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Statsforvalterne bes om å videresende denne informasjonen til kommuner i eget område.

PRESISERING FRA HELSEDIREKTORATET ANGÅENDE OPPDELING OG
OMPAKKING AV JODTABLETTER
Norske kommuner har de siste tre månedene jobbet aktivt og godt med jod-beredskap for
atomhendelser rettet mot målgruppene barn og unge < 18 år, gravide og ammende. Helsedirektoratet,
Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) og Statens legemiddelverk (SLV) har utarbeidet en
veileder til kommunene om hvordan beredskapen i praksis kan gjennomføres. Denne veilederen
beskriver blant annet hvordan man kan gå frem dersom barnehager eller skoler skal sende jodtabletter
med barn hjem for bruk utenfor kommunal åpningstid. Noen kommuner har i senere tid henvendt seg til
Helsedirektoratet med spørsmål om hvorvidt pakningene med jodtabletter kan deles opp for enklere
fordeling ut til flere barnehager/skoler, eller for å forberede utdeling.

Pakninger med jodtabletter skal ikke pakkes om
Helsedirektoratet har distribuert tre ulike typer pakninger med jodtabletter til kommunene:
-

Kaliumjodid Recip 65 mg 10 tabletter
Kaliumjodid Serb 65 mg 10 tabletter
Jodix 130 mg 100 tabletter

Kaliumjodid Recip 65 mg tablettene er gått ut på dato og Jodix 130 mg tablettene nærmer seg
utløpsdato. Kaliumjodid er imidlertid svært stabilt i tablettform og Statens legemiddelverk tester
tabletter fra Helsedirektoratets lager årlig. Så lenge analysene viser at kvaliteten ikke er redusert kan
jodtablettene brukes i kommunenes jod-beredskap. Forlenget holdbarhet kan imidlertid kun garanteres
dersom jodtablettene er lagret under tilsvarende betingelser i kommunene som på Helsedirektoratets
lager, dvs. i originalemballasjen og ved romtemperatur.
Helsedirektoratets innehar en grossist-tillatelse for å kunne distribuere jodtabletter til kommunene.
Denne tillatelsen medfører et ansvar for å kunne spore opp og bytte ut jodtabletter som berøres av en
evt. kvalitetssvikt. En slik kvalitetssvikt kan for eksempel oppdages i testene som Statens legemiddelverk
utfører på tabletter som har gått ut på dato. Originalemballasjen inneholder viktig informasjon som er
nødvendig for sporing. Dersom jodtablettene pakkes om er det det ikke lenger mulig for
Helsedirektoratet å gjennomføre en tilbaketrekking i henhold til gjeldende regelverk. For legemidler
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solgt fra apotek til privatpersoner gjelder ikke regelverket for grossister og det er ikke krav om slik
sporing.
Med henvisning til veilederen for jod-beredskap ønsker Helsedirektoratet å presisere at jodtabletter
for beredskap ved atomhendelser ikke skal lagres ompakket i kommunene. Dersom Kriseutvalget for
atomberedskap gir råd om bruk kan pakningene deles opp som beskrevet i veilederen.
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