
e-VIS informationsmöte våren 2022

• Välkommen!

• 18 maj 2022

• Kl 09.30 till 12.00
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We are on LinkedIn! Follow us and the fight against the fakes.

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



Uppdatering från e-VIS

• Intro

• Covid vaccinerna

• Förfalskning i Slovakien

• Donationer Ukraina

• Utblick i Europa 



Utökad EU-lagstiftning - Falsified Medicines Directive (‘FMD’) 

• Falsified Medicines Directive (‘FMD) 2001/81/ EC  innebär införande av flera EU-omfattande 
åtgärder för att hantera det växande hotet av förfalskade läkemedel:

• Obligatoriska säkerhetsfunktioner på ytterförpackningar av läkemedel: 
Delegerade Förordningen (EU) 2016/161  

• Gemensam, EU -omfattande logotyp för att identifiera lagliga onlineapotek och 
läkemedelshandlare 

• Hårdare regler för kontroller och inspektioner av tillverkare av aktiva läkemedelsingredienser 

• Utökade krav för grossister, inklusive extra dokumentation 



▪ Varje fysisk förpackning märks med 

• Produktkod (GTIN)

• Batchnummer

• Utgångsdatum 

• Randomiserat unikt seriellt nummer

Obligatoriska säkerhetsfunktioner - trädde i kraft 9 februari 2019 

▪ Delegerad förordning (EU) 2016/161: Säkerhetsdetaljer på förpackning: 2D-kod och 
säkerhetsförsegling 

▪ Verifiering av receptbelagda produkter 

▪ Hela EU omfattas, samt Norge, Island, Nordirland mfl

▪ Alla läkemedelsföretag har under många år anpassat sin tillverkning för de nya kraven 

▪ Hela läkemedelsdistributionen har anpassat sina IT-system och processer



Förpackningar tillverkas efter 9 februari 2019

Säkerhetsförslutning

DataMatrix (2D-kod)

Läsbar text – motsvarande 2D-koden
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Vad gör e-VIS?

• Driver det Nationella Systemet; Förvaltar, underhåller och utvecklar systemet 

• Säkerställa åtkomst mellan det Nationella Systemet och EU-hubben

• Säkerställer att apotek, distributörer och sjukvård har åtkomst till det Nationella Systemet

• Säkerställer att larm från det svenska systemet kan utredas

• Myndighetsdialog: Läkemedelsverket har tillsyn över det svenska systemet
(Läkemedelsverket har tillgång till data i det Nationella Systemet)

• Samarbetar med relevanta myndigheter, intressekategorier, EMVO och övriga NMVOer.

• Krishantering och krisberedskap

• Säkerställa finansiering – MAH finansierar driften av Europeiska hubben och alla nationella system



Ett system som fungerar och skapar värden



E-verifikationssystemet i siffror

10 miljarder förpackningar 
per år kommer att laddas 
upp sett till hela Europa.

I dagsläget har drygt 585
miljoner förpackningar totalt 
laddats upp i svenska delen 
av systemet.

Över 110 miljoner 
förpackningar per år 
kommer att registreras i den 
svenska delen av systemet.

425 läkemedelsföretag 
laddar upp förpackningar i 
det svenska systemet



E-verifikationssystemet i användning

Det europeiska systemet omfattar och 
engagerar nära 2 500 läkemedelsföretag, 
4 000 läkemedelsdistributörer, 150 000 
apotek och 6 000 sjukhusapotek i 29 
länder

Det svenska systemet är tänkt att varje 
dag hantera drygt 1 miljon transaktioner 
vid full drift.

Totalt 1 550 platser är registrerade i det 
svenska systemet

SMVS hade 970 000 transaktioner/dygn i 
mitten av december



INTERPOL warns of organized crime threat to COVID-19 vaccines

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-warns-of-organized-crime-threat-to-COVID-19-vaccines


Covid-vacciner och EMVS 

• Hög risk för förfalskningar

• Stora mängder doser ska ut i hela Europa

• Stor efterfrågan och liten tillgång

• Läkemedelsverkets hållning har varit att 
avaktivering ska ske så nära användning som 
möjligt.

• Inte skapa speciallösningar

• För att optimera kapaciteten och skapa en 
kostnadseffektivitet, rekommenderades att 
data för EU- gemensamma förpackningar 
enbart laddas upp i 11 av länderna. 



Ref: 
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-
imbruvica-z-trhu?page_id=5751
https://tryggelegemidler.no/generell-informasjon/falsk-kreftmedisin-oppdaget-i-slovakia/

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-imbruvica-z-trhu?page_id=5751
https://tryggelegemidler.no/generell-informasjon/falsk-kreftmedisin-oppdaget-i-slovakia/


Vad har vi sett? 
• Förfalskade vacciner dök upp samtidigt som 

de första äkta vaccinerna nådde marknaden.

• Förfalskarna har ingen forskning att göra, 
inga regulatoriska krav att följa. 

• Förfalskade läkemedel kan ha 2D kod och 
säkerhetsförslutning. Verifieras dessa 
förpackningar mot e-verifikationssystemet 

Vad betyder det?
• EMVS gör att vi kan ligga steget före. 

• Verifiering och avaktivering av förpackningar 
måste göras för att säkerställa äkthet och 
minska möjligheterna att förfalskningar 
kommer in.

• Systemet fungerar och bidrar med värde.



Donationer av läkemedel till Ukraina

• Alltid dialog med Läkemedelsverket!

• Avaktivera förpackningarna. Risk att 
förpackningar kommer tillbaka in I EU 
måste anses föreligga.

• I första hand Exporterad ut ur EU. 
Tydlighet om förpackningar kommer 
tillbaka in i legala kedjan.

• I andra hand – avaktivera som “supplied”.

• e-VIS kan ge råd om hur avaktivering kan 
göras. 

• Om avaktivering inte är möjligt – dialog 
med Läkemedelsverket.



Recalls, withdrawn, locked och stolen 



• Vilka möjligheter finns att använda status för: recall, withdrawn, locked och stolen?

• Vem kan göra vad och vad får det för effekt hos olika delar av läkemedelsförsörjningen?

• Menar alla samma sak med ”recall”? Definitioner ses över.

• Kartläggning pågår

• Syftet är att först och främst fram rekommendationer kring den funktionalitet som finns 
idag

• Hur skulle systemet kunna bidra för bättre indragningar? 
Vad saknas för att systemet ska bli ett värdefullt stöd i dessa processer?

• Nordiskt samarbete
– Gemensamma nordiska förpackningar

– Nämns något i riktlinjer idag i övriga nordiska länder?

– Hur ser myndigheterna på möjligheterna?



Utmaningar för e-verifikationssystemet sett ur 
ett europeiskt perspektiv

• Stabiliseringsperioder pågår 
fortfarande

• Alla apotek ännu inte anslutna 
(Europa)

• Grekland och Italien inte med

• Avaktiveras alla förpackningar?

• Inte optimal hantering av Produktkod 
okänd

• Harmonisering av alertutredningar




