7 oktober 2022
Direkt kommunikation till hälso- och sjukvårdspersonal
Ozempic®(semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld
injektionspenna: försörjningsbrist

Till hälso- och sjukvårdspersonal,
Enligt överenskommelse med European Medicines Agency och Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea vill Novo Nordisk Farma Oy informera dig om följande:

Sammanfattning:
•

Ökad efterfrågan av Ozempic® har resulterat i periodvisa bristsituationer som förväntas fortsätta
in i 2023.

•

Försenad information om bristsituationerna kan resultera i att patienter blir utan nödvändig
behandling, vilket kan få kliniska konsekvenser som till exempel hyperglykemi

•

Du uppmanas att säkra att patienter som använder Ozempic® blir medvetna om denna risk och att
patienter som riskerar att bli utan Ozempic® byter till en annan glukagonliknande peptid-1 receptor
agonist eller annat lämpligt alternativ på ett säkert sätt baserat på ert kliniska omdöme

Bakgrund:
Ozempic® är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som
ett komplement till kost och motion
•

som monoterapi när metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer

•

som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

En högre efterfrågan än förväntat har resulterat i en brist på Ozempic®. Bristsituationerna är periodvisa
och kommer fortsätta in i 2023. Bristen är ej relaterat till kvalitetsproblem eller patientsäkerhetsrisk.
Vi ber vänligen om ditt stöd för att säkra att patienter som använder Ozempic® är medvetna om denna risk
och att patienter som riskerar att bli utan Ozempic® byter till annan glukagonliknande peptid-1
receptoragonist eller annat lämpligt alternativ som finns på marknaden.

Uppmaning till rapportering
Biverkningar, inklusive medicineringsfel, relaterade till Ozempic® eller alternativa Novo Nordisk produkter
ska rapporteras till Novo Nordisk: finlanddrugsafety@novonordisk.com eller till Fimea (www.fimea.fi).

Kontaktinformation
Vänligen kontakta Tero Saukkonen för ytterligare information.
Novo Nordisk Farma Oy kommer löpande att uppdatera Fimea när det finns ny information om dessa
bristsituationer. På Novo Nordisk arbetar vi intensivt med att maximera befintlig produktion samt investerar

i nya produktionslinjer för att avhjälpa dessa bristsituationer. Vi beklagar denna situationen och eventuella
besvär det kan orsaka.
Med vänliga hälsningar,
Tero Saukkonen
Clinical, Medical & Regulatory Director

