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Fagnytt

Falske legemidler er et globalt problem
Falske legemidler var tema da Farmasøyter uten grenser (FUG) i samarbeid 
med Farmaceutene inviterte sine medlemmer til konferanse på Litteratur-
huset i Oslo tidligere i høst. Kampen mot falske legemidler er et prioritert 
arbeidsområde for FUG.

Av: Kristin Rosmo
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FUG i Skandinavia har innledet et 
samarbeid med en farmasøytisk forening 
og kirkelige organisasjoner i Ghana. 
Sammen skal de lage folkeopplysnings-
kampanjer om falske legemidler og 
styrke farmasøytenes kompetanse for å 
gjøre apotek til det trygge valg.

– Tilgangen på legemidler i Ghana 
generelt er mangelfull og ustabil. De har 
en rekke utsalgssteder for legemidler, som 
for eksempel apotek, sykehus, drug stores, 
markeder og til og med medisinselgere på 
bussen. I praksis er ingen av de forskjellige 
utsalgsstedene trygge når det gjelder falske 
legemidler, sier Amila Zekovic som er 
prosjekt koordinator for det skandinaviske 
FUG-samarbeidet i Ghana.
Hun har selv vært i Ghana og studert 
farmasøytenes rolle i kampen mot falske 
legemidler.

– Landet sliter med utbredt korrupsjon, 
og det er alvorlige mangler i regule-
ringen av legemiddelmarkedet, sier 
Zekovic.

Angår også apotek i Skandinavia
– Vi ser at farmasøyter i Ghana i stor 
grad avdekker falske legemidler, men 
at de mangler retningslinjer for inn-
rapportering og håndtering av dem. De 
falske legemidlene blir bare returnert til 
leverandøren igjen, og dermed skyves 
problemet over til andre, sier Zekovic.

Zekovic presiserer hvor viktig det er 
at apotekansatte tar det på alvor når 
kunder klager på manglende eller uvan-
lig effekt eller bivirkning av legemidlet 
de tar, og oppfordrer også norske og 
skandinaviske apotekansatte til å gjøre 
det samme.

Falske legemidler
• Kriminelle etterligninger av 

godkjente legemidler, utgitt for 
å være ekte

• Har ofte et identisk utseende 
med ekte legemiddel

• Forekommer både med 
originale legemidler og 
generika

• Kan inneholde virkestoff av 
dårlig kvalitet, for mye eller 
for lite virkestoff, et annet eller 
ikke noe virkestoff eller farlige 
tilsetninger

• Pakningene kan være feil 
merket eller falske

• Kan være tilberedt i uhygie
niske, ikkegodkjente lokaler

• Virkningen kan være mang
lende eller skadelig

• Konsekvensene for syke 
mennesker kan være feil eller 
ubehandlet sykdom, uventede 
eller alvorlige bivirkninger 
og farlige interaksjoner med 
legemidler pasienten allerede tar

• Omfatter alle legemiddel 
grupper, men er spesielt 
utbredt for antibiotika, 
malariamedisin, kreftmedisin, 
potenspiller, ppiller, angrepiller 
og slankemidler

• Opp mot én prosent av alle 
legemidler i industrialiserte 
land er falske, men andelen er 
vesentlig høyere på verdensbasis 

• Over 50 prosent av alle 
lege midler kjøpt via illegale 
nettsider er falske 

• Falske legemidler er mest 
utbredt i land uten omfattende 
kontrollsystemer
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