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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

yhteisistä lääkehankinnoista 

Ehdotus 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii pohjoismaisen sopimuksen lääkkeiden ja lääkinnällis-

ten laitteiden yhteishankinnoista.  

Taustaa 

Terveysalan pohjoismainen yhteistyö on ollut yksi Hyvinvointi Pohjolassa 

-valiokunnan painopistealueista vuonna 2016. Valiokunta on keskittynyt 

etenkin harvinaisiin sairauksiin, antibioottiresistenssiin ja yhteisiin lääke-

hankintoihin.  

 

Valiokunta on tietoinen siitä, että samankaltaisista priorisoinneista keskus-

tellaan ministerineuvostossa ja että Islanti ja Norja ovat käynnistäneet 

aloitteen kahdenvälisestä yhteistyöstä, joka koskee lääkkeiden hankin-

taan, hintasääntelyyn ja tukijärjestelmiin liittyviä yhteistyömahdollisuuk-

sia. 

 

Baltian maat ovat toimineet innoittajana Hyvinvointi Pohjolassa 

-valiokunnalle, joka ehdottaa, että kaikki Pohjoismaat laativat Pohjoismai-

den ministerineuvoston puitteissa pohjoismaisen sopimuksen. Baltian 

maat solmivat vuonna 2010 sopimuksen lääkkeiden ja lääkinnällisten lait-

teiden yhteishankinnoista. Sopimuksessa on myös sovittu, että lääkkeiden 

ja lääkinnällisten laitteiden lainaus tapahtuu keskitetysti, ja se sisältää jul-

kilausuman elinsiirtoa varten tarkoitettujen elinten vaihtoa koskevasta yh-

teistyöstä. 

  

Baltian maat ovat tehneet sopimuksen noudattamiseksi joukon lainsää-

dännöllisiä muutoksia, mutta hankintojen toteuttamisesta vastaavan Lat-

vian mukaan niitä tarvitaan lisää, jotta yhteishankintoihin liittyvien teki-

jöiden koordinointi tapahtuisi paremmin. Tavoitteena on, että yksi Baltian 

maa voisi tehdä hankinnat kaikkien kolmen Baltian maan puolesta. Jos 
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tämä toteutuu, mekanismin avulla säästetään aikaa, yksinkertaistetaan 

prosesseja ja lisätään lääkehankintojen laatua. Nykyinen menettely edel-

lyttää valiokuntaa, jossa on edustaja kustakin Baltian maasta. 

 

Valiokunta ehdottaa Baltian maiden kumppanuussopimuksen innoittama-

na, että Pohjoismaihin laaditaan vastaava sopimus. 

 

Lisätietoja: Alkuperäinen Baltian maiden välinen kumppanuussopimus 

lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden yhteishankinnoista on luettavissa 

seuraavan linkin alla:  

http://likumi.lv/doc.php?id=248008 

 

Myös Bo Könberg keskittyi vuonna 2014 laatimassaan raportissa ”Terveys-

alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa” lääkealan yhteistyöhön. 

Raportin ehdotus 12 kuului seuraavasti: 

 

Ehdotus 12 

Laajennetaan pohjoismaista lääkealan yhteistyötä paremman kustannus-

tehokkuuden ja turvallisuuden saamiseksi. 

Perustetaan yhteinen harvinaisten lääkkeiden lääkevarasto ja lisätään 

harvinaisiin lääkkeisiin liittyvää yhteistyötä.  Lisätään tiedonvaihtoa han-

kintasopimuksista ja uusien lääkkeiden käytöstä. 

 

Ministerineuvosto ei ole muodollisesti käsitellyt tätä konkreettista ehdotus-

ta yhteisestä lääkevarastosta mutta laatii aiheesta parhaillaan yleistä sel-

vitystä. Asia otettaneen todennäköisesti käsittelyyn keväällä 2017, ja Poh-

joismaiden neuvoston oikein ajoitettu suositus voisikin näin ollen sysätä 

asiaa eteenpäin. 

Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mielestä Pohjoismaiden tulee tehdä 

yhteistyötä lääkeostoissa yhteisen tarjousmenettelyn kautta. Tällä hetkellä 

lääkehinnoissa Pohjoismaiden välillä on suuria eroja. Yhteisen sopimuksen 

odotetaan painavan lääkkeiden hintoja alaspäin ja synnyttävän näin suuria 

säästöjä kansallisessa terveydenhuollossa.  

 

Uusien lääkkeiden ja uusien hoitotapojen kehittäminen on johtanut siihen, 

että yhä useampia sairauksia voidaan hoitaa ja potilaita parantaa. Tekno-

loginen kehitys on kuitenkin kallista ja resurssit ovat pienet. Sen vuoksi 

jokaista aloitetta, joka auttaa järkeistämään tätä alaa, tulee edistää. 

 

Myös EU:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla keskustellaan yhteis-

hankinnoista. Siksi voisi olla hyödyllistä, jos Pohjoismaat – yhdessä Bal-

tian maiden kanssa – olisivat tällä alueella edelläkävijöitä. 

 

Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Arja Juvonen (ps)  

Bengt Morten Wenstøb (H)  

Bente Stein Mathisen (H), puheenjoh-

taja  

Christian Juhl (EL)  

Hege Haukeland Liadal (A) 

Jenis av Rana (Mfl.) 

Karen J. Klint (S) 

Lennart Axelsson (S) 

          

 

 

Mikael Staffas (Lib)  

Paula Bieler (SD)  

Rasmus Jarlov (KF)  
Rikard Larsson (S)  

Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 

Tillie Martinussen (D)  

Vigdis Hauksdóttir (F), varapuheenjohtaja  
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