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Information vedr. risiko for mangel på inhalationsprodukter til behandling af
astma og KOL.
Gennem længere tid har Lægemiddelstyrelsen arbejdet på at modvirke, at medicinforsyningerne bliver påvirket under COVID-19 pandemien. Der har f.eks. været særligt fokus på lægemidler, der anvendes bl.a. på intensivafdelingerne i forbindelse
med behandling af patienter med COVID-19. Ydermere er der også fokus på forsyningerne af anden vigtig medicin til behandling af andre sygdomme, herunder patienter med akutte og/eller kroniske sygdomme.
I flere EU-lande har der været meldinger om knaphed på en række lægemidler herunder inhalationspræparater, der anvendes til forebyggelse og behandling af astma
og KOL. Lægemiddelstyrelsen forudser, at der kan opstå dominoeffekt, hvorfor der
også kan komme øget restordreproblematik på inhalationsprodukter på det danske
marked. Der kan opstå situationer, hvor patienter ikke kan få deres sædvanlige medicin eller med dansk mærkning. Det kan blive nødvendigt:


At patienterne via den behandlende læge må tilbydes andre præparater
(f.eks. andet aktiv substans og/eller med et andet inhalationsdevice) end
dét, patienterne er vant til. I disse tilfælde kan patienterne få brug for en
grundig instruktion i brugen af inhalationsdevice på apoteket.



At patienterne, i forbindelse med indløsning af recepten, får udleveret udenlandske pakninger, hvilket betyder, at indlægssedlen i pakningerne ikke er
på dansk. Det vil være muligt for patienterne og andet sundhedsfaglig personale at fremfinde indlægssedlen for det substituerbare lægemiddel på
hjemmesiden www.indlaegssedler.dk.

Vi er i tæt dialog med samtlige markedsføringsindehavere af inhalationspræparater
på det danske marked og håber på, at kunne mindske konsekvensen af eventuelle
forsyningsproblemer.
Hvis der opstår mangel på inhalationspræparater er det vigtigt, at patienterne bliver
informeret om årsagen til ændringerne i deres behandling fra relevant
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sundhedsfagligt personale, hvilket kan være med til at skabe større forståelse blandt
patienterne. Via dette brev ønsker Lægemiddelstyrelsen at informere faglige interessenter om ovenstående udfordringer, så vi i samspil kan sikre information og behandling og dermed bevare trygheden hos patienterne.

Hvis der skulle opstå forsyningsproblemer, der har konsekvenser for mange borgere, vil Lægemiddelstyrelsen informere herom via hjemmesiden, sociale medier
og medierne for at modvirke negative følger for patienterne.

Med venlig hilsen

Merete Hermann
Enhedschef for Lægemiddelkontrol
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