppladdad information i 
databasen.

En förpackning som har fel 
information i 2D-koden är det inte 

en kurant förpackning. 



Fel produktkod i 2D-koden

Produktkoden (GTIN) i 2D-koden pekar 
på en annan förpackningsstorlek i VARA.

• Plockkontroll går inte att 
genomföra.

• Felaktiga inleveranser 

• Fel vara säljs vid receptfri 
försäljning

• Risk för plockfel vilket med 
för patientsäkerhetsrisk. 

I ett av fallen har en indragning 
genomförts



Utgångsdatum matchar inte utgångsdatum i 
databasen

• Om fel anmäls av apoteken 
behöver apoteket få återkoppling 
om utredningen.

• En förpackning med fel 
utgångsdatum i databasen kan 
inte ses som kurant av 
tillverkaren. 

• Apoteken behöver möjlighet att 
utreda eventuella 
handhavandefel – bra 
utredningar hjälper alla att 
förbättra sina system.

Det finns just nu inget som tyder 
på att den svenska databasen 
skriver om utgångsdatumet. 

Däremot finns problem vid 
uppladdning i EU-huben, andra 
nationella system och 
slutanvändare i Europa som har 
scannignsfel. 
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Läkemedelsdistributörföreningen (LDF)



Bakgrund

• I de flesta fall kontrollerar och avaktiverar apoteken förpackningar ur e-
verifikationssystemet

• Det finns också fall där distributörerna måste kontrollera förpackningar och 
ibland även avaktivera dem.

• Inleverans (riskbaserat)

• Returer

• Flöden till icke-apotek (t.ex. vaccin till vaccinationsbyråer, prover etc.)

• Destruktion



Distributörernas mjukstart 9/2 enligt e-VIS 
rekommendation

• 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. 

• Omfattar inte larm på förpackningar vid inleverans.

• 4 felkoder med avvikande hantering under mjukstarten/soft launch

• Product code not found/unknown

• Expiry date mismatch

• Serial number not found/unknown

• Batch identifier mismatch

• Tack vare mjukstarten har betydlig färre larm och returer från apoteken p.g.a. larm behövt 
hanteras hos distributörerna



Hur har det gått sedan starten? 

• Ett stort antal varningar/larm genereras hos distributörerna idag, vi pratar om 
tusentals larm sedan starten. De allra flesta rör datafel och omfattas av 
mjukstarten. Inget larm har föranlett misstanke om förfalskning.

Felkod Andel av scanningarna

The Product code is unknown Mest frekvent ca 5-9%
Inträffade med ngt högre frekvens i första halvan av perioden

The expiry date mismatches the 
recorded expiry date

Ca 2-3%
Inträffar med samma frekvens under hela perioden

The serial number is unknown Ca 2-3%
Inträffar med samma frekvens under hela perioden

The batch identifier mismatches 
the recorded batch identifier

Ca 0,5%
Samtliga händelser inträffade precis i början av perioden



Distributörernas hantering och rapportering av 
larm som inte omfattats av mjukstarten

• Vid varning/larm placeras berörda förpackningar i karantän

• Avvikelserapport registreras och felet rapporteras via mail till 
MAH/ombud. 

• Avvikelsen skickas till den adress MAH/ombud angett för kontakt i 
upprättat kvalitetsavtal. 

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

• Omkring ett hundratal avvikelser har registrerats och hanterats av 
distributörerna sedan starten.



Inleverans - erfarenheter

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

• Många datafel upptäcks vid inleverans men i flera fall har MAH haft 
möjlighet att rätta felaktig data/förpackningar eller ladda upp saknad data

• Enstaka fel förekommer utöver datafel, men inget fel som gett misstanke 
om förfalskning

• Finns företag som skickat tillbaks förpackningar till fabrik för ommärkning
för att rätta fel



Returhantering - erfarenheter

• Verifiering har fungerat bra men är ett extra steg i hanteringen

• För returer från en distributör till en annan krävs att transportkartonger 
öppnas, samtliga förpackningar plockas ut och scannas/verifieras för att 
sedan återföras till kartongen

• Responstid bra och omedelbar

• Enstaka fel förekommer utöver datafel, men inget fel som gett misstanke 
om förfalskning - MAH kontaktas



Flöden till icke-apotek - erfarenheter

• Vaccindistribution som inte går till apotek. Upplever ibland en viss 
fördröjning i svarstid. Stort antal avtal om avaktivering att teckna med 
kunderna.

• MAH gör uttag från distributörernas lager som skickas till mottagare som 
inte är apotek eller partihandlare, Exempelvis: Referensprover, till eget 
kontor, myndigheter, export. Endast ett fåtal tillfällen har hanterats. Även 
här har datafel noterats. Vissa problem med inter-market query.



Destruktioner - erfarenheter

• Mängden destruerade  varor i partihandeln är mycket omfattande,  
utgången hållbarhet står för majoriteten.

• För många av destruktionerna krävs att transportkartonger öppnas, 
samtliga förpackningar plockas ut och scannas/avaktiveras 

• Avaktivering av varor som inkuransförklaras sker i samband med utläsning 
av varorna.

• De som utförts hittills har gått bra men datafel förekommer.



Övriga erfarenheter

• Ett fåtal indragningar har hanterats av serialiserad produkt. 
I ett exempel var batch inte avaktiverad som indragen av MAH.



Fortsatt stabiliseringsperiod till 30/9 – betydelse 
för distributörerna

• Mjukstarten från 9/2 fortsätter på samma sätt för distributörerna, d.v.s. 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. 

• Samma typ av larm omfattas av den fortsatta stabiliseringsperioden som mjukstarten 9/2.

• Stickprovskontroller på inkommande varor förebygger att förpackningar med avvikelser 
skickas vidare till apotek. 

• I enlighet med e-VIS rekommendation, meddelas läkemedelsföretag om fel som upptäcks 
hos distributörerna, med budskapet att avvikelserna måste rättas eller så måste dispens 
sökas (om medicinskt motiverat).



Erfarenheter sammanfattning

• Hittills relativt odramatiskt

• Initialt bristande uppladdat i EMVS, men har blivit bättre.

• Fram till nu, andelsmässigt få lagerförda produkter med serialisering, men 
en stadig ökning.

• Distributörerna får inte varningar pga. förfalskade läkemedel, utan 
varningarna rör fel data, främst de 4 undantagna områdena. 

• Fortfarande en hög %-andel fel inom flera av de 4 undantagna områdena.
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AstraZeneca in Sweden



AstraZeneca in Sweden



AstraZeneca in Sweden



AstraZeneca EU FMD readiness ahead of go-live on the 9th Feb

• Strong Operations/Commercial program 
team in place since 2015 with a clear 
steer to be compliant by 9th Feb 2019

• Early engagement in EFPIA and in 
national pilots in Sweden and Finland to 
influence and to gather early 
intelligence and learnings

• Connected as one of the first Pharma 
company's to the EU hub in March 
2018 and have been loading data 
actively since Q4 when we in parallel 
launched a control room and a hyper 
care team to address issues on a daily 
basis

• 2300 SKU’s are in scope for EU FMD. >40% of our 
products are serialized and in the supply chain and the 
figure is rapidly increasing (actual figure today >80%)

• AZ Verify mobile app launched allowing any AZ employee 
to scan a code to confirm its authenticity (key tool for 
markets) 

• Main risks/issues are associated to uncertainties when it 
comes to handling of alerts, end users readiness and the 
ask for hospital aggregation.

• EMVO running the EU hub is proposing a stabilisation
period from 9th February 2019 covering a period to 
ensure a controlled application of the NMVS and an 
uninterrupted medicines supply (8 months 
recommended). 



Handling of alerts - What did we do to prepare for the 9th Feb?

• EFPIA alerts handling task force delivered
guidance in beginning of December 

• Key AZ workshop in mid December; eg alerts 
handling process defined, Quality
Compliance Manual updates, checklist for 
how to handle the first contact from the healt
care professional, trainings

• Categorization of level 5 alerts to clarify the 
process for resolutions; 
1) Missing serial number, 
2) Mismatch Batch and/or Expiry Date 
between database and physical pack, 
3) Already Decommissioned pack and/or in 
another status than expected

• Checklist for Market company’s to 
better respond to the first contact 
from the health care professional;
1) Identify the type of pack, 
2) How the scanning was attempted, 
3) What type of error message they are 
getting

• AZ OBP (on boarding partner) tactical
team for alerts handling in place to 
support go live (Jan-April) focusing on 
level 2 and level 5 alerts

• Daily short cross functional hyper care
meetings in place since November to 
adress and solve issues



What happened during the first 10 weeks?

• Total 30 000 alerts received up to now (>1% real 
alerts) - 3500 alerts actively handled and resolved

• 450 alerts per day in average in March and 520 in 
April 

• Markets standing out; Spain, Portugal, Germany
and Austria

• Level 5 alerts are mainly linked to four main
categories; duplicate, false, expiry date mismatch
and real alert

• Total 250 real alerts (main issues; no data in ATTP, 
no data in EU hub, batch distribution failed, 
suspect pack)

• 20-50 batches per day loaded to the EU hub -
around one level 2 alert per day

Note: A level 2 alerts occur when the data is not manually sent to the Eu Hub. A level 5 alert occurs when a pharmacy or hospital scans a carton and there is no corresponding data in the EU Hub.  

• Initial challenge; No internal IT system support 
to log alerts internally. Now IT support via SAP 
app Fury (alerts handling program) helping the 
review of false alerts

• Weekly EFPIA calls in collaboration with EMVO 
to reduce the high amount of false alerts

• NMVO’s are giving us very good feedback and 
support when reaching out 

• Work ongoing internally AZ to make sure we 
are well prepared focusing on markets with 
soft launch periods ending in Q2/Q3

• Most important - No counterfeits found and 
no major issues impacting supply to patients



Förlängd stabiliseringsperiod 

Rekommendation från Sveriges Apoteksförening och e-VIS



Tidsramar

• Stabiliseringsperioden för e-verifikation i Sverige förlängs till och med 30 september 2019.

Aktörer som berörs

• Stabiliseringsperioden gäller slutanvändare som verifierar och avaktiverar förpackningar

Dvs apotek, sjukvårdsinrättningar och i vissa fall då distributörer avaktiverar förpackningar 
eller tar emot returer från apotek.  

• För övriga aktörer finns ingen stabiliseringsperiod



Instruktioner

• Apoteken och sjukvårdsinrättningar har möjlighet att expediera förpackningar till patient 
även om e-verifikationssystemet signalerar att förpackningen inte är uppladdad eller har vissa 
specifika datafel. 

• Dessa varningar kan ignoreras av slutanvändarna under stabiliseringsperioden:  
- Serial number or product code not found
- Expiry date mismatch
- Batch identifier mismatch

• Under den förlängda stabiliseringsperioden finns signaler från e-verifikationssystemet som 
slutanvändarna ska reagera på redan från start, se tidigare riktlinjer på e-VIS webb.  

• Självklart ska alla slutanvändare reagera på och undersöka larm som beror på felhantering 
från slutanvändarens sida.



Åtgärder för läkemedelsföretag gällande förpackningar med larm/avvikelser 
under stabiliseringsperioden 

Om 2D-koden inte innehåller samma information som i databassystemet är förpackningen inte kurant. Larm vid verifiering eller 
avaktivering mot e-verifikationssystemet ses som en avvikelse. För ansvarigt läkemedelsföretag innebär det att avvikelsen måste 
åtgärdas snarast.  

För läkemedelsföretag som har förpackningar som orsakar larm i e-verifikationssystemet finns följande möjligheter: 

• Rätta felet snarast 
Om felet uppmärksammats via en slutanvändare: återkoppla till slutanvändaren om tidsramarna för då felet kan rättas.

Vi är medvetna om att det för tillfället kan finnas tekniska problem som försvårar snabb hantering. Förpackningar med fel ska
dock åtgärdas för att anses kuranta.  Återkoppla till distributör alternativt apotek när felet kan vara rättat även om tidsramen
är länge än de tre dagar som rekommendationerna från e-VIS och Sveriges Apoteksförening specificerar.  

• Om medicinskt motiverat 
Sök dispens från Läkemedelsverket för att fortsätta tillhandahålla förpackningar med avvikelse.



Läkemedelsföretag – preventiva åtgärder

• Utred larm tillsammans med slutanvändarna och e-VIS. Viktigt att vi under stabiliseringsperioden identifierar all möjliga 
problem och hur vi kan åtgärda dem.  

• För att minska risken att förpackningar på marknaden inte är uppladdade eller har datafel. Verifiera förpackningar i varje 
batch innan förpackningarna skickas från fabrik eller säkerställ att verifiering sker vid mottagande hos distributör.  

• Expiry date mismatch. Undersök grundorsak inom ert företag och med eventuell underleverantör. Åtgärda identifierade 
grundorsaker. Om företagets interna system för serialisering inte kan hantera DD = "00" men ditt utskriftssystem kan hantera 
DD = 00, vilket resulterar i att datum som skickas data till EMVS inte är identisk med den som skrivs ut i Data Matrix-koden, 
bör företaget vidta omedelbara korrigerande åtgärder, till exempel genom att korrigera data via hjälp av EMVO Gateway.  
Som ytterligare förebyggande åtgärder kan övervägas att alltid skriva ut den sista dagen i månaden i Data Matrix-koden, 
vilket undviker eventuella datafel kring utgångsdatum i framtiden. 

• Indiska förpackningar med indiska 2D-koder.  Återanvänd inte GTIN – se riktlinjer på e-VIS webb.  



• Stickprovskontroller på inkommande varor förebygger att förpackningar med avvikelser skickas vidare till apotek.

• Meddela läkemedelsföretag om fel som upptäcks med budskapet att avvikelserna måste rättas eller så måste dispens sökas 
(om medicinskt motiverat).  

• Dokumentera funna avvikelser i egna system.  

• Följ upp och utred handhavandeproblem 

• Säkerställ via leverantörerna av IT-systemet att skanner och mjukvara för skanner är rätt konfigurerade.  
e-VIS meddelar då eventuella problem med skanners upptäcks via alerts och kommer även skicka ut information för hjälp att 
jobba preventivt kring dessa problem.

Distributörer – preventiva åtgärder

Apotek  – preventiva åtgärder



Vad krävs för att avsluta stabiliseringsperioden?

Antalet alerts pga av felaktig/utebliven uppladdning av data måste minska. 

– En förpackning som generar ett larm kommer inte säljas när regelverket implementeras fullt ut. 

– Full implementering av systemet på apotek skulle idag skada förtroendet systemet och regelverket. 

– Den andel larm som idag finns i systemet bidrar inte till ökad patientsäkerhet.

Tillverkarna måste ha tillräckliga möjligheter att utreda larm och varningar

– Läkemedelsföretagen måste ha förutsättning att hantera rapporterade brister på förpackningar. Om 
apoteken rapporterar en förpackning som inte har korrekt informationen i databasen måste dessa 
kunna rättas av tillverkaren inom maximalt 3 dagar. Vi upplever att läkemedelsföretaget inte har den 
möjligheten ännu. 

– 3 arbetsdagar ses också som en mycket lång tid av många apoteksbolag och tidsgränsen för rättning 
av fel behöver kunna minskas framöver. 





Påminnelse!

Uppdatera LiiV/VARA med 
nya produktkoder (GTIN).

Med vänlig hälsning
/eHälsomyndigheten
och e-VIS 



Bra länkar!

• e-VIS frågor och svar: 
https://e-vis.se/qa-2/

• LVs frågor och svar om säkerhetsdetaljer:
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Nya-
godkannanden-andringar-och-fornyelser/Sakerhetsdetaljer-pa-
forpackningar/Fragor-och-svar/

https://e-vis.se/qa-2/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Nya-godkannanden-andringar-och-fornyelser/Sakerhetsdetaljer-pa-forpackningar/Fragor-och-svar/


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/ 


