


Om e-VIS

e-VIS (e-Verifikation i Sverige) utvecklar och ansvarar för den svenska delen (SMVS) av det europeiska systemet som 
hindrar förfalskade läkemedel att nå patienter via apotek eller sjukvård. e-VIS verksamhet leds av dess styrelse och 
ordförande är Anders Blanck, LIF.

Styrelsen består av:

• Anders Blanck, LIF, ordförande 

• Kenneth Nyblom, FGL, vice ordförande 

• Fredrik Skepp, Läkemedelshandlarna 

• Nicklas Widding, Läkemedelsdistributörsföreningen 

• Johan Wallér, Sveriges Apoteksföreningen
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Syftet med e-verifikation

Förhindra förfalskningar i läkemedelsförsörjningen och att förfalskade läkemedel inte når patient

Kontrollera att läkemedlet är tillverkad den som utger sig för att ha tillverkat läkemedlet. 

• Genom att kontrollera att en unik förpackning finns i e-verifikationsystemet kan apotek, partihandel och hälso-
och sjukvård säkerställa att förpackningen är tillverkad av korrekt tillverkare. 

• Genom att avaktivera förpackningen när den lämnas till patient, kasseras eller på annat sätt lämnar 
försörjningskedjan säkerställs att läkemedlet inte på olagligt vis kommer in i försörjningskedjan igen.

• Genom att kontrollera säkerhetsförsegling på förpackningen säkerställs att förpackningens innehåll inte har 
förändrats eller manipulerats. 



Vad är en förfalskning?



Vad är en förfalskning?

Ett läkemedel som medvetet och bedrägligt är felmärkt 
med avseende på identitet och/eller ursprung. 

Läkemedel som betecknas oriktigt med avseende på 

• dess identitet

• dess ursprung 

• dess historia

Denna definition omfattar inte oavsiktliga tillverkningsfel 
och påverkar inte kränkningar av immaterialrättigheter

Både originalläkemedel, generika och parallellimporterade 
läkemedel kan förfalskas. 

Förfalskade läkemedel kan vara produkter med

• korrekta eller felaktiga ingredienser, 

• utan aktiva ingredienser, 

• med otillräcklig mängd aktiva ingredienser eller 

• med förfalskad förpackning. (WHO)

Effekter av förfalskade läkemedel:

• Misslyckat behandlingsresultat

• Toxicitet

• Biverkningar

• Livshotande tillstånd förblir obehandlade.

• Risk för resistensutveckling

• Förtroendet för läkemedel skadas



REGELVERK FÖR ATT MOTVERKA 
FÖRFALSKNINGAR



Regelverk för att motverka förfalskningar

Läkemedelsverket har tillsynsansvar för 
att apotek, partihandel, 
läkemedelstillverkare, MAH och e-VIS 
följer regelverken. 

EU-direktiv: Falisified Medicines
Directive

EU-förordning om 
säkerhetsdetaljer på läkemedel

Svensk lag, förordning och 
föreskrifter

Läkemedelsverkets föreskrifter 
och vägledning om tillämpning 
av regelverket



Falsified Medicines Directive

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

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

• Utökade krav för grossister, inklusive extra 
dokumentation 

• Obligatoriska säkerhetsdetaljer på 
ytterförpackningar av läkemedel 

EU-direktiv: Falsified Medicines
Directive (FMD)

EU-förordning om säkerhetsdetaljer på 
läkemedel

Svensk lag, förordning och föreskrifter

Läkemedelsverkets föreskrifter och 
vägledning om tillämpning av 
regelverket



EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Krav på säkerhetsdetaljer på läkemedel och kontroll av säkerhetsdetaljer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 
2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG 

genom fastställande av närmare bestämmelser om de 
säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för 

humanläkemedel

Gäller från och med den 9 februari 2019

• Krav på säkerhetsdetaljer och kontroll av 
säkerhetsdetaljer i läkemedelsförsörjningen. 

Det centrala regelverket för förståelse av kraven för e-
verifikation av läkemedel. 

EU-direktiv: Falsified Medicines
Directive

EU-förordning om 
säkerhetsdetaljer på läkemedel

Svensk lag, förordning och 
föreskrifter

Läkemedelsverkets föreskrifter 
och vägledning om tillämpning av 
regelverket



EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Krav på säkerhetsdetaljer på läkemedel och kontroll av säkerhetsdetaljer

EU-direktiv: Falsified Medicines
Directive

EU-förordning om 
säkerhetsdetaljer på läkemedel

Svensk lag, förordning och 
föreskrifter

Läkemedelsverkets föreskrifter 
och vägledning om tillämpning av 
regelverket



Svensk lag, förordning och föreskrifter

Krav på kontroll och märkning med säkerhetsdetaljer införd i svensk lag. 

• Läkemedelslagen

• Lag om handel med läkemedel

• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Läkemedelsverket har tillsynsansvar för regelverket. 

Läkemedelsverket kan utfärda föreskrifter för 
tillämpning av regelverket.

EU-direktiv: Falsified
Medicines Directive

EU-förordning om 
säkerhetsdetaljer på läkemedel

Svensk lag, förordning och 
föreskrifter

Läkemedelsverkets föreskrifter 
och vägledning om tillämpning av 
regelverket



Läkemedelsverkets vägledning om tillämpning av regelverket

Krav på kontroll och märkning med säkerhetsdetaljer införd i svensk lag. 

Möjligheter och krav för partihandlare och 
öppenvårdsapotek att kontrollera och avaktivera 
läkemedel vid leverans av läkemedel till hälso- och 
sjukvårdsinrättningar, kriminalvård, universitet för 
forskning med mera. 

Vägledning om tillämpning av EU förordning 2016/161 
om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar

EU-direktiv: Falisified Medicines 
Directive

EU-förordning om 
säkerhetsdetaljer på läkemedel

Svensk lag, förordning och 
föreskrifter

Läkemedelsverkets föreskrifter 
och vägledning om tillämpning av 
regelverket



Vilka länder gäller 
regelverket för?



Vilka länder gäller regelverket för?

• Hela EU/ESS omfattas av regelverket. 

• Italien och Grekland behöver anpassa sig till 
regelverket senast 9 februari 2025. 

• Särreglering finns för läkemedel från Storbritannien. 



Vilka läkemedel omfattas 
av regelverket?



Vilka läkemedel omfattas av regelverket?

Regelverket omfattar bara humanläkemedel

• Om läkemedlet är godkänt för att användas 
för humant bruk ska regelverket följas

• Läkemedel godkända för veterinärt bruk 
omfattas inte av regelverket

• Humanläkemedel som expedieras på recept till 
djur eller rekvireras till 
veterinär/veterinärklinik omfattas av 
regelverket



Vilka läkemedel omfattas av regelverket?

Regelverket omfattar bara humanläkemedel

Alla receptbelagda läkemedel förutom 
undantagna läkemedel enligt Bilaga 1 till EU-
förordningen

Den aktiva substansens eller produktkategorins namn Läkemedelsform

Homeopatika Alla

Radionuklidgeneratorer Alla

Kit Alla

Radionuklidprekursorer Alla

Läkemedel för avancerad terapi som innehåller eller består av
vävnader eller celler

Alla

Medicinska gaser Medicinsk gas

Lösningar för parenteral nutrition med en ATC-kod som börjar med
B05BA

Infusionsvätska, lösning

Lösningar som påverkar elektrolytbalansen med en ATC-kod som
börjar med B05BB

Infusionsvätska, lösning

Lösningar som framkallar osmotisk diures med en ATC-kod som börjar
med B05BC

Infusionsvätska, lösning

Infusionskoncentrat med en ATC-kod som börjar med B05X Alla

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor med en ATC-kod som
börjar med V07AB

Alla

Kontrastmedel med en ATC-kod som börjar med V08 Alla

Allergitest med en ATC-kod som börjar med V04CL Alla

Allergenextrakt med en ATC-kod som börjar med V01AA Alla

Medel vid sår- och brännskador med ATC-kod D03AX Fluglarver



Vilka läkemedel omfattas av regelverket?

Regelverket omfattar bara humanläkemedel

Alla receptbelagda läkemedel förutom 
undantagna läkemedel enligt Bilaga 1 till EU-
förordningen

Inga receptfria läkemedel förutom läkemedel 
enligt Bilaga 2 till EU-förordningen

• Omeprazol 40 mg enterokapsel hård är 
receptbelagd i Sverige. 

• Av receptfria läkemedel i Sverige ska bara 
omeprazol 20 mg enterokapsel hård ha 
säkerhetsdetaljer.

Den aktiva substansens eller 
produktkategorins namn

Läkemedelsform Styrka

omeprazol enterokapsel, hård 20 mg

omeprazol enterokapsel, hård 40 mg



Vilka läkemedel omfattas av regelverket?

Regelverket omfattar bara humanläkemedel

Alla receptbelagda läkemedel förutom 
undantagna läkemedel enligt Bilaga 1 till EU-
förordningen

Inga receptfria läkemedel förutom läkemedel 
enligt Bilaga 2 till EU-förordningen

I VARA/LiiV finns information om ett läkemedel 
ska vara märkt med säkerhetsdetaljer eller ej!

https://vara.ehalsomyndigheten.se/



Vilka läkemedel omfattas av regelverket?

Regelverket omfattar bara humanläkemedel

Alla receptbelagda läkemedel förutom 
undantagna läkemedel enligt Bilaga 1 till EU-
förordningen

Inga receptfria läkemedel förutom läkemedel 
enligt Bilaga 2 till EU-förordningen

Batcher frisläppta efter den 9 februari 2019

• Om äldre batch har säkerhetsdetaljer ska 
läkemedlet vara uppladdat i e-
verifikationsystemet och kunna kontrolleras



Vem ansvarar för vad i regelverket? 

Slutanvändare

• Kontrollera 
säkerhetsdetaljer på 
läkemedel.

• Utreda om orsak till 
varningar och larm 
kan bero på 
slutanvändarens 
hantering.

• Rapportera möjliga 
förfalskningar till 
MAH.

MAH

• Tillverka läkemedel 
med 
säkerhetsdetaljer.

• Säkerhetsdetaljer 
laddas upp i EMVS 
med rätt information.

• Utreda möjliga 
förfalskningar för sina 
produkter.

e-VIS & EMVO

• Tillhandahålla databas 
för säkerhetsdetaljer 
till slutanvändare och 
MAH.

• Säkerställa att 
varningar och larm 
kan utredas och stötta 
slutanvändare och 
MAH i utredning av 
larm.

Läkemedelsverket

• Ta fram föreskrifter 
och vägledningar 
utifrån EU-
förordningen och 
svensk lag. 

• Tillsyn över att 
slutanvändare, MAH 
och e-VIS följer 
regelverket för 
säkerhetsdetaljer.



KRAV OCH KONTROLL AV SÄKERHETSDETALJER 
ENLIGT FÖRORDNINGEN



Krav och kontroll av säkerhetsdetaljer

• Förpackningar ska vara märkta med 
säkerhetsdetaljer
– säkerhetsförsegling

– Unik identitetsbeteckning på läkemedelsförpackning

Unik identitetsbeteckning:

säkerhetsdetalj som gör det möjligt att kontrollera ett 
läkemedels äkthet och identifiera en enskild 
förpackning med läkemedel:

• Produktkod

• Serienummer

• Batchnummer

• Utgångsdatum

Krav för hur identitetsbeteckningen ska vara tryckt på 
förpackningen:

• Den unika identitetsbeteckningen ska vara tryckt på 
förpackningen i tvådimensionell streckkod (2D-kod)

• Produktkod och serienummer ska vara tryckt på 
förpackningen i för ögat läsbar form med undantag 
för mycket små förpackningar 



Krav och kontroll av säkerhetsdetaljer

• Databassystem för kontroll förpackning

– Upprättande av nationella databaser för kontroll av 
unik identifierare samt krav på databasernas funktion.

– Upprättande av EU-gemensam HUB för 
kommunikation mellan nationella databassystem och 
uppladdning av förpackningsdata.  

EMVS

SMVSIMVS FMVS



Krav och kontroll av säkerhetsdetaljer

• Krav på kontroll av säkerhetsdetaljer och 
avaktivering unik identifierare hos den som har 
tillstånd att lämna ut läkemedel till allmänheten 
och andra aktörer som hanterar läkemedel i 
distributionskedjan. 

Den som lämnar ut läkemedel till allmänheten: 

• Apotek som lämnar ut läkemedel till patient.

• Apotek som lämnar ut läkemedel på rekvisition som 
inte ska användas inom hälso- och sjukvård. 

• Hälso- och sjukvård ger läkemedel till patient. 

Vi kommer i utbildningen beröra flera av 
förordningens krav på aktörer i 

läkemedelsförsörjningen



KORT OM SÄKERHETSFÖRSEGLINGEN



Säkerhetsförsegling

Säkerhetsförsegling: säkerhetsdetalj som gör det 
möjligt att kontrollera om en läkemedelsförpackning 
har brutits

e-VIS arbetar inte med utformning eller kontroll av 
säkerhetsförseglingar, men:

• Kontrollen av säkerhetsförseglingen behövs för att 
säkerställa att innehållet i förpackningen inte är 
manipulerat.

• Kontroll av 2D-koden motverkar bara förfalskningar 
om säkerhetsförseglingen kontrolleras samtidigt.

ATD – Anti Tampering Device



Exempel på säkerhetsförseglingen

Klistrad försegling
[med eller utan hologram]

Ihoplimmad
förpackning
[med perforering]

Försegling på lock
[som är synlig på
ytterförpackningen]



UNIK IDENTIFIERARE - 2D-KODEN



2D-koden

För att det ska vara enkelt för 
slutanvändare att kontrollera en 
förpackning ska den unika identifieraren 
vara tryckt på förpackningen i en 
maskinläsbarform – dvs den ska kunna 
läsas av med en scanner. 

• I EU-förordningen är det beslutat att 
den unika identifieraren ska vara 
trycks på förpackningen i en 2D-kod. 

2D-kodens ska vara strukturerad enligt 
GS1-standard (ISO/IEC 16022:2006 
kompatibel ECC 200 2D Data Matrix 
barcode). 



2D-koden

2D-koden innehåller:

• Produktkod (GTIN)

• Serienummer

• Batchnummer

• Utgångsdatum 



Varför 2D-kod för den unika identifieraren?

• En linjär streckkod tar för stor plats och 
måste ha en större storlek för att kunna 
läsas av. 

• En 2D-kod kan innehålla mycket mer 
information på mindre yta!



2D-kodens innehåll

Används för att identifiera produkten inom all handel.

• Det vanligaste formatet kallas GTIN.

• Innehåller alltid 14 siffror

• Ska vara exakt utskriven på förpackningen. 

Produktkoden (PC)



2D-kodens innehåll

Produktkod finns på nästan alla läkemedel och varor i 
handeln i linjära streckkoder (ibland kallat EAN-kod)

Om förpackningen har både en 2D-kod och en linjärkod 
som både innehåller en produktkod måste dessa 
innehålla samma produktkod. 

Produktkoden (PC)

▪ Produktkod (GTIN)

046265 282815

▪ Produktkod (GTIN)



2D-kodens innehåll

Används för att identifiera enskild förpackning. 

Produktkoden i kombination med serienumret ska vara 
unikt för den enskilda förpackning. 

Serienummer (SN)



2D-kodens innehåll

Ange vilken batch/tillverkningssats förpackningen 
tillhör.

Batchnummer (Lot)



2D-kodens innehåll

Anger sista hållbarhetsdag på förpackningen. 

• Ska vara i formatet ÅÅMMDD

• Utgångsdatumet är oftast INTE exakt utskriven på 
förpackningen: 

Utgångsdatum (Exp)

Utgångsdatum på 
förpackning: 

11 2022

Utgångsdatum i 2D-
koden:

221130
ELLER
221100



2D-kodens struktur och innehåller

10SCB1SE<GS>21SCP4SE:abcdefghijklm<GS>010730000907982717320101

GS1 AI Beskrivning

01 Anger start på produktkoden

21 Anger start på serienummer

10 Anger start på batchnummer

17 Anger start på utgångsdatum

<GS> Separator som markerar slut på 
fält om obestämd längd

Beskrivning

Produktkod (PC) 07300009079827

Serienummer (SN) SCP4SE:abcdefghijklm

Batch (Lot) SCB1SE

Utgångsdatum 320101

Slutanvändarens IT-stöd separerar 2D-kodens fyra element. 



E-VERIFIKATIONSYSTEMET



Databassystem för kontroll av unik identifierare

• Enligt förordningen ska det upprättas nationella 
databassystem för kontroll av unik identifierare 
samt krav på databasernas funktion. 

• Det ska även upprättas EU-gemensam hub för 
uppladdning av förpackningsdata och för 
kommunikation mellan nationella databassystem. 

EMVS

• European Medicines Verification System

EMVO

• European Medicines Verification Organisation 
organisationen som driver EU-huben.

NMVS

• National Medicines Verification System
den nationella databas som slutanvändare i landet 
är uppkopplade mot. 

NMVO

• National Medicines Verification Organisation
Organisationen som driver NMVS i EU-land. E-VIS är 
det svenska NMVO. 

SMVS

• Swedish Medicines Verification System
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System

Interface

Pharmacy

System

Wholesaler

System

Interface

Interface

MAH laddar upp 
förpackningsdata i EU-
hubben

MAH anger vilket eller 
vilka länder 
förpackningen ska 
distribueras till.

Apotek, sjukhus och 
partihandel 
(slutanvändare) är 
anslutna till nationellt 
system

Slutanvändare 
ansluter eget 
systemstöd via 
API/interface. 

Om 
slutanvändarsystemet 
inte fungerar kan 
ansluten slutanvändare 
genomföra verifieras via 
webbportal. 
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.



Databassystemet 

• 10 miljarder förpackningar per år i Europa. 

• 115 miljoner förpackningar per i Sverige.

• Mer än 500 miljoner förpackningar totalt finns redan i svenska systemet 

• 150 000 apotek och distributörer i Europa.

• Mer än 1500 platser är registrerade i det svenska systemet.

• Det svenska systemet ska hantera 1 miljon transaktioner per dag

• Förpackningsdata för covid-19-vacciner kommer av kapacitetsskäl att laddas upp i 11 
länders system. Sverige är ett av systemen som kommer att ta emot vaccindata.



Uppkoppling till systemet



Uppkoppling till systemet

MAH

• MAH kopplar upp mot EMVS enligt EMVOs processer. 

• Legitimitetskontroll genomförs att anslutande organisation har marknadsföringstillstånd. 

• OBP – On-boarding partner – avdelning eller organisation som på MAHs ansvar laddar upp data i EMVS.

• MAH laddar aldrig upp eller kontrollerar data mot SMVS (e-VIS system).

• MAH finansierar e-VIS verksamhet och behöver signera avtal för MAH avgift till e-VIS.



Uppkoppling till systemet

• Slutanvändare måste vara ansluta till SMVS för att 
kunna använda systemet. 

• Processen för anslutning är beskriven på e-VIS 
hemsida. 

• Partihandel som inte hanterar 
läkemedelsförpackningar behöver inte vara anslutna 
till systemet. 



Uppkoppling till systemet

• Initiera anslutning till 
SMVS med IT-leverantör

• Åtkomst till teknisk 
dokumentation och API 
för IT-leverantör

IT-stöd för anslutning 
mot SMVS

• Anslutningsförfrågan och 
signering av 
användarvillkor

• Teknisk certifiering mot 
SMVS

• Intyg och tillstånd

Anslutning av 
slutanvändarorganisation • Inloggningsuppgifter för 

anslutning

• Slutanvändaren skapar 
platser i SMVS

Teknisk anslutning till 
SMVS

• Teknisk recertifiering mot 
SMVS

• Uppföljning och kontroll 
av anslutna platser i SMVS 
av e-VIS

Uppföljning



ANVÄNDNING AV E-VERIFIKATIONSYSTEMET



Kontrollera unik identifierare/2D-koden på läkemedel

• Kontrollera att läkemedlet finns i 
e-verifikationssystemet

• Kontrollera att förpackningen inte 
tidigare har avaktiverats

• Avaktivera förpackningen när den 
lämnas ut till patient

Syftet med regelverket
Förhindra förfalskningar i läkemedelsförsörjningen och att 
förfalskade läkemedel inte når patient

Kontrollera att läkemedlet är tillverkad den som utger sig för att ha 
tillverkat läkemedlet. 

• Bara den med tillstånd att marknadsföra läkemedel kan ladda 
upp unik identifierare i databassystemet. 

• Genom att kontrollera att en unik förpackning finns i 
databasen kan apotek, partihandel och hälso- och sjukvård 
säkerställa att förpackningen är tillverkad av korrekt tillverkare. 

• Genom att avaktivera förpackningen när den lämnas till 
patient, kasseras eller på annat sätt lämnar försörjningskedjan 
säkerställs att läkemedlet inte på olagligt vis kommer in i 
försörjningskedjan igen. 

• Genom att kontrollera säkerhetsförsegling på förpackningen 
säkerställs att förpackningens innehåll inte har förändrats 
eller manipulerats. 



Läkemedels-
tillverkare

Partihandel Partihandel Apotek

Produktflöde Produktflöde Produktflöde

Retur Retur

Kontroll av läkemedel i distributionskedjan

1. Läkemedlen i distributionskedjan ska vara uppladdade i 
SMVS.

2. Läkemedel i distributionskedjan ska vara aktiva



Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Produktflöde Produktflöde Produktflöde Produktflöde

Retur Retur

När kan ett läkemedel lämna distributionskedjan?



UPPLADDNING AV DATA AV MAH



Trycka 2D-koder på förpackningen

2D-koden trycks på 
förpackning på fabrik 

vid tillverkning av 
läkemedelsförpackning

Tryckta serienummer 
per batch 

dokumenteras och 
sparas av MAH

• MAH dokumenterar 
tryckta serienummer

• Antalet serienummer får 
överstiga antalet 
förpackningar, men inte tvärt 
om

• Info i 2D-kod ska vara samma 
som på förpackning och i 
MAH dokumentation



Uppladdning av data till systemet av 
MAH

EMVS

SMVSIMVS FMVS

Partihandel



SLUTANVÄNDARENS KONTROLL AV 
FÖRPACKNINGEN



Fråga:
Vad innebär att scanna en 

förpackning? 



Kontroll av förpackningen

Slutanvändare ska:

• Kontrollera att läkemedlet finns i 
e-verifikationssystemet

• Kontrollera att förpackningen inte tidigare har avaktiverats

• Avaktivera förpackningen när den lämnas ut till patient



Slutanvändarens operationer i systemet

Verifiera 
förpackningen

Kontrollera att förpackningen finns i SMVS samt vilken status förpackningen har 

Expediera 
förpackningen 

Avaktivera förpackningen när den lämnas ut till allmänheten. Verifiering sker alltid samtidigt. 
Förpackningen får status EXPEDIERAD - SUPPLIED

Avaktivera 
förpackningen 

Avaktivera förpackningen av annan orsak än ovan, vid destruktion eller markera förpackningen 
som läkemedelsprov.
Flertalet statusar kan sättas beroende på anledningen till avaktiveringen

Återaktivera 
förpackningen 

Åter göra en förpackning aktiv som tidigare avaktiverats. Kan endast genomföras under vissa 
förhållanden. Verifiering sker alltid samtidigt.
Förpackningen får status AKTIV vid lyckad avaktivering. 



PC
SN
Batch
Expdatum

Kontroll av förpackningen

Slutanvändarsystemet 
läser av informationen i 
2D-koden med 
scannern och separerar 
de fyra elementen i 2D-
koden. 

Expeditionsstöd - slutanvändarsystem



Kontroll av förpackningen

SMVS

API mot SMVS

Slutanvändarsystemet 
skickar förfrågan om att 
verifiera, expediera, 
avaktivera eller återaktivera 
förpackning.

PC
SN
Batch
Expdatum

Verifiera

Expediera

Avaktivera

Reaktivera

Expeditionsstöd - slutanvändarsystem



Kontroll av förpackningen

I vilka processer och när sker 
verifiering, expedition, avaktivering 
och återaktivering i ditt 
systemstöd?

• Vid expedition av läkemedel på recept

• Vid försäljning av receptfria läkemedel?

• Vid försäljning av läkemedel på rekvisition?

• Vid kassering av läkemedel?

• Vid inleverans av läkemedel?



Kontroll av förpackningen

SMVS

API mot SMVS

Svar till 
slutanvändaren

SMVS skickar alltid svar 
till 
slutanvändarsystemet. 

PC
SN
Batch
Expdatum

Verifiera

Expediera

Avaktivera

Reaktivera

Expeditionsstöd - slutanvändarsystem



Kontroll av förpackningen

SMVS

API mot SMVS

Svar till 
slutanvändaren

Slutanvändarsystemet 
visar svar för 
slutanvändaren och 
eventuell annan 
information från 
slutanvändarens 
system. 

PC
SN
Batch
Expdatum

Expeditionsstöd - slutanvändarsystem

Verifiera

Expediera

Avaktivera

Reaktivera

11210200
Förpackningen har 
markerats som 
expedierad.

Expeditionsstöd - slutanvändarsystem



E-Verifi
katio

nsvarning

Skriv 
ut a

lert-I
D

Avbryt41020001 (#A3)

Serienumret är okänt. E
tt l

arm
 har in

itie
rats 

i sy
stemet.

Alert-I
D: SE-123-ABC-123-ABC-123-ABC

Varning från SMVS11110201  Förpackningen är expedierad på denna plats. 

Vill du fortsätta?

JA

NEJ

Varning frå
n SMVS

Exp
editio

n st
oppad! 

11110800  

Förpackningen är a
vaktiverad på en annan plats s

om 

exporte
rad ut u

r E
U. 

OK

Information från SMVS

11310400  

Förpackningen har avaktiverats som 

destruerad.

OK Mer info

Hur visas svar och varningar i ditt systemstöd? 



Kontroll av förpackningen

SMVS

API mot SMVS

Svar till 
slutanvändaren

PC
SN
Batch
Expdatum

Expeditionsstöd - slutanvändarsystem

Verifiera

Expediera

Avaktivera

Reaktivera

11210200
Förpackningen har 
markerats som 
expedierad.

Expeditionsstöd - slutanvändarsystem

Slutanvändaren har 
rutiner och 
instruktioner för hur 
varningar och svar ska 
hanteras av 
medarbetarna.



Hur görs kontroll av 
förpackningen?



Kontroll med scanner eller manuell kontroll i slutanvändarens 
IT-stöd

Scanner läser av informationen i 2D-koden. 

• Mjukvara i scanner separerar 
– Produktkod

– Serienummer

– Batchnummer

– Utgångsdatum

• Alla fyra element måste vara med i förfrågan till 
SMVS. 

Slutanvändaren skriver in information som är utskriven 
på förpackningen i avsett fält i eget systemstöd. 

• Produktkod och serienummer måste anges. 

• Systemstödet ska ange i förfrågan till SMVS att 
kontrollera gjorts genom att ange värden manuellt. 

• Notera att slutanvändaren inte vet vilket 
utgångsdatum som är angivet i 2D-koden 
– Systemstöd bör inte kräva att utgångsdatum anges vid 

manuell inmatning. 



Svar och varningar från 
systemet



Svar, varningar och larm från systemet

• Efter expedition, avaktivering, återaktivering eller 
verifiering av förpackning skickas SMVS ett svar till 
slutanvändaren. 

• Slutanvändaren anger själv i sitt expeditionsstöd hur 
svaren ska visas. 

• Vissa svar genererar ett larm (eller alert som det 
ofta kallas). 

• Om ett larm har skapats spelar dock ingen roll för 
svarets allvarlighetsgrad. 

• Ett larm skickas alltid direkt till e-VIS och till MAH 
för läkemedlet. 

Svaren som e-VIS skickar innehåller alltid: 

• Svarskod

• Svarsmeddelande

• Vilken status förpackningen har (om det är känt)

• Larm ID om det har skapats



Svar från e-verifikationsystemet

Verifiering

Operation code: 11110401
State: Destroyed
Förpackningen är avaktiverad 
på denna plats som destruerad. 

Svar till slutanvändaren

SMVS



Svar med larm från e-verifikationsystemet

SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Verifiering

Operation code: 41020001 
State: N/A
Serienumret är okänt. Ett larm 
har initierats i systemet. 
Alert code: A3
Alert ID: SE-ABC-123-ABC-123-
ABC

Svar till slutanvändaren

A
le

rt

Alert

EMVS

Alert



Alertkoder vs Svarskoder

• Inom Europa finns två huvudsakliga leverantörer av 
nationella system som har olika typer av svar och 
svarskoder som skickas till slutanvändarna. 

• För att kunna prata om larm och varningar inom 
hela EU används Alertkoder för att benämna 
varningar och larm. 

• Alertkoderna används ofta av MAH vid 
kommunikation kring larmen. 

Alertkod Beskrivning

A1 Product code not found

A2 Batch not found

A3 Serial number not found

A7 Pack Already in Requested State

A24 Status Change Could Not Be Performed

A52 Expiry Date Mismatch

A68 Batch Number Mismatch



Svar, varningar och larm från systemet

Operation code Svarskod
Identifierare för enskilt 
svar/varning från SMVS

Information
/Warning

Svar
Det svar som SMVS skickat till 
slutanvändaren i text. Svaren är på 
svenska från SMVS. 

Alert ID Om ett larm har genererats 
skickas unikt Alert ID för larmet till 
slutanvändaren.

Alert code* Kod som beskriver vilken typ av 
alert som har generats.

Ams Link* Länk till nationellt AMS (används 
inte av e-VIS)

Is Intermarket* Anger om kontroll även gjorts mot 
annat europeiskt system

*gäller bara för slutanvändare som 
använder API 2.4 eller senare. 



FÖRPACKNINGENS STATUS



Vilka statusar kan en förpackning ha?

Aktiv

• Anger att förpackningen är tillgänglig för att 
markeras som expedierad för att lämnas ut till 
patient eller användas inom vården (om inget annat 
hinder föreligger). 

• Förpackningen kan också avaktiveras av annan 
orsak, tex för att kasseras.  



Vilka statusar kan en förpackning ha?

Utlämning till patient eller 
användas inom vården

Supplied /
Expedierad

• Anger att förpackningen har 
lämnats ut till patient eller för att 
användas inom vården och 
därmed inte längre ska vara 
tillgänglig för att lämnas ut. 

• Om del av förpackning lämnas ut 
ska förpackningen markeras som 
expedierad när första expedition 
sker från förpackningen. 

Aktiv Förpackning kan återaktiveras

Om förpackning INTE lämnats ut kan förpackning 
återaktiverats så länge återaktiveringen:
• Sker på samma plats
• Senast 10 dagar efter att förpackningen 

avaktiverades. 

Destroyed/
Destruerad

Kassering av läkemedel

• Anger att förpackningen har 
kasserats, eller ska hanteras som 
läkemedelsavfall eller skickas för 
destruktion och därmed inte 
längre ska vara tillgänglig för att 
lämnas ut.Förpackningen kan inte återaktiveras. 



Vilka statusar kan en förpackning ha?

Utlämning som läkemedelsprov till myndighet

Sample /
Läkemedels-

prov för 
myndighet

• Anger att förpackningen ska 
användas som läkemedelsprov för 
myndighet och ska inte vara 
tillgänglig att lämnas till eller 
användas av patient

Aktiv

Förpackning kan återaktiveras på samma plats inom 10 dagar

Exported /
Exporterad ut 

ur EU

Free sample /
Läkemedels-

prov

Enbart partihandel

Export av läkemedel utanför EU

Förpackning kan återaktiveras på samma plats inom 10 dagar

Enbart partihandel

Avsett att användas som läkemedelsprov

Förpackning kan återaktiveras på samma plats inom 10 dagar

• Anger att förpackningen har eller 
ska exporteras utanför EU/ESS och 
ska därför inte finnas på den 
europeiska marknaden. 

• Anger att förpackningen ska 
användas som läkemedelsprov i 
marknadsföringssyfte och ska inte 
ska inte vara tillgänglig att lämnas 
till eller användas av patient



Vilka statusar kan en förpackning ha?

Enbart partihandel eller MAH

Förpackningen misstänks vara stulen
Stolen/ 
Stulen

• MAH eller partihandlare 
misstänker att förpackningen är 
stulen

Aktiv

Låst/ 
Locked

Checked out/
Utcheckad

Enbart partihandel eller MAH

Förpackningen är tillfälligt låst

Förpackning kan återaktiveras på samma plats

Enbart parallellimportör/ompackare

Förpackningen ska packas om

Förpackning kan återaktiveras

• Anger att förpackningen tillfälligt 
har låsts för vidare distribution 
under pågående utredning. 

• Anger att förpackningen har 
packats om till 
parallellimporterat/-distribuerat 
läkemedel. 

• Ursprunglig förpackning ska inte 
vara tillgänglig att lämnas till eller 
användas av patient

Förpackningen kan inte återaktiveras. 

Förpackningen kan återaktiveras på samma plats oavsett hur lång 
tid som har passerat. Förpackningen kan även avaktiveras som 
destruerad eller stulen. 



Vilka statusar kan en förpackning ha?

Enbart MAH

Förpackningens batch är indragen
Recalled / 
Indragen 

• Anger att batchen har dragits in. 
• Förpackningen kan inte lämnas till 

patient. 

Aktiv

Withdrawn/  
Återkallad 

Expired/ 
Utgången i 

datum

Enbart MAH

Förpackningens produktkod är återkallad

Förpackningens batch har passerat 
hållbarhetsdatum

• Anger att produktkoden har 
återkallats vid till exempel 
avregistrering av läkemedlet. 

• Förpackningen kan inte lämnas till 
patient. 

• Anger att förpackningens 
utgångsdatum i SMVS har 
passerats.

• Förpackningen kan inte lämnas till 
patient. 

Förpackningen kan inte återaktiveras. 

Förpackningen kan inte återaktiveras. 

Förpackningen kan inte återaktiveras. 



Status Förklaring

Active Aktiv
Anger att förpackningen är tillgänglig för att markeras som expedierad för att lämnas ut till patient eller användas inom vården
(om inget annat hinder föreligger).
Förpackningen kan också avaktiveras av annan orsak, tex för att kasseras.

Supplied Expedierad
Anger att förpackningen har lämnats ut till patient eller för att användas inom vården.
Om del av förpackning lämnas ut ska förpackningen markeras som expedierad när första expedition sker från förpackningen.
Förpackningen kan återaktiveras på samma plats senast 10 dagar efter att förpackningen avaktiverades.

Destroyed Destruerad
Anger att förpackningen har kasserats, eller ska hanteras som läkemedelsavfall eller skickas för destruktion och därmed inte 
längre ska vara tillgänglig för att lämnas ut.
Förpackningen kan inte återaktiveras.

Sample
Läkemedelsprov för 
myndighet

Anger att förpackningen ska användas som läkemedelsprov för myndighet och ska inte vara tillgänglig att lämnas till eller 
användas av patient
Förpackningen kan återaktiveras på samma plats senast 10 dagar efter att förpackningen avaktiverades.

Exported Exporterad ut ur EU
Anger att förpackningen har eller ska exporteras utanför EU/ESS och ska därför inte finnas på den europeiska marknaden.
Förpackningen kan återaktiveras på samma plats senast 10 dagar efter att förpackningen avaktiverades.

Free sample Läkemedelsprov
Anger att förpackningen ska användas som läkemedelsprov i markandsföringssyfte och ska inte ska inte vara tillgänglig att 
lämnas till eller användas av patient
Förpackningen kan återaktiveras på samma plats senast 10 dagar efter att förpackningen avaktiverades.

Stolen Stulen
MAH eller partihandlare misstänker att förpackningen är sluten.
Förpackningen kan inte återaktiveras.

Locked Låst
Anger att förpackningen tillfälligt har låsts för vidare distribution och hantering under pågående utredning.
Förpackningen kan återaktiveras på samma plats.

Checked out Utcheckad
Anger att förpackningen har packats om till parallellimporterat/-distribuerat läkemedel. Ursprunglig förpackning ska inte vara 
tillgänglig att lämnas till eller användas av patient.
Förpackningen kan återaktiveras på samma plats senast 10 dagar efter att förpackningen avaktiverades.



Status Förklaring

Recalled Indragen
Anger att batchen har dragits in. 
Förpackningen kan inte lämnas till patient. 

Withdrawn Återkallad
Anger att produktkoden har återkallats vid till exempel avregistrering av läkemedlet. 
Förpackningen kan inte lämnas till patient. 

Expired Utgången i datum
Anger att förpackningens utgångsdatum i e-verifikationsystemet har passerats.
Förpackningen kan inte lämnas till patient. 



När ska kontroll och 
avaktivering av 

förpackningen göras? 



Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Produktflöde Produktflöde Produktflöde Produktflöde

Retur Retur

Läkemedlet i distributionskedjan



Verifiera förpackning



Partihandlarnas kontroll och avaktivering av 2D-koden

Verifiering vid 
inleverans till 
partihandeln SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Retur Retur

Verifiera



Partihandlarnas kontroll och avaktivering av 2D-koden

e-VIS rekommenderar att riskbaserade stickprov på 
batcher görs så att läkemedel med brister i 2D-koden 
eller uppladdad data inte distribueras vidare i 
försörjningskedjan!

Verifiering vid 
inleverans till 
partihandeln SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Retur Retur

Verifiera



Partihandlarnas kontroll och avaktivering av 2D-koden

Verifiering av 
returer till 

partihandeln
SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Verifiera



Verifiera en förpackning

Innehåller 2D-
koden alla 
element?

(Exempel)
61020003 
Serienummer 
krävs

Finns 
produktkoden 
i databasen?

41020000 (#A1)
Produktkoden är 
okänd

Finns 
serienumret i 
databasen?

Stämmer batch och 
utg.data exakt med 
info i databasen?

41020003 (#68)
Batchens identifierare 
matchar inte den 
identifierare som 
produktägaren har 
angivit. Ett larm har 
initierats i systemet. 

41020005 (#52)
Utgångsdatum på 
förpackning matchar 
inte det utgångsdatum 
som produktägaren har 
angivit.. Ett larm har 
initierats i systemet. 

Förpackningens 
status visas för 

användaren

41020001 (#A3)
Serienumret är 
okänt. Ett larm 
har initierats i 
systemet.

41020002 (#A2)
Både serienumret 
och batchens 
identifierare är 
okända. Ett larm 
har initierats i 
systemet.

NEJJA

JA JA JA JA

N
EJ

N
EJ

N
EJ

JA N
EJ

Kan batchen 
hittas i 

databasen?

N
EJ



Verifiera en förpackning
Förpackningens status vid verifiering av förpackning

11110100  
Förpackningen är 
aktiv. 

11110201  
Förpackningen är expedierad på 
denna plats. 

11110200  
Förpackningen är expedierad på 
annan plats. 

11110401  
Förpackningen är avaktiverad på 
denna plats som destruerad. 

11110400  
Förpackningen är avaktiverad på en 
annan plats som destruerad. 

11111100  
Batchen är indragen. 

11111200  
Produkten är återkallad. 

11111000  
Batchens utgångsdatum är passerat. 

11110501 Förpackningen är 
avaktiverad på denna plats som 
läkemedelsprov för myndighet.

11110500 Förpackningen är 
avaktiverad på en annan plats som 
läkemedelsprov för myndighet.

11110801  Förpackningen är 
avaktiverad på denna plats som 
exporterad ut ur EU. 

11110800  
Förpackningen är avaktiverad på en 
annan plats som exporterad ut ur EU. 

11110601  
Förpackningen är avaktiverad på 
denna plats som läkemedelsprov. 

11110600  
Förpackningen är avaktiverad på en 
annan plats som läkemedelsprov. 

11110301  
Förpackningen är avaktiverad på 
denna plats som stulen. 

11110300  Förpackningen är 
avaktiverad på en annan plats som 
stulen. 

11110900  
Förpackningen är avaktiverad på en 
annan plats som ompackad. 

11110701  Förpackningen är 
avaktiverad på denna plats som låst. 

11110700  Förpackningen är 
avaktiverad på en annan plats som 
låst. 

Aktiv förpackning
Tidigare avaktiverad på samma 

plats
Tidigare avaktiverad på annan  

plats
Ompackad förpackning

Indragen, återkallad eller 
utgången i datum



När kan frivillig kontroll av förpackningen göras?

En förpackning kan verifieras flera gånger så länge verifieringen sker av den som har 
förpackningen. 

• Verifiering inför avaktivering eller expedition av förpackning på apotek.

• Verifiering vid inleverans till apotek för att kontrollera att förpackningen är aktiv. 

• Verifiera förpackning vid retur inför retur av förpackning till partihandel för att 
kontrollera att förpackningen inte är expedierad eller destruerad. 

• Verifiering inför leverans av förpackning till vårdenhet som genomför kontroll av 
avaktivering själv. 

• Verifiering av akutbeställning eller kundreservationer inför leverans till apotek.



Fråga: Vilka anledningar eller orsaker kan 
finnas till att förpackning vid verifiering får 

svaret: 
11110201 Förpackningen är expedierad på 

denna plats. 



Markera förpackning som 
expedierad



Apotekens kontroll och avaktivering av 2D-koden

Expediera 
förpackning vid 
utlämning till 

patient SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientApotek

Expediera

Partihandel



Apotekens kontroll och avaktivering av 2D-koden

• Läkemedlet ska avaktiveras som expedierad så nära utlämningen till patient som möjligt. 

• Om del av läkemedelsförpackning lämnas ut till patient, tex vid dosdispensering, ska läkemedlet avaktiveras som 
expedierad när första utlämningen sker från förpackningen. 

• Om godkända läkemedel används för extemporetillverkning av läkemedel ska läkemedlet avaktiveras som 
expedierat av extemporeapoteket. 

– (notera att extemporeläkemedlet i sig inte omfattas av kravet på säkerhetsdetaljer) 



Avaktivering på uppdrag av vårdgivare

Läkemedels-
tillverkare

ApotekPartihandel Hälso- och sjukvård Patient

Produktflöde

SMVS

Expediera



Avaktivering på uppdrag av vårdgivare

Läkemedels-
tillverkare

ApotekPartihandel Hälso- och sjukvård Patient

Produktflöde

SMVS

Expediera

Avtal med hälso- och 
sjukvårdsinrättning

Avtal med hälso- och 
sjukvårdsinrättning



Avaktivering på uppdrag av vårdgivare

• Möjligheterna för partihandlare och apoteks möjlighet att avaktivera läkemedel för hälso- och sjukvården är 
beskrivna i Läkemedelsverkets Vägledning om tillämpning av EU-förordning 2016/161 om säkerhetsdetaljer på 
läkemedelsförpackningar.

• Om apotek lämnar ut läkemedel till organisation där läkemedlet inte ska användas för vård ska apoteket 
avaktivera läkemedlet.

– Sakkunnig person för verksamhet som har tillverknings- eller partihandelstillstånd för läkemedel. 

– Föreståndare för vetenskaplig institution eller motsvarande vid universitet eller högskola eller för sådant 
undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller dylikt, som ägs eller åtnjuter understöd av staten eller kommun, om 
läkemedlet ska användas för annat ändamål än sjukvård.



Expediera förpackning i SMVS

Finns hela 2D-
koden i 

databasen?
JA

N
EJ

Se svar vid 
verifiering

Förpackningen 
har status aktiv?

JA

N
EJ

11210200
Förpackningen har markerats 
som expedierad.

Samma 
plats

51220200 (#A7)
Förpackningen kan inte expedieras. 
Ett larm har initierats i systemet.

11220201 
Förpackningen har redan expedierats 
från denna plats. Nästa försök att 
expediera kommer att avvisas.

51220201 (#A7)
Förpackningen har redan expedierats från denna plats. 
För många försök att expediera har genomförts. Ett larm 
har initierats i systemet.Förpackning 

markerad som 
expedierad

Annan 
plats



Expediera förpackning i SMVS

Finns hela 2D-
koden i 

databasen?
JA

N
EJ

Se svar vid verifiering

Förpackningen 
har status aktiv?

JA

N
EJ

11210200
Förpackningen har markerats 
som expedierad.

Samma plats

Förpackning 
redan avaktiverad 
som destruerad

Annan plats

Förpackning 
redan avaktiverad 
som exporterad 

ut ur EU

Samma plats

Annan plats



Expediera förpackning i SMVS – exempel på varningar

51220401 (#A24)
Status Destroyed
Förpackningen kan inte expedieras. Förpackningen 
har tidigare avaktiverats på denna plats som 
destruerad. Ett larm har initierats i systemet.

51220801 (#A24)
Status: Exported
Förpackningen kan inte expedieras. Förpackningen 
har tidigare avaktiverats på denna plats som 
exporterad ut ur EU. Ett larm har initierats i 
systemet.

51220600 (#A24)
Status: Sample
Förpackningen kan inte expedieras. Förpackningen 
har tidigare avaktiverats på en annan plats som 
läkemedelsprov. Ett larm har initierats i systemet.

51220800 (#A24)
Status: Exported
Förpackningen kan inte expedieras. Förpackningen 
har tidigare avaktiverats på en annan plats som 
exporterad ut ur EU. Ett larm har initierats i 
systemet.



Avaktivera förpackning



Apotekens kontroll och avaktivering av 2D-koden

Avaktivering hos 
apotek

SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientApotek

Avaktivera

Partihandel



Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Partihandlarnas kontroll och avaktivering av 2D-koden

SMVS

A
va

kt
iv

er
in

g

Avaktivering hos 
partihandeln



Expediera förpackning i SMVS (exempel destruera)

Finns hela 2D-
koden i 

databasen?
JA

N
EJ

Se svar vid 
verifiering

Förpackningen 
har status aktiv?

JA

N
EJ

11310400  
Förpackningen har 
avaktiverats som destruerad.

Samma plats

Förpackning 
redan avaktiverad 
som destruerad

Annan/okänd plats

Förpackning 
redan markerad 
som expedierad

Samma plats

Annan plats



Expediera förpackning i SMVS (exempel destruera)

51320401 (#A7) 
Status: Destroyed
Förpackningen kan inte avaktiveras. 
Förpackningen har tidigare avaktiverats på 
denna plats som destruerad. Ett larm har 
initierats i systemet.

51320201 (#A24) 
Status: Supplied
Förpackningen kan inte avaktiveras. 
Förpackningen har tidigare expedierats på 
denna plats. Ett larm har initierats i 
systemet.

51320400 (#A7) 
Status: Destroyed
Förpackningen kan inte avaktiveras. Ett larm 
har initierats i systemet.

51320200 (#A24) 
Status: Supplied
Förpackningen kan inte avaktiveras. 
Förpackningen har tidigare expedierats på en 
annan plats. Ett larm har initierats i systemet.



Återaktivera förpackning



Återaktivera en förpackning

En förpackning som av 
misstag har avaktiverats 

kan under vissa 
förhållanden 

återaktiveras till aktiv 
status. 

SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Produktflöde Produktflöde Produktflöde Produktflöde

Retur Retur

Återaktivera



När kan en förpackning återaktiveras?

• Förpackningen ska vara kurant för att kunna återgå till 
tillgängligt lager. 

• Förpackningen måste tidigare ha varit avaktiverad på samma 
plats

• Förpackningen kan återaktiveras senast 10 dagar efter att 
förpackningen har avaktiverats. 

• Förpackningen får inte vara avaktiverad som stulen eller 
destruerad.



Återaktivera förpackning i SMVS

Finns hela 2D-
koden i databasen?

JA

N
EJ

Se svar vid verifiering

Är 
förpackningen 

redan aktiv

JA

51420201  
Förpackningens 
status kan inte 
återställas till 
aktiv status. 
Förpackningen har 
tidigare 
expedierats på en 
annan plats.

51420100  
Förpackningens 
status kan inte 
återställas till aktiv 
status. 
Förpackningens 
status är redan 
aktiv.

51420101  
Förpackningen har 
redan 
återaktiverats till 
aktiv på denna 
plats. 

Har 
förpackningen en 

status som kan 
återaktiveras?

N
EJ

51420401  
Förpackningens 
status kan inte 
återställas till 
aktiv status. 
Förpackningen har 
tidigare 
avaktiverats på 
denna plats som 
destruerad.

51420400  
Förpackningens 
status kan inte 
återställas till 
aktiv status. 
Förpackningen har 
tidigare 
avaktiverats på en 
annan plats som 
destruerad. 

51420800  
Förpackningens 
status kan inte 
återställas till 
aktiv status. 
Förpackningen har 
tidigare 
avaktiverats på en 
annan plats.

Har tidigare 
avaktivering 

skett på 
samma plats?

Ytterligare svar för varje möjlig status

NEJ JA

N
EJ

Skedde 
avaktivering för 
mindre än 10 
dagar sedan? 

Är förpackning 
indragen, 

återkallad ut 
utgången i datum

NEJ JA

11410100  
Förpackningen har 
återställts till 
aktiv status.

JA

51420200  
Förpackningens 
status kan inte 
återställas till 
aktiv status. 
Tidsgränsen har 
överskridits.

N
EJ

11411100  
Batchen är 
indragen.

11411200  
Produkten är 
återkallad.

11411000  
Batchens 
utgångsdatum är 
passerat.

JA



Samtliga svarskoder finns i Utvecklarportalen

I utvecklarportalen hittar slutanvändare all information som behövs för 
uppkoppling mot SMVS. 

• Samtliga svar från SMVS och beskrivning av svaren. 

• Tekniska specifikationer för uppkoppling mot SMVS. 

• Med mera



MAHs ändring av 
förpackningens status



Avaktivering av MAH

SMVS

Läkemedels-
tillverkare

Partihandel PatientPartihandel Apotek

Retur Retur

EMVS

IMVS FMVS

Indragen

Återkallad



RAPPORTERING OCH UTREDNING AV MÖJLIGA 
FÖRFALSKNINGAR



Hantering av uppkomna 
larm i systemet



Vägledning för hantering av varningar och larm

• e-VIS har tillsammans med apotek, partihandel och läkemedelsföretagen tagit fram 
rekommendationer för hantering av varningar och larm från systemet.

• Ny version av rekommendationerna kommer publiceras i början av januari 2023.

• Best Practice on Alert Handling är framtaget av EMVO för att harmoniera arbetet 
med alerts från e-verifikationsystemet.



Rapportering och utredning av möjliga förfalskningar

Om varning eller svar 
som kan tyda på 

möjlig förfalskning har 
triggats i SMVS

Spara förpackningen i 
karantän på ett säkert 
sätt tillsammans med 

eventuellt alert-ID 
eller annan 

information om 
ärendet. 

Kontrollera om felet 
beror på 

slutanvändarens egen 
hantering av 

förpackningen

Rapportera e-
verifikationsvarningen 

till MAH 



Spara förpackningen i karantän på ett säkert sätt

• Förpackningar som orsakar alert eller har fel status får inte lämnas ut. 
Förpackningen ska ses som inkurant till dess att felet har rättats.

• Förpackningar som orsakar varningar och alert i SMVS kan bara lämnas ut först efter 
att:
– Skannerfel har identifierats och åtgärdats. Om skannerfel är orsak till felet kan avaktivering ske 

genom att ange serienummer och produktkod manuellt innan dess att skannerfel har åtgärdats. 

– Datafel har rättats av MAH eller dispens ha godkänts av Läkemedelsverket. 

– Det har säkerställts att felaktig status beror på slutanvändarens egen hantering och att 
läkemedlets i övrigt är kurant har säkerställts av slutanvändaren. 



Spara förpackningen i karantän på ett säkert sätt

Slutanvändaren ska kunna 
avaktivera förpackningen 

för att den ska kunna 
lämnas ut

Förpackningar som inte 
uppfyller kraven enligt 

förordningen om 
säkerhetsdetaljer ska inte 

vara kvar i 
försörjningskedjan.



Spara förpackningen i karantän på ett säkert sätt

Förvara förpackningen i karantän men enligt ordinarie förvaringsinstruktioner (tex
karantän i kyl om kylvara) då förpackningen ska kunna återföras till säljbart lager 
efter utredning.

Förvara förpackningen tillsammans med det alert-ID som skapats vid kontrollen så
att händelsen kan kopplas till aktuell förpackning. Om inget alert-ID skapats ska 
annan information (tex kort beskrivning) om händelsen sparas med förpackningen.

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



Kontrollera om felet beror på slutanvändarens egen hantering 
av förpackningen

Varningar i SMVS kan uppstå på grund av 
slutanvändarens egen hantering. Sådana varningar eller 
alert behöver inte rapporteras till MAH, men behöver 
dokumenteras av slutanvändaren. 

• Om en alert har skapats och felet beror på 
slutanvändarens egen hantering är det viktigt att 
slutanvändaren kan uppvisa information om 
orsaken till alerten i de fall MAH, e-VIS eller 
Läkemedelsverket utreder alerten. 

Om händelsen beror på egen hantering av 
förpackningen

1. Dokumentera händelsen

– Detta är framför allt viktigt när en alert har skapts då 
MAH har ett visst ansvar att utreda de alert som 
genereras i SMVS för sina produkter. 

– Dokumentation kan ske i eget QMS, i systemstöd och 
för användare som använder NMVS Alerts bör 
dokumentationen ske direkt i NMVS Alerts.  

2. Hantera förpackningen korrekt enligt aktuell rutin. 

3. Vid fråga från MAH/LV/e-VIS återkoppla orsaken till 
att alert skapades i detta fall



Fråga:
Varför är det viktigt att 

slutanvändaren undersöker 
om felet kan ha orsakats av 
slutanvändaren själv innan 

rapportering till MAH? 



Rapportering av e-verifikationsvarning

Slutanvändare MAH
Reklameralakemedel.se

SMVS EMVS

Om alert genererats



Rapportera e-verifikationsvarningen till MAH 

Rapportering ska ske enligt överenskommen process genom befintliga reklamationsrapporteringskanaler (tex 
reklameraläkemedel.se).

• Alert-ID ska alltid anges vid rapportering om sådant har skapats.

• Saknas alert-ID måste serienumret anges i rapporten. Saknas både alert-ID och serienummer är utredning inte 
möjlig att genomföra.

• Beskriv i rapporten vilken varning som genererats och vad som inträffat. Beskriv även gärna om patients behov 
har kunnat tillgodosetts med annan förpackning. 

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

• MAH kan be slutanvändaren skicka bild på 2D-koden för att undersöka datafel. 

• Vid återkoppling och kommunikation mellan slutanvändare och MAH gällande rapporteringar kring e-
verifikationsvarningar och alert önskar e-VIS att alerts@e-vis.se sätts på kopia. 

Vid återkoppling till slutanvändare bör språk och uttryck vara begripliga för slutanvändaren. 



Rapportera e-verifikationsvarningen till 
MAH 

1. Välj ingång Återförsäljare 
rapportering e-verifikation

2. Ange produktinformation
• Läkemedel kan enkelt sökas 

upp med varunummer.

• Tänk på att produktkoden 
hämtas från VARA/LiiV. 
Kontrollera att produktkoden 
i rapporten stämmer med 
produktkoden på 
förpackningen. 



Rapportera e-verifikationsvarningen till 
MAH 

1. Ange vad ärendet gäller
• Ta gärna med det svar och svarskod 

SMVS skickat. 

• Om alert-ID har generats ska detta 
ange. 

• Har inget alert-ID har generats 
måste serienummer och 
produktkoden på förpackningen 
anges. 

2. Beskriv i rapporten vilken varning 
som genererats och vad som 
inträffat. Beskriv även gärna om 
patients behov har kunnat 
tillgodosetts med annan förpackning. 

3. Rapporten skickas till MAH – e-VIS 
får en kopia på rapporten. 



Om företaget inte deltar i reklameralakemedel.se

Rapporten skickas till e-VIS som vidarebefordrar rapporten till företaget.



UTREDNING AV LARM



Fråga: Vilka möjliga grundorsaker kan ligga bakom att ett 
apotek får nedanstående varning:

11110201  
Förpackningen är expedierad på denna plats.



Möjliga grundorsaker

Apoteket har markerat 
förpackningen som expedierad 

till kund, förpackningen dock inte 
lämnats och apoteket har missat 

att återaktivera förpackningen 
när den sattes åter i lager. 

Samma 2D-kod har tryckts på två 
eller flera förpackningar. 

Läkemedel som redan är 
utlämnade till kund har åter 

hamnat i säljbart lager, tex ett 
reklamationsprov

Läkemedel har otillbörligen åter 
hamnat i tillgängligt lager. 

Läkemedlet är en förfalskning



Fråga: Vilka möjliga grundorsaker kan ligga bakom att ett 
apotek får nedanstående varning:

Operation: Expediera

51220800

Status: Exported
Förpackningen kan inte expedieras. Förpackningen 
har tidigare avaktiverats på en annan plats som 
exporterad ut ur EU. Ett larm har initierats i 
systemet.



Möjliga grundorsaker

Partihandel har markerat 
avaktiverat en förpackning 
som exporterad av misstag 
eller missförstått när denna 

avaktivering ska göras

Samma 2D-kod har tryckts 
på två eller flera 
förpackningar. 

Läkemedel inte ska finnas 
inom EU/ESS har felaktig 
åter hamnat inom EU/ESS

Läkemedel köpt utanför 
EU/ESS har returnerats till 
apoteket och åter hamnat i 

tillgängligt lager.  

Läkemedlet är en 
förfalskning



Fråga: Vilka möjliga grundorsaker kan ligga bakom att ett 
apotek får nedanstående varning?

Operation: Verifiera

Status: Exported

11110800 

Förpackningen är 
avaktiverad på en annan 
plats som exporterad ut 
ur EU.

Operation: Avaktivera

Status: Exported

51320800 

Förpackningen kan inte 
avaktiveras. Ett larm har 
initierats i systemet.



Utredning av förpackningar med felaktig status

1. Kan förpackningen hittas i SMVS?

– JA

2. Vad är förväntad status vid verifiering av förpackningen? 

– Inför expedition till patient?
• Förpackningen är aktiv

– Vid återaktivering av läkemedel? 
• Förpackningen är expedierad på denna plats

– Vid kontroll att förpackning har avaktiverats korrekt? 
• Förpackningen är expedierad på denna plats

– Vid partihandeln kontroll av läkemedel vid retur av läkemedel från apotek vid en indragning?
• Batchen är indragen

3. Hur kan jag som slutanvändare själv ha orsakat larmet och hur kan jag ta reda på det? 

– Om tidigare avaktivering skett på SAMMA plats är det sannolikt att handhavandefel hos slutanvändaren är orsaken

– Om tidigare avaktivering skett på ANNAN plats är det sannolikt att handhavandefel hos slutanvändare INTE är orsaken

4. Varifrån har läkemedlet levererats?



Utredning av förpackningar med felaktig status

MAH

1. A7/A24 larm där MAH inte känner till orsaken behöver inte utredas om inte slutanvändare har 
rapporterat larmet!

2. Har MAH information om att förpackningen har avaktiverats tidigare? 

3. Vad har förpackningen avaktiverats tidigare? 

– MAH kan begära audit trail från e-VIS. 

4. Finns någon risk för dubbla 2D-koder? 



Utredning av förpackningar med felaktig status

Pack Audit Trail

E-VIS kan granska historiken för en förpackning och kan 
då se: 

• När och vem som har skapat förpackningen i EMVS

• När och vem som har verifierat förpackningen i 
SMVS

• När och vem som har expedierat, avaktiverat eller 
återaktiverat förpackningen i SMVS.

Slutanvändarna är ägare av transaktionsdata och e-VIS 
behöver samtycke innan information lämnas ut. 

Om slutanvändare rapporterar förpackningen till MAH 
ses som att samtycke har givits då slutanvändare begärt 
att förpackningen ska utredas. 



Fråga: Vilka möjliga grundorsaker kan ligga bakom att ett 
apotek får nedanstående varning:

41020002 (#A2)

Både serienumret och batchens identifierare är 
okända. Ett larm har initierats i systemet.



Möjliga grundorsaker

Batchen är inte 
uppladdad i 
databasen. 

Fel uppgifter har 
angivits vid manuell 

inmatning av 
uppgifter på apoteket

Scanner på apoteket 
har läst av 

uppgifterna i 2D-
koden felaktigt. 

Uppgifterna i 2D-
koden är felaktigt 

angivna vid 
villverkning. 

Läkemedlet är en 
förfalskning. 



Utredning av förpackningar som inte kan hittas i databasen?

1. Kan förpackningen hittas i databasen?

– NEJ

2. Har rätt värden angivits vid kontroll av 
förpackningen? 

1. Har värden angivits med scanner eller genom att 
ange värden manuellt?

1. Manuellt: har rätt värden angivits? 

2. Med scanner: har rätt värden lästs av? 

– Jämför avlästa värden med värden angivna på 
förpackningen? 

– Vilket resultat får jag om jag försöker verifiera 
förpackningen manuellt? 

1. Finns det risk för scannerfel?

2. Vilken information finns på förpackningen och i 2D-
koden? 

3. Stämmer uppgifter i alertmeddelandet med 
uppgifter det format på serienummer och batch 
som ni använder som för produkten?

4. Finns den aktuella batchen uppladdad i e-
verifikationsystemet?

5. Är förpackningen uppladdad med samma info som i 
2D-koden och på förpackningen? 



Fråga: Vilka möjliga grundorsaker kan ligga bakom att ett 
apotek får nedanstående varning:

41020000 (#A1)

Produktkoden är okänd



Utredning av förpackningar med okänd produktkod?

1. (Är varningen en varning från e-
verifikationsystemet?)

2. Kan förpackningen hittas i databasen?

– NEJ

3. Omfattas förpackningen av kravet på 
säkerhetsdetaljer? 

4. Har rätt värden angivits vid kontroll av 
förpackningen? 

1. Har värden angivits med scanner eller genom att 
ange värden manuellt?

1. Manuellt: har rätt värden angivits? 

2. Med scanner: har rätt värden lästs av? 

– Jämför avlästa värden med värden angivna på 
förpackningen? 

– Vilket resultat får jag om jag försöker verifiera 
förpackningen manuellt? 

1. Finns den aktuella produkten uppladdad i 
databasen? 




