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KJENNELSE

Saken gjelder krav om midlertidig forføyning for utsatt iverksettelse av forskriftsendring

om oppføring av legemidler på b¡telisten.

Sakens bakgrunn:

Kort om de ahuelle legemidlene

AstraZeneca AS (heretter AZ) markedsfører Symbicort Turbuhaler (heretter ST) som er et

inhalasjonspulver som brukes mot astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Inhalatoren drives av innåndingsluft. Når pasienten puster inn via munnstykket følger

legemidlet innåndingsluften ned i luftveiene. AZ markedsfører tre typer med forskjellig

styrke. ST er originallegemidlet. I april20l4 kom to generiske legemidler på markedet.

Legemiddelfirmaet Teva har fra28. april2014 markedsføringstillatelse for DuoResp

Spiromax (heretter DS). Dette er også et inhalasjonspulver brukt mot astma og KOLS

Legemiddelfirmaet Orion har fra 25. april2014 markedsføringstillatelse for Bufomix

Easyhaler (heretter BE). Dette er også et inhalasjonspulver.

ST, DS og BE er altså alle medisiner som kan selges i Norge. Alle har søkt om og fått

innvilget markedsfløringstillatelse. Det er enighet om at medisinene inneholder de samme

virkestoffene, har samme legemiddelform (pulver) og brukes mot de samme tilstandene,

astma og KOLS. Partene er enige om og retten legger til grunn at alle medisinene har

samme effekt hos pasientene, gitt at pasienten bruker medisinene riktig.

Det er i saken fremhevet noen forskjeller mellom produktene.

Det er forskjeller i holdbarhet. ST har en holdbarhetpä2 år, DS 3 år, men 6 mnd. etter

åpning og BE 2 âtr,men 4 måneder etter åpning.

Når det gjelder beskyttelse mot fukt har ST ingen særlige betingelser, DS krever at

munnstykket holdes lukket etter at folieinnpakningen er fiernet og BE må oppbevares ved

høyst 25 "C og beskyttes mot fuktighet. Alle medisinene fyller minstekravene for

holdbarhet som stilles som krav til markedsføringstillatelse. Normalt leveres medisin ut for
tre måneder av gangen.

Det er videre forskjeller mellom produktene mht. om produktet skal eller ikke skal ristes

før bruk. BE må ristes før bruk. ST påvirkes ikke av risting og DS skal ikke ristes. Det er

uenighet mellom partene om risting før lading av DS utgSør et problem, eller om det kun er

risting etter lading som skaper et problem med lavere dose.
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Selve utformingen av inhalatorene er forskjellige og de trinnene pasienten mä gä igjennom

før inhalasjon er forskjellige. For alle inhalatorene gjelder samme krav til pasientens

pusteteknikk.

ST klargjøres ved at hetten skrus av og ny dose lades ved at det røde hjulet skrus frem og

tilbake. Munnstykket settes deretter mot munnen og pasienten puster inn, holder pusten og

puster ut. Ved utpust må en puste vekk fra munnstykket.

DS klaryjøres ved at hetten (som er vinrød) bøyes helt tilbake til en hører ett klikk. Ny
dose er da ladet. Munnstykket settes deretter mot munnen og pasienten puster inn, holder

pusten og puster ut. Ved utpust må en puste vekk fra munnstykket. Deretter settes hetten på

plass.

BE klargjøres ved at inhalatoren skal ristes rett opp og ned, deretter tas den blå hetten av

og dosen lades ved at den røde delen trykkes ned en gaî5. Munnstykket settes deretter mot

munnen og pasienten puster inn, holder pusten og puster ut. Ved utpust må en puste vekk
fra munnstykket.

Retten ble vist videoer som viser riktig bruk. Disse videoene er tilgjengelige for alle på

felleskatalo gen.no. Bruken fremgår o gså av pakningsvedle g gene.

ST, DS og BE er alle reseptbelagte legemidler som har fatt markedsføringstillatelse. Det

gis ikke markedsføringstillatelse før legemidlet viser at det virker og er trygt å bruke. Det

stilles samme krav til originalprodusenten som til generikaprodusenten, men de som

introduserer generika kan i søknaden bygge på mye av dokumentasjonen som

originalprodusenten har fremlagt. Brukt riktig er det i praksis tale om samme medisin med

saÍrme virkning for pasienten.

Nærmere om KOLS.

Medisinene brukes mot astma og KOLS. Partene har i hovedsak ført bevis om KOLS og

retten gfengir noen hovedpunkter her.

Folkehelseinstituttet (FHD gir informasjon på sine nettsider om <Kronisk obstruktiv

lungesykdom (KOLS) i Norge, se bilag 29 tilbegJæringen. Fra informasjonen fremheves

her:

<Kronisk obstruktiv lungesykdom (kolÐ er en sykdom som køn gi betydelig

funl<sjonshemming. De første tegnene på kols er lcronisk hoste og oppspytt om morgenen i
tillegg til tung pust vedfysisk anstrengelse. Ved en mer alvorlig tilstand kan enfå
pusteproblemer også i hvile.
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Mange kontakter helsetjenesten først og fremst i þrbindelse med akutte forveruinger
(elcsaserbasjoner) som ofte er utløst av infeksjoner>.

FHI fremhever følgende hovedpunkter:

Cirka 6 prosent av befolkningen over 40 år har kols, viser den siste Tromsø-
undersøkelsen. Dette tilsvarer 150 000 personer i landet som helhet
De fleste som har kols, har milde symptomer, og mange vet ikke at de har
sykdommen.
Kroniske sykdommer i nedre luftveier (som inkluderer kols) var den tredje hyppigst
registrerte dødsårsaken i 201 6.

Antall personer som lever med kols, vil holde seg høyt i årene framover, fordi
antallet eldre øker.
Røyking er den viktigste årsaken til kols.

FHI skriver videre om forekomsten:

<Helsetjenesten behandlet cirka 55 000 personer for kols i 2016, se figur I som viser antall
personer som har vært behandletþr kols i helsetjenesten i perioden 2008-2014 (Skogen,

2017). Det har vært en viss ølming i antallet, og de fleste ble behandlet i
primærhelsetjenesten>. [ftç. ] gjengis ikke herJ.

FHI viser særskilt til at forekomsten øker med alderen:

<Økende levealder, også hos personer med kols, bidrar til at antøll personer som lever
med kols vil holde seg høyt i årene framover. Reduksjonen i antall røykere vil imidlertid
redusere antall nye kolstilfeller og motvirke ølcningen noe.

Det finnes få beþllcningsstudier som viser kolsforekomsten over tid. Et unntak er en studie

fra Norbotten i Nord-Sverige somfulgte kolsforekomstenfra 1994 til 2009 (Bachnan,
2016). Flere diagnoselwiterier ble brukt, og det blefunnet en tendens til redusertforekomst
når enjusterteþr endringer i alderssammensetningen. For eksempelfalt aldersjustert

forekomst i Norrbotten-beþllwtingenfra 10,5 prosent i 1994 til 8,5 prosent i 2009 hvis en

fulgte GoLD-lcriteriene. Den nedadgående trenden var enda klarere når andre lviterier
ble brukt. Lignendefunn er giort i Spania (Soriano, 2010)Ð.

FHI fremhever o gså so sioøkonomiske forskj el ler :

<<Personer med bare grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for kols enn
personer med universitetsutdanning. Dette gielder også når en tar hensyn til þrsþeller i
røykevaner ogyrke (Bakke, 1995). En kjenner ikke de underliggende årsakene, men

þrhold gjennom livsløpet som varierer med sosioøkonomisk status, kan ha betydningþr
utvikling av kols>.

a

a

a

a

a

FHI skriver følgende om dødeligheten:
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<Kroniske sykdommer i nedre luftveier (som inkluderer kols) var den tredje hyppigst
registrerte dødsårsaken i Norge i 2015, etter hjerte- og karsykdommer og lveft (FHI;
Dødsårsaksregisteret). Dette stemmer godt med tall fra andre vestlige land, se øvsnittet om

þr e koms t int ernasj onal t ne denfor.

Figur 3 viser at det vqr en svak ølcning i antall dødsfoll somfølge av lcroniske sykdommer i
nedre luftveier i perioden 2006-2015. Det er litenþrskjell mellom kjønnene. Denne
statistikken omfatter død av lvoniske nedre luftveissykdommer totalt, men kols utgjør den
stØrste gruppen blant disse>. ffiS 3 ikke tatt inn herJ.

KOlS-pasienter har økt risiko for flere typer sykdommer:

o Kolspasienter har økt risiko for å fä flere andre sykdommer (Rabe, 2013). Det er

uklart om dette skyldes at kols bidrar til generell betennelse i kroppen, eller om det
er felles risikofaktorer for kols og andre sykdommer. Dette gjelder hjerte- og
karsykdommer, beinskjørhet og muligens depresj on.

o Økt risiko for lungekreft og hjertesvikt har sammenheng med forandringer som
skjer i lungene.

o Økttrykk i lungenes blodårer øker risikoen for hjertesvikt.
o Inaktivitet, mangelfullt kosthold og lite soleksponering på grunn av

kolssykdommen kan øke risikoen for beinsÞ.1ørhet, depresjon og overvekt.
o Mange pasienter med kols og/eller astma får behandling med høye doser kortison.

Dette kan bidra til beinskjørhet, diabetes samt tynn og skjør hud med økte
hudblødninger.

Helsedirektoratet har gitt en nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging
diagnostisering og oppfølging av KOLS. I punkt 7.4.8 skriver Helsedirektoratet atvalgav
inhalator er en individuell vurdering for den enkelte pasient, basert på valg av legemiddel,
pasientens ønsker, praktiske hensyn og bruk i akuttsituasjoner.

Om utlevering av reseptbelagte legemidler, byttelisten og trinnpris

Hovedregelen for utlevering av reseptbelagte legemidler er at de skal utleveres nøyaktig

etter resept og rekvisisjon, jf. apotekloven $ 6-6 første ledd. Det er derfor legen som

bestemmer hvilket legemiddel pasienten skal ha, herunder valg av inhalatortype.

Unntak fra denne hovedregelen finnes i apotekloven $ 6-6 andre ledd som lyder:

<Apoteket kan uten hinder avførste ledd bytte rekvirert legemiddel med generisk likeverdig
legemiddel og med parallellimportert legemiddel hvis departementet har godkjent
legemidlene som byttbare. Slikt bytte kan ikke skje i strid med rekvirentens eller kundens

uttrykkelige ønske. Dersom rekvirenten ber om det, skal apoteket meddele rel<virenten om
at slikt bytte erforetatt>.
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Hvis departementet - Statens legemiddelverk (SLV) etter delegasjon - har godkjent

legemidlene som b¡tbare blir legemidlene satt på b¡telisten. I forskrift om rekvirering og

utlevering av legemidler fra apotek $ 8-7 fremgär at <Som utbyttbare legemidler regnes de

legemidler som er oppført på Byttelistem og videre <Byttelistenfastsettes av Statens

legemiddelverk og gjelder som del av dísse þrslcrifter.> Som vedlegg II til forskriften
fremgår: <Vedlegg II, byttelisten, giengis ikke her, men en oppdatert liste finnes på
Legemiddelverkets hj emmeside ... >.

Selv om pasienten har fått resept på ett bestemt legemiddel, i vår sak ST, DS eller BE, kan

apoteket altså utlevere en av de andre legemidlene hvis den er førtpâbyttelisten.

Som det fremgår kan både legen og pasienten reservere seg mot b¡te. Hvis legen

reserverer seg koster det ikke pasienten ekstra. Hvis pasienten reserverer seg må pasienten

dekke mellomlegget mellom den ønskede medisinen og den generiske medisinen.

Det er gitt regler for prising av reseptbelagte legemidler. Før et reseptpliktig legemiddel

bringes i handelen eller omsettes skal det fastsettes en maksimal pris til apotek (AIP) og fra
apotek (AUP), jf. legemiddelforskriften $ 12-1. AIP fastsettes av SLV etter en

totalvurdering hvor prisen i andre EØS-land er sentral, jf. ç l2-2. Maksimal AUP
fremkommer ved at AIP tillegges maksimal avanse, jf. $ 12-3.

Med hjemmel i legemiddelloven $ 6 andre ledd er det fastsatt et trinnprissystem for
legemidler med generisk konkunanse. Trinnpris anvendes når originalpreparatet har fatt

stabil generisk konkuffanse fra minst et generikaprodukt. Trinnpris beregnes med

utgangspunkt i originallegemiddelets utsalgspris, jf. legemiddelforskriften $ 12-5.

SLV beskriver trinnpris slik på sine hjemmesider, se bilag 1 til tilsvaret

<Trinnprissystemet ble innført i 2005 þr å redusere Folketrygdens og pasientenes
legemiddelkostnader. I trinnprissystemet reduseres prisen på et legemiddel trinnvis med

faste kuttsatser etter at legemidlet har mistet patentbeslEttelse, fått konkurranse fra
likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler.

t ...1 .

Når patentet løper ut og originallegemidlene Jär konkurranse av generiske preparater,

forhandler grossistene om lavere priser fra legemiddeffirmoene. Grossistene far ofte
senket prisen på originallegemidlet, i tillegg til at generika introduseres til en lavere pris.

Trinnprissystemet er en enkel måte myndighetene kan silcre at også Folketrygd og pasient
kan nyte godt av lavere legemiddelpriser.

Folketrygd og pasient sparer årlíg omlag to milliarder lcroner på trinnpris og generisk
bytte. 75 prosent av innsparingen gielderþlketrygdens budsjett og 25 prosent tilfuller
pasientene. Generisk bytte og trinnpris betyr altså at både myndighetene og pasientene kan

få plass til andre viktige tiltak på sitt budsiett uten at det medisinske tilbudet svekkes>.
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Om betydningen av byte av generiske legemidler og trinnpris, for legene skriver SLV:

<Legene måforholde seg til at det kommer nye generika på markedet og vurdere om det er
tungtveiende medisinsk grunner som taler mot at apoteket kan tilby bytte av forslvevet
medisin med det apoteket har til trinnpris. En slik grunn kan være øt det er betydelig risiko

for at pasienten ikke klarer å holde orden på medisinene sine etter bytte og bruker dem

feil. Leger knn ikke vite hvilke apotek som har hvilke legemidler tìl trinnpris og skal bare
reservere mot bytte av medisinske grunner. Dette gjelder også om man slcriver ut ett
bestemt generikamerke. Det er nemlig ikke sikkert apoteket har detþrslcrevne
generikamerket til trinnpris. Da vil reservasjonfra lege þre til at pasientenfår det

forslcrevne legemiddelet til maksimalpris og Folketrygden må betale mellomlegget mellom
malrs imalpr i s o g tr innpr i s >.

Om betydningen for pasientene skriver SLV:

<Pasienter som ikke bytter til rimeligere medisin når apoteket tilbyr det, må selv betale
mellomlegget mellom trinnpris og maksimalpris. Dersom legen reserverer mot bytte på blå
resept, betqler Folketrygden mellomlegget >.

Om betydningen for apotekene og grossistene skriver SLV:

<Apotekene er pliktig å ha minst ett legemiddel til trinnpris innen hver byttegruppe. For
disse medisinene vil apoteket tilby kunden å bytte forslvevet legemiddel med det
legemiddelet apoteket hør til trinnpris. Dersom et legemiddel leveres i både små og store
palcninger, skal apotek kunne utlevere både liten og stor palcning til en utsalgspris lik
trinnpris. Grossistene sknl tilby apotekene legemidler som gjør dem i stsnd til å
opprettholde disse forpliktelsene >.

At et legemiddel settes på byttelisten har følgeligbetydelige økonomiske konsekvenser for

produsentene, apotekene, pasientene og samfunnet. Trinnprissystemet i kombinasjon med

byttelisten og plikt for apotekene til å utlevere legemidler til trinnpris bidrar til
konkurranse i legemiddelmarkedet etter at generika er kommet på markedet.

Det er bare godkjente legemidler som kan settes på b¡telisten, alle slike legemidler er

trygge å bruke. Generika oppfyller de samme strenge krav til sikkerhet, kvalitet og effekt

som originalproduktet.

Tidligere vurderingfra SLV i 2014, apotekenes veiledningsplikt og innføring av forsterket
apotekveiledning
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I2014 vurderte SLV å sette pulverinhalasjonsapparater på bftelisten og sendte forslaget

på høring. Forslaget møtte motstand og SLV gjennomførte ikke forslaget. I følge et

oppslag i Dagens medisin av 10. juli2014 ble det gitt følgende begrunnelse:

<- Selv om de to preparatene er medisinsk likeverdige, har legemiddelverket valgt å ikke

åpne þr generisk bytte i apotek. Bytte i apotek vil øke behovet for opplæring i en situasjon

hvor mange pasienter allerede har dårlig inhalasjonstelcnikk, uttaler legemiddelverket.

- Det er hovedårsaken til at vi har besluttet å ikke sette preparatene på byttelisten nå. Etter

hvert som leger, pasienter og apotekansatte blir bedre kjent med det generiske alternativet,

kan I e gemiddelv erket revurdere denne b e slutningen t.

I høringsbrevet av 1. februar 2018 skriver SLV følgende om vurderingen i 2014:

Legemiddelverket vurderte allerede i 2014, etter høringsrunde, at Seretide og Airflusal

Forspiro var medisinsk likeverdige, til tross þr at legemidlene har noen ulikheter ved

administrosjonsutstyret. Flere fohorer gjorde at Legemiddelverket i 2014 ønsket å awente

opptak av inhølasjonspulver på byttelisten. Blant annet ønsket vi mer erfaring med

medisinbytte þr inhalasjonslegemidler, samtidig som det var ventet inntreden av flere
generiske inhalasjonslegemidler og igangsetting av prosjehet inhalasjonsveiledning i
apotek.

Inhalasjonsaerosoler er allerede satt på byttelisten. Dette er inhalasjonsmedisin hvor

medisinen leveres ved bruk av spraygass. Partene har ulikt syn på om denne oppføringen

på byttelisten er et argument for at også de aktuelle medisiner kan gjøres til gjenstand for

bytte.

Apotekene har en generell veiledningsplikt ved utlevering av legemidler, jf. apotekloven $

6-6 fierde ledd hvor det fremgår at apoteket skal <bidra til øt kundenfår tilstrekkelig

informasjon om legemidelet til at det kan brukes rihig>t. Det følger videre av

spesialmerknadene til bestemmelsen, Ot. prp. nr.29 (1998-1999) at informasjonsplikten

skjerpes ved bytte av legemiddel. <Apoteket må da påse at kunden har skjønt hva saken

gjelder, slik at det unngås at þr elcsempel flere parallelle eller generiske preparater tas

s amtidig þrdi de ser þrskj ellige ut >.

Det er innfiørt en forsterket veiledning i apotek.

I stortingsmelding nr.28 (2014-2015) side 63 skriver departementet følgende

<<Et unidet inþrmasjonstilbud bør særlig rettes mot de pasientgruppene som har størst

behov þr veiledning. For eksempel er det dokumentert at over 50 pst. av pasientene med

KOLS hør dårlig etterlevelse av behandling. Pasienter med astma/KOLS besøker apotek

jevnligfor å hente ut sine legemidler. Farmasøyter gir veiledning om riktig bruk og god
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inhalasjonstelcnikk, men det er ingenfaste rutinerþr regelmessig oppfølging av

pasientene. En kontroll av inhalasjonstelcnikk og en veiledning i hvordan

inhalasjonsmedisinene skal brukes, kanforebygge feilbruk og gi bedre etterlevelse av

behandlingen. [...J Helse- og omsorgsdepartementet vil utrede mulighetenfor å innþre
standardiserte veiledningstjenester. En mulig tjeneste knn være veiledningfra

apotelcfarmasøyt til pasienter med Astma og KOLS.>

Andre undersøkelser viser at det foreligger feilbruk i opptil 70 Yo av tilfellene

I prop. 1 S (2015-2016) fremkommer at det bevilges 5 millioner kroner til en slik ordning,

der apoteket får en særskilt takst for slik veiledning.

Inhalasjonsveiledningen er beskrevet slik på apotekt.no (bilag 4 til tilsvaret):

<Inhalasjonsveiledning er en gratis tjeneste for deg som astma- eller kolspasient. Tjenesten

tar mìndre enn ti minutter og skøl sørge þr øt du som bruker av inhalasjons-medisinfår
best mulig utbytte av medisinene dine.[...J

Slikforegår det:

o Du viser din inhalasjonstelcnikk, ogfarmasøyten gir deg råd dersom det oppdøges

noe som knnforbedres. Hvis du ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter

farmasøyten med å lære deg telcnikken.

o Du køn ogsåfå informasjon om når inhalatoren er tom, rengjøring og oppbevaring.

o Dersom du ønsker det, kan inhalasjonsveiledning

foregå i et mer skjermet område i apoteket>.

Denfahiske bruken av legens reservasjonsrett ogþrventet bruk av reservasjonsretten ifor
de i saken aktuelle medisiner:

Helfo har foretatt kontroller av legers reservasjon mot bytte av legemidler. I
kontrollrapport 17-2016 fra Helfo fremgår ati20l5 ble reservasjonsretten brukt

gjennomsnittlig i 7,7 yo av tilfellene. I kontrollrapport 212013 fremgår en reservasjonsgrad

som varierer mellom 4 %o og 19 Yo när en ser på forskjellige legemidler. Det fremgår av en

artikkel i Dagens medisin av 8. mars 2018 at SLV legger til grunn en reservasjonsgrad på

30 o/o ved innføring av de i denne sak aktuelle medisiner på byttelisten. Tallet fremkommer

som en forutsetning for beregning av besparelser av å sette medisinene på byttelisten. SLV

har i retten ikke endret denne antakelsen.

Nærmere om uttalelser i høringen

Det ble levert samlet 20 høringssvar. Her refereres kort fra noen utvalgte høringssvar:
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Nasjonalt kolsråd i LHL er skeptisk til innføringen av b¡te og viser til at det innebærer økt
fare for feilbruk. Det vises særskilt til at KOlS-pasienter ofte er eldre mennesker og at

etterlevelsen før bytte innføres er dårlig.

Norsk Sykepleierforbunds fagruppe av lungesykepleiere viser til at det er nøye tilpasset og

individualisert hvilken inhalator pasienten får foreskrevet og det gis opplæring i denne. Når
pasienten fär utlevert en annen på apoteket må de lære seg en ny type. Det vises til at eldre

pasienter har vanskeligere for å ta til seg ny informasjon.

Norskforeningfor lungemedisin viser til at mange KOlS-pasienter har stort sykdomstrykk

og at disse vil slite med å holde orden på de medisinene de allerede har.

Norges Farmaceutiske Forening er ikke enig med SLV i at risikoen for feilbruk er på linje
med andre b¡tbare legemidler. Det vises til at det for piller og aerosolinhalatorer er større

likheter mellom produktene enn for pulverinhalatorer. Det foreslås at opplæring må gis kun
på apoteket, slik at pasientene ikke far forskjellig opplæring.

LHL Astma og allergi fremhever at 160 000 personer vil berøres og viser til at riktig bruk

allerede i dag er en stor utfordring. <Studier avdekker at så mange som 7 av l0
lungepøsienter som bruker inhalator ikke har god nok inhalasjonstelcnikk, eller bruker

inhalatormedisinerfeil.>Detvises til at bytte vil skape ytterligere usikkerhet. Det vises til
at inhalatorene er forskjellige og krever forskjellig handtering. Ved b¡te av medisin er

erfaringen at pasientene tar ingen medisin eller dobbel dose. Ikke alle henter medisinene

selv slik at informasjon på apotek ikke når dem. Videoene viser riktig bruk, men er ikke

egnet for å konigere feil bruk.

Alf Magne Heggli er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Han jobber med

lungesyke og har 3500 konsultasjoner årlig og gir daglig veiledning i konekt bruk. Han

skriver: <Min erforing er at bytte mellom ulike generikn medfører mange henvendelser til
oss pga forvining og ikke minst opplever vi ytterligere feilbrub.

Frode Galleþss, professor dr. med og forskningssjef ved Sørlandet sykehus, har tatt
doktorgrad på effekter av pasientopplæring ved astma og KOLS og har 30 års erfaring som

lungelege. Han har hatt ansvaret for opplæring av pasienter på Sørlandet sykehus siden 90-

tallet. Han skriver <Et slikt bytte vil være svært uheldig, kan skape forvirring og usikkerhet

hos pasientene og bidra til dårligere medikamenteffekt som kan betyforvening av

tilstanden. Det kan ta lang tidþr pasient og behandlingsapparat åfinne fram til den

medikasjon, styrke og inhalator som gir best uffukt og minst bivirkninger. Inhalatorer er

þrskjellige. Pasienter er forskjellise. [...J Det kan dermed tø lang tid åfinne fram til en

ideell medisinering. Spesielt for de dårligste pasientene og de med høyest behov for aktiv

medikasjon tilført perifert i lungene, kan et skifte av inhalator bety langvarigforverring,
reduksjon av funksjonsevne og innleggelse.> Hart anser forslaget som <særdeles ukloh>.
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Lunger i praksis går mot bytte og vil anbefale leger å bruke reservasjonsretten fordi bytte
av utstyr vil kunne ha alvorlige medisinske konsekvenser. Det vises til den generelt dårlige
etterlevelsen på dette området. Bytte av inhalator på apotek fører til dårligere
sykdomskontroll, med mindre dette gjøres som del av en strukturert konsultasjon hos

legen. Det er foreløpig ikke fremkommet dokumentasjon om nytten av denesten
<Inhalasjonsveiledning i apotek>. Tiltaket ble innført for å håndtere problemer som
allerede er til stede og ikke som et tiltak for å håndtere økte problemer som følge av bytte.
En studie av Mike Thomas mfl. viste redusert astmakontroll som følge av bytte på apotek,
mens studien til David Price mfl. viste at bytte hos lege ikke medførte slike problemer.

Dårlig etterlevelse gir alvorlige virkningener for KOlS-pasienter. Torch-studien viser at
pasienter med dårlig etterlevelse hadde økt dødelighet,26,4 o/o mot 71,3 Yo hos de med god

etterlevelse. Studien viste også doblet risiko for innleggelse på sykehus. Ved innleggelse
ved forverring av KOLS er dødeligheten høyere enn ved innleggelse med akutt
hjerteinfarkt. <Etter hva vi erfarer er både LHL og NAAF, samt lungelegeþreningen og
NFA faggruppe for astma og kols imot tiltaket og har gitt klart utrykkþr dette. På tross av
dette ønsker SLV å giennomføreforslaget.> Apparatene er forskjellige av utseende og
forskjellige mht. klargjøring for bruk. De finnes ikke i alle styrker slik at pasientene må
b¡te når de bytter styrke. Lunger i praksis mener det er en reell fare for at

sykdomskontrollen kan bli dårligere ved et slikt b¡te på apotek.

Astma- og allergtforbundet viser til at legemidler som skal inhaleres skiller seg vesentlig
fra andre legemidler ettersom virkningsgraden er knyttet til flere faktorer enn selve

virkestoffet. Utformingen og klargjøringen er forskjellig. Det er forskjeller mht. om
apparatet skal ristes før bruk eller ikke. <Slike þrskjeller samsvarer ikke medforarbeidene
til apotekloven, som sier at det skal stilles (samme lcrav til kvalitet, sikkerhet og effekt for
alle synonyme preparater>, jf . Ot. prp. w.29 (1998-1999)>. Byttbarhet på

inhalasjonsmedisin er i det hele tatt svært omdiskutert, både nasjonalt og internasjonalt. I
en undersøkelse blant leger i Australia, Canada, Frankrike, Tyskland og Storbritannia
mente hele 79 Yo av legene at bytte av inhalasjonsmedisin kunne ha en negativ effekt på

astmakontroll.

Novartis Norge AS er generelt positive til innføring av bytte. Selskapet representerer en

bred portefølje av innovative, biotilsvarende og generiske legemidler. Selskapet er
imidlertid kritisk til dette byttet. De skriver at mange av pasientene vil kunne håndtere
b¡te på apotek, men at høringsnotatettar for lite hensyn til utsatte grupper. Risikoen for
feilbruk kan ikke sammenlignes med risikoen ved annet bytte. Det er lagt for liten vekt på

hensynet til KOlS-pasienter som ofte er eldre og med flere sykdommer. Særlig bekymret
er en for KOlS-pasienter som står på vedlikeholdsbehandling. Selskapet er generelt
positive til veiledning på apotek, men er kritiske til at en ser på ordningen som tilstrekkelig
avhjelp mot ulemper byttet innebærer.

Apoteffireningen stiller seg bak forslaget. Det vises til gode erfaringer fra bytte av
inhalasjonsaerosoler. Det er heller ikke grunn til å tro at pasientene vil bli utsatt for
hyppige b¡ter av apparat, fordi apotekene har langsiktige avtaler. De fleste henter sine
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medisiner på samme apotek og får derfor over tid samme apparat. Det vises også til
reservasjonsretten. Apotekforeningen viser videre til en upublisert studie som viser gode

resultater av veiledningen. Generisk b¡te kan føre til at flere søker veiledning og da øker

korrekt bruk.

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB støtter opptak på b¡telisten.

GlaxoSmithKline AS (GSK) mener at produktene ikke er medisinsk likeverdige. Det vises

til at apparatene er forskjellige. SLVs forslag bygger på at en må sette inn
informasjonstiltak for å motvirke feilbruk, det viser i seg selv at kravet til medisinsk

likeverdighet ikke er til stede. Det vises til den allerede høye andelen som bruker

inhalatorene feil og at denne vil øke ved b¡te. Den reduserte helsen som følger av bytte
går ut over det som nonnalt forventes ved introduksjon av byttbarhet for tabletter. Det må

være viktigere å innføre tiltak som medfører økt etterlevelse enn å føre medisinene på

byttelisten. GSK viser til at inhalatorene har ulikt utseende og ulik bruk (ulikt antall trinn
for klargjøring, ulikheter i telleverk, ulik kompleksitet ved håndteringen). Konsekvensene

av feilbruk varierer mellom apparatene. Bytte vil medføre økt grad av feilbruk som følge

av økt kompleksitet i behandlingsregimet som forsterkes for pasienter som bruker flere

typer medisiner, manglende pasientinvolvering fører til økt feilbruk og redusert

involvering av lege/sykepleier øker feilbruken. Økt feilbruk fører til flere

sykehusinnleggelser og akuttinnleggelser. En klinisk studie har vist at redusert

pasientetterlevelse ved KOLS gaøkt dødelighet for pasienter som ble behandlet med

Seretide. Økt feilbruk har store konsekvenser for en allerede utsatt gruppe. En studie fra
Island viser økt bruk av anfallsmedisin og helsetjenester etter en b¡telignende situasjon.

Veiledning i apotek er ikke egnet til å kompensere for ulikheter mellom inhalatorene. Det

foreligger ingen redegjørelse på effekten av prøveprosjektet med inhalasjonsveiledning i
apotek og ikke kn¡tet til en b¡tesituasjon. En demonstrasjon gir ikke sikkerhet for at

pasientene har lært riktig bruk. Det er høyst usikkert om apotekene har ressurser til å

håndtere bytte i en slik skala som her legges opp til. Det er usikkert om apotekpersonalet

kan tilegne seg kunnskap om alle de alternative inhalatorene. Mange pasienter henter ikke

medisinene sine selv.

Legemiddelindustrien støtter generelt b¡te i apotek. I dette tilfellet er ikke medisrnene

generisk likeverdige, slik at en ikke kan støtte forslaget. Til fors(ell fra vanlige generiske

legemidler er legemidlene i dette tilfellet godkjent i kombinasjon med en inhalator. Det

vise til forskjellen mellom produktene. Det vises til de allerede store problemene med

etterlevelse. En tviler på at apotekene kan gi tilstrekkelig veiledning hver gang det skjer

bytte.

LHL gär imot forslaget. Det argumenteres langs de samme linjer som øvrige
høringsinstanser.
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Orion Pharma støtter oppføring på byttelisten. De viser til en studie fra Ungarn der 800

pasienter med astma og KOLS hadde gode resultater mht. å lære seg nye inhalatorer.

Helsedirektoratet støfter forslaget og understreker viktigheten av veiledning i apotek.

Apotek I Gruppen AS støtter forslaget. Det vises til gode erfaringer med b¡te av aerosoler

Norsk Foreningfor Allmennmedisins faggruppe for astma og kols går mot bfte. De mener

det er sterk grunn til bekymring. Det vises til Mike Thomas og Torch-studien. Veiledning
på apotek er ikke tilstrekkelig avbøtende tiltak.

Nærmere om SLVs vedtok om å sette,S| D,S og BE på byttelisten:

SLV har opprettet en tverrfaglig byttegruppe som vurderer hvorvidt medisiner skal settes

på byttelisten. Når det foreligger et generisk legemiddel foretar gruppen en vurdering.

Konklusjonen er veiledende for SLV som fatter det endelige vedtaket. De fleste byttesaker

anses for lite kontroversielle og det er sjelden behov for å sende spørsmålet på høring. Når

en velger å sende spørsmålet pähøÅng er det vanlig med noen fa høringssvar.

Høringsrunden i denne saken er derfor uvanlig og antallet svar uvanlighøyt.

Den 1. februar 2018 sendte SLV ut høringsbrev vedrørende spørsmålet om medisinene ST,

DS og BE skulle settes på byttelisten. Høringsbrevet gialdt også tre andre medisiner, hvor

vedtaket ikke er bestridt i retten.

Det fremgår at en har vurdert medisinene som medisinsk likeverdige og at SLV anbefaler

opptak på byttelisten. Det fremgår at ST allerede er på byttelisten med parallellimporterte

legemidler.

I høringsbrevet tar SLV utgangspunkt i at medisinene er terapeutisk likeverdige:

<Bufomix Easyhaler og DuoResp Spiromax harfått markedsføringstillatelse etter generisk søhtad

med Symbicort Turbohaler som referanselegemiddel. Legemidlene og inhalatorene er vist å være

terapeutisk likeverdige gjennomflere in yivo og ín vitro studier som gjenspeiler kravene for
demonstrasjon av terapeutisk ekvivalens i retningslinjene þr oralt inhalerte produkter fra det

e ur op e i s ke I e ge m i dde lv er ket, Eur op e an Me di c in e s A gency (E MA) l.

SLV påpeker at det er forskjeller mellom inhalasjonsapparatene, men finner dem likevel

medisinsk likeverdige:

<Inhalasjonspulvere klargjøres for inhalasjon i inhalatoren, mens det er pasienten, som ved å

trekke pusten inn gjennom inhalatoren, utløser dosen ned i lufneiene. Det er noen ulikheter mellom

legemidlene når det gielder håndtering av inhalatorfor å klargjøre dosen. Legemiddelverket har
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vurdert om legemidlene skal være byttbare i apotek til tross for disse ulikhetene. Legemiddelverket

har i prosessen hatt mØter med pasientorganisasjoner, klinikere og legemiddeffirma. [...J

Inhalatorene er relativt like i praktisk bruk, og prínsippene for åfå til en vellykket inhalasjon er de

samme.

Likevel er det noenforskjeller i håndteringen av selve inhalatoren. Legemiddelverket mener risiko

for brukerfeil kan være noe økt etter bytte, men likevel på linje med andre byttbare legemidler, og
vi viser til edaring med bytte mellom inhalasjonsaerosoler og bytte mellom ulih
administrasjonsutstyr, eksempelvis injeksjonspenner. Legemiddelverket mener tilstrekkelig
informasion til pasienten på apotek, i paløtingsvedlegg gjennom tekst og illustrasjoner samt
instrulrsjonsvideoer tilgjengeligfor alle, vil silve at pasientene kan bruke inhalatorene rihig. Det
skjer betydeligfeilbruk ved inhalasjon hos disse pasientgruppene i dag. De vanligste feilene
pasientene giør gjelder inhalasjonstelmikk og inkluderer manglende utpustfør inhalasjon, at
pasientene ikke holder pusten etter inhalasjon, feil posisjonering av inhalatoren, feíl
roteringssekvens og manglende evne til å utføre en kraftig og dyp innåndingz. De vanligste feilene
er ikke lcnyttet til håndtering av inhalator. Detforekommer ogsåfeil htyttet til håndtering øv

inhalator.

SLV kommenterer også spørsmålet om b¡te på apotek vil øke antall tilfeller med uriktig
bruk:

<Det er ikke kjent om medisinbytte i apotek vil ytterligere svekke pasientetterlevelsen, eller om

ekstra opplæring og informasjon iforbindelse med byttefor disse pasientene kan ha en gunstig
,ffuktt...l

Inhalasjonsveiledning i apotek skal understøtte ogforsterke veiledning gitt av lege/sykepleier.
Sikkert bytte av inhalasjonslegemidler innebærer at pasientenfår tilstrekkelig informasjon på
apotek og, ved behov, demonstrasjon av bruken av inhalatorenfor pasientene somfår byttet
legemiddel/inhalator. Det påhviler apotek ved enhver reseptelcspedisjon ansvar for å informere om

legemidler slik at de kan brukes ridig.
Bruk av legemidlene, samt hvordan inhalatorene skal håndteres, er detaljert beslcrevet og illustrert
i le gemidlene s pakningsvedlegg (tilgj engelig v ia Felle skatalogen.no, se vedle gg).

Felleskatalogen.no har også instrulrsjonsvideoerfor alle inhalatorer, disse er tilgjengeligfor alle
og kan benyttes ved informasjon og opplæring. Legemiddelverket mener informasjonsbehovet
lcnyttet til bytte av inhalator trolig er stØrre enn ved bytte av legemidler med enklere administrasjon
somf eks tabletter. Men behovetfor informasjon skiller seg ikke vesentligfra andre legemidler med
spesielle admínistrasjonsutstyr somfrafør er tatt opp på byttelisten.

SLV konkluderer slik:

<Legemiddelverket mener at det ikke er grunn til å no ü det er særskilt risikoforfeilbruk hos

denne pasientgruppen eller disse legemidlene, og at inhalasjonspulver til bruk ved astma og KOLS
er egnetfor bytte i apotek. Legemiddelverket anbefaler opptak på byttelisten>.

Det ble sendt 20 høringssvar i saken. Det store flertallet av høringsinstansene var negative
til opptak på b¡telisten. De som gikk imot opptak på byttelisten viste til risikoen for økt
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feilbruk av disse medisinene og alvorlige konsekvenser for pasientene ved feilbruk,

herunder økt forekomst av innleggelser og død for KOlS-pasienter.

Det ble vist til at etterlevelsen allerede før byttevedtaket er meget lav for de aktuelle

legemidler. Det ble vist til forskjeller mellom apparatene som øker risiko for feilbruk og til
at en står overfor en særskilt pasientgruppe. Særlig er fremhevet at KOlS-pasienter ofte er

eldre personer, med mange sykdomstilstander og ofte med svekkede muligheter til å

tilegne seg ny informasjon om nye legemidler. Mange pasienter henter ikke ut sine egne

medisiner, slik at de ikke får nytte av apotekveiledningen. Dette gjelder eldre, demente,

men også barn og unge. Barn og unge bistås ikke bare av foreldrene, men også av skole-

og barnehagepersonell når de tar medisinen, slik at informasjonen på apoteket ikke når de

relevante personer.

Det fremheves at det er tale om 160 000 pasienter som står på de medisiner som omfattes

av b¡tet.

En rekke av de høringsinstanser som går mot oppføring på byttelisten er kompetansetunge

personer og foreninger som jobber med astma- og KOlS-problematikk.

Etter en gjennomgang av høringen besluttet SLV å ta opp ST, DS og BE på b¡telisten.

I vedtaket gjengis byttegruppens vurdering av at legemidlene er medisinsk likeverdige, når

de brukes riktig. Det vises til at det er noen forskjeller mellom inhalatorene, men at disse

ikke er større enn at pasientene på gruppenivå kan bruke legemidlene riktig. Det vises til at

pasientene får tilstrekkelig informasjon på apotek, i pakningsvedlegg, fra lege og i
instruksjonsvideoer. Det vises videre til at legen kan reservere seg for den enkelte pasient.

SLV legger byttegruppens innstilling til grunn og viser til momentene der. Det fremgår at

SLV i tillegg har vurdert de økonomiske konsekvensene av vedtaket. Det fremgar at en har

vurdert andre prisreguleringsmekanismer, men finner å benyttet oppføring på byttelisten.

SLV finner at inhalasjonslegemidler til astma og KOLS er medisinsk likeverdige og egnet

for bytte på apotek.

Vedtaket refererer byttegruppens vurdering av de forskjellige høringsinnspillene. Vedtaket

må forstås slik at SLV slutter seg til disse vurderingene.

Høringsinstansene har vist til de forskjellige egenskapene ved inhalatorene. Her viser

byttegruppen til at det er del av godkjenningsprosessen for markedsføringstillatelse at

luftstrømhastigheter testes og skriver: <Når legemidlene er godkjent, er legemidlene,

inkludert inhalqtorene, likeverdige til pasientene som er inkludert av indikasjonen, her

astma og KOLS.>t
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Til innsigelsene om at legemidlene har forskjellig holdbarhet viser b¡tegruppen til
retningslinjene for å Ë markedsføringstillatelse. Alle legemidlene er innenfor de krav til
holdbarhet som settes.

En rekke høringsinstanser har vist til problemene med forskjellig handtering av apparatene.

Byttegruppen legger til grunn at den praktiske forskjellen i håndteringen ikke er stor, men

krever noe mer informasjon enn ved bytte av tabletter. Det legges videre vekt på

apotekenes veiledningsplikt og at de aktuelle legemidler ikke krever noe ekstrautstyr for
pasientene. <At det er noen mindre forskjeller er akseptabelt - på lik linje med tidligere
vurderinger av opptak på byttelisten>.Byttegruppen viser videre til legens reservasjonsrett

mot generisk bytte. <Medisinsk årsak kan blant annet være at man anser at pasienten ikke

vil klare å håndtere et bytte av inhalator>.

En rekke høringsinstanser har fremhevet at pasienten får opplæring på legekontoret om en

type og at en risikerer opplæring i en annen type inhalator på apoteket, noe som vil skape

forvining ogøkt uriktig bruk. Byttegruppen viser til at legene bør instruere om

inhalasjonsteknikk som er felles for alle typene og viktigheten av å ta medisin hver dag og

overlate instruksjonen om den konkrete inhalatoren til apoteket. <Generell

inhalasjonstelçtikk er i stor grad uavhengig av den praktiske håndteringen av

inhalatorew.

Høringsinnspillene gikk også ut på at enkelte pasienter ikke henter medisinene selv eller
kjøper over nett. Byttegruppen legger til grunn at <Det er overkommelige forskjeller i
administrasjonen ov inhalatorene>. Det krever ingen særlige hjelpemidler eller
forkunnskap. Det vises også til god informasjon i pakningsvedlegg og i
instruksjonsvideoer.

Det fremgår videre følgende i vedtaket om risiko for feilbruk:

<Ved alt bytte er det en risiko for misþrståelser, for el<sempel at pasienten tar både

origínal og generika samtidig i en periode.

Byttegruppen: Det er ingenforhold ved sykdommen/pasientgruppen eller virkestoffet som

tilsier at bytte erþrbundet med særskilt risiko. Etter en individuell vurdering kan legen

reservere mot bytte hos enkeltpasienter>.

Vedtaket ble kunngjort den 10. april 2018, med virkningstidspunkt fra 1. mai 2018.

Den23. april 2018 fremmet saksøker begjæring om midlertidig forføyning. SLV besluttet

som følge av det utsatt iverksettelse fram til og med 22. juni20l8, i påvente av rettens

behandling. Det ble avholdt rettsmøte i saken fra 5. til 7. juni. Det vises til rettsboken.
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Saksøker AstraZeneca AS, har i det vesentlige anført:

Vilkårene for midlertidig forføyning foreligger. Det er sannsynliggjort at SLVs vedtak er

ugyldig, slik at det foreligger et hovedkrav. Videre foreligger en sikringsgrunn og

interesseaweiningen taler for at det gis forføyning.

Nærmere om hovedlvavet

Kort om sakens tema.

SLVs vedtak er ugyldig på grunn av materiell kompetansemangel. SLV hadde ikke

hjemmel i apotekloven $ 6-6 andre ledd for oppføring av ST, DS og BE på byttelisten.

Saken gjelder ikke spørsmål om ST er bedre enn DS og BE eller er enklere å bruke. Det

kan legges til grunn at legemidlene er like gode. Saken gjelder heller ikke om legene kan

foreskrive DS og BE. Disse to legemidlene har markedsfiøringstillatelse og kan lovlig
forskrives. Det kan videre legges til grunn at ST, DS og BE har saÍtme virkning i
pasienten, forutsatt at legemidlene brukes korrekt.

Det som er tema i saken er om det er trygt âbytte mellom de tre legemidlene på apotek. Er

det ikke trygt foreligger heller ikke hjemmel i apotekloven $ 6-6 for oppføring på

b¡'ttelisten.

AZ viser til at saken reiser prinsippspørsmåI. Madsen sa selv i sin forklaring at det skjer en

utvikling innenfor bytte av legemidler. Det er viktig å fastsette grensen for SLVs

kompetanse av hensyn til pasientsikkerheten. Det er pasientsikkerheten som er det viktigste

for AZ. AZhar også betydelig økonomisk interesse i saken, fordi bytte innebærer at

ordningen med trinnpris kommer til anvendelse.

Det rettslige utgangspunktet

Utgangspunktet og hovedregelen er at legen har enerett til å forslaive den medistn

pasienten skal ha. Det er legen som har kompetansen og som kjenner hele pasienten og

dennes situasjon. Valg av type inhalator omfattes av legens valg av forskrivning. Det

følger videre av apotekloven $ 6-6 første ledd at apoteket skal utlevere medisinennøyaktig

slik som fremgår av resepten. Bakgrunnen for disse hovedreglene er hensynet til
pasientsikkerhet.

Muligheten for å sette legemidler på byttelisten, jf. apotekloven $ 6-6 andre ledd, er derfor

et unntak fra hovedregelen. Denne bestemmelsen fastsetter apotekets rett til å fravike
resepten, samtidig som den setter skranker for SLVs kompetanse til å bestemme oppføring

på byttelisten.
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Det følger av forarbeidene til $ 6-6 at det foreligger to vilkår for at et legemiddel kan føres

opp på byttelisten. I spesialmerknadene til $ 6-6 (Ot. prp. nr.29 (1998-1999)) skriver

departementet:

<Med generisk likeverdig legemiddelforstås synonyme preparater, det vil si legemidler
med samme virkestofr samme legemiddelþrm og samme styrke, men normalt med

þrskjellig produsent. [...] Skal et legemiddel kunne anses som synonympreparat eller
parallellpreparat etter denne bestemmelsen, er det imidlertid enþrutsetning at norske
legemiddelmyndigheter har vurdert og godkjent de aktuelle legemidlene som medisinsk
likeverdige og dermed som byttbare. I praksis vil legemiddelmyndighetene utstede lister
som distribueres til øpotek m.fl>.

Det kreves altså for det første at legemidlet har ((samme virkestoff, samme legemiddelform

og samme styrke> og videre at legemidlene er <medisinsk likeverdige>. Det første vilkåret

er partene enige om er oppfylt. Det andre vilkåret er ikke oppfylt og derfor mangler SLV

kompetanse. Det vises også til TOSLO-2010-128688.

At legemidlene er medisinsk likeverdige innebærer at det etter en helhetsvurdering må

være trygt å bytte mellom dem. Det vise til SLVs egen retningslinjer for opptak på

byttelisten, se bilag 46 til begiæringen. Det vises videre til SLVs egen utredning av

byttelisteordningen av 2009.

Det er ikke grunnlag for noen utvidende tolkning av SLVs kompetanse. En er på et område

hvor reglene er omfattende og gjennomarbeidet. Hensynet til pasientsikkerhet er styrende

og det er tale om et unntak fra en hovedregel. At legene kan foreta individuelle
reservasjoner gir ikke grunnlag for utvidende tolkning. Tiltak im:ført ellers, slik som

veiledning i apotek, gir ikke grunnlag for utvidende tolkning.

SLVs vurdering er et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve. Det vises til LB-
2006-25275 og Oslo tingretts dom av 31. mars 2011.

Det er videre ikke grunnlag for å vise tilbakeholdenhet med å overprøve SLVs vedtak på

bakgrunn av faglig skjønn. SLV har ikke spesiell fagkompetanse kn¡tet til faktisk bruk av

inhalatorer og risiko for feilbruk ved b¡te. Rettens prøving er en viktig garanti for å sikre

at hensynet til pasientsikkerhet blir ivaretatt. Her vises det til Madsens forklaring om at det

er en stadig utvikling på området og at en ved vedtaket gikk et skritt videre. Det taler for at

domstolen prøvff vilkårene uten tilbakeholdenhet. Det er lovgiver som må utvide

b¡teordningen og ikke SLV ved dynamisk tolkning der en <går et skritt videre>.

Anvendelsen av dette rettslige utgangspunktet påfaktum i denne saken (subsumsjon)

Det bestrides ikke at vilkårene til bioekvivalens og farmakokinetik er oppfult. Det bestrides

ikke at legemidlene gir samme virkning/samme opptak når de brukes riktig.
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SLV har imidlertid ikke foretatt et riktig og forsvarlig skjønn knyttet til spørsmålet om det

er trygt å tillate bytte. SLV unnlater i vedtaket å ta hensyn til bekymringer fra et samlet
fagmiljø. Det kom irct 20 høringsinnspill hvorav l5 var kritiske. Dette var en atypisk
høringsrunde. Etter forklaringene kommer det sjelden mer enn noen få svar. Det følger av

forarbeidene, Ot. prp. nr.29 (1998-1999) side 249 atbrukerorganisasjonenes erfaringer
skal vektlegges.

SLVs begrunnelse for ikke å legge vekt på det samlede fagmiljøs innsigelser er ikke
betryggende. Ringerud forklarte at en var overrasket over uvitenheten og at veldig mange

sier det samme. Det er ikke påvist hva uvitenheten går ut på. Madsen sa at

høringsinstansene har stor kompetanse, men et annet perspektiv, Madsen er uenig med
dem. SLV ser bort fra tunge innspill fra faglige miljøer med betydelig kompetanse og

erfaring fra behandling av astma og KOlS-pasienter.

Den manglende vektleggingen av innspill fra tunge høringsinstanser med betydelig
kompetanse viser at det ikke er foretatt en forsvarlig vurdering.

Videre er ikke SLVs begrunnelse tilstrekkelig til å vise at det er trygt å bytte.

SLV viser gjennomgående til at legemidlene ST, DS og BE er godkjent i forbindelse med

markedsfbringstillatelsen og at de derfor er trygge. I forklaringen fra Ringrud ble det vist
til at EMA allerede har vurdert om det er trygt, så vi vurderer om innspillene kommer med

noe nytt. Det ble videre forklart at høringsinstansene bygget på kunnskapsmangel, ved at

høringsinstansene ikke stoler på at det ikke er forskjeller, selv om studier viser at det er
likt. De som har uttalt seg tror at medikamentene er dårlig testet uttaler hun. Hun forklarte
videre at: <Når de er godkjent etter EMA-prosedyrene fra2009 er de like og da er det ikke
noe problem å bytte>.

Dette er uttalelser både i vedtaket og i forklaringen fra byttegruppens leder som viser at

SLV bommer på temaet når de vurderer høringsinstansene. De leser dessuten

høringsinstansene feil. Det er selve b¡te mellom legemidlene som bekymrer. Det bestrides

ikke av høringsinstansene at generika, brukt korrekt, er likeverdige.

Det holder ikke kun å vise til at medisinene har fått markedsføringstillatelse. Ved tildeling
av markedsføringstillatelse testes ikke om det er trygt ä la pasientene bytte mellom
medisinene. Dette viser at skjønnet ikke er forsvarlig.

At det allerede foreligger betydelig feilbruk hever terskelen for å etablere medisinsk
likeverd. Spørsmålet er da om det er trygt å innføre ett ytterligere risikomoment. Staten har

ikke bestridt at det foreligger omfattende feilbruk allerede før bytte innføres, 70 Yo trenger
korreksjon. Det må legges til grunn at feil innpust, feil utpust og feil håndtering av
inhalatoren er de viktigste årsakene. Det blir da påfallende at en legger til grunn uten
reservasjon at det ikke er noe særskilt ved pasientpopulasjonen som tilser at de ikke kan
håndtere bytte.
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Det må legges til grunn at risikoen for feilbruk øker fordi pasientene etter at medisinene er

ført pä b¡telisten, oftere vil fa utlevert et annet apparut enn det de har fra før og har fått

instruksjon i frafør. De aktuelle inhalatorene har ulikt utseende, ulike aktiviseringstrinn og

ulike feilkilder. Det er forskjeller på antall klikk ved aktivering, forskjeller i hvordan

apparatet må posisjoneres for å hindre at pulveret renner utfør innpust, forskjeller i
utforming av ventil, forskjeller i kravene til beskyttelse mot fukt og holdbarhet, forskjeller

i utforming av besk¡telsesdeksel og forskjeller knytte til om inhalatoren skal ristes eller

ikke før bruk.

Ved vurderingen av risikoen må det legges større vekt på betydningen av disse

forskjellene. Pasientene fratas gjenkjenningseffekten. De må forholde seg til forskjellige

rutiner. Repetisjon er viktig for å lære og det er viktig at bruken automatiseres. SLV og

byttegruppen har en annen vurdering av betydningen av forskjellene enn et samlet

fagmiljø, uttrykt gjennom en rekke høringssvar.

Pasientene vil bli utsatt for et økt antall b¡ter når medisinene kommer på bytelisten.
Resepter gis for ett år av gangen. Det utleveres normalt medisin for 3 måneders bruk.

Normalt vil det derfor bli gitt fire utleveringer på en resept, noen ganger flere. Alt etter hva

apoteket har av tilbud og hvor pasienten henter sine medisiner, kan pasienten bli utsatt for

b¡te av inhalatortype flere ganger i året. I tillegg til dette kommer at noen pasienter kan ha

flere inhalatorer på forskjellige steder. Et eksempel er bam med skilte foreldre som kan

oppleve at de har en type hos mor, en annen hos far og en tredje på SFO.

Det bestrides videre at risiko for feilbruk i tilstrekkelig grad avhjelpes av ordningen med

opplæring i apotek. Den er ikke tilstrekkelig for å oppfyllet kravet om sikker og riktig
bruk. Den er ikke tilgjengelig for hele populasjonen og heller ikke for alle hjelpere (ansatte

i barnehage, skole, SFO, hjemmehjelper). Jo flere som involveres jo større er risikoen for

feil.

Erfaringen med b¡te av aerosoler g¡ør ikke b¡te av pulverinhalasjonspreparater trygt.

Inhalasjonsaerosoler er mer like og har færre <<steg> før en får riktig dose i seg. Det er ikke

dokumentert <god erfaring> med dette. Dessuten må det tas med at GSK har avtale om

levering med to av tre apotekkjeder. Bytte skjer derfor i liten grad fordi markedet

domineres av en type.

Det er betydelig risiko ved feilbruk eller ikke-bruk som følge av bytte.

Underbehandling av astma kanføre til kols. Feilmedisinering av KOlS-pasienter kan ha

dramatiske følger, ved økt innleggelse ogøkt dødelighet.

Legens mulighet for reservasjon er ikke et relevant moment ved vurdering av medisinsk

likeverdighet. Dette følger av rekkefølgen i loven. Dessuten gjøres vurderingen av

medisinsk likeverdighet på gruppenivå. Reservasjonsretten er en ekstra sikkerhet på

individnivå når en på gruppenivå har funnet at bytte er trygt. Uansett er ikke reservasjon
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tilstrekkelig til å avhjelpe risikoen. Det tar tidfør opplysningen om b¡te kommer fram til
alle allmennleger og det tar tid før allmennlegene kan gjennomføre den faktiske

reservasjonen. Det kan også være vanskelig å påvise individuell risiko for slike pasienter.

Staten regner selv med en reservasjonsgrad pä30 %.

Statens beregninger av de økonomiske besparelsene kn¡tet til vedtaket viser at det ikke er

foretatt et forsvarlig skjønn. Den 20. april sier en at en sparer 120 millioner kroner årlig. I
mai er effekten for 7 måneder 24 millioner þrovenyberegning i RNB).

Oppsummert anføres at vilkåret om medisinsk likeverdighet ikke er oppfylt slik at det

aktuelle vedtaket om å oppføre ST på byttelisten lider av en materiell kompetansemangel,

og må kjennes ugyldig. Hovedkravet er derfor sannsynliggjort.

Det foreligger sikringsgrunn etter tvisteloven $ 34-1 første ledd bokstav a og b.

Det er sannsynliggjort at AZvil utsettes for alvorlige og dels irreversible tap som vil
vanskeliggjøre sikring av AZ krav, dersom midlertidig forføyning ikke gis. Saksøker vil
lide tap av omsetning og markedsandeler og tap i form av kunderelasjoner og omdømme.

Det økonomiske tapet kan vanskelig beregnes og avhjelpes ved erstatning dersom det gis

medhold i hovedkravet.

Den økonomiske skade som må påregnes er nok til å oppfylle lovens krav om

sikringsgrunn.

Også hensynet til pasientene herunder pasientsikkerheten kan påberopes som sikringsgrunn

av AZ. Det vises til Rt. 1984 side 396 hvor tredjemanns interesse var et relevant hensyn.

Pasientsikkerheten vil svekkes på grunn av økt risiko for feilbruk for pasienter som får
utlevert andre preparater enn forskrevet av lege, i påvente av ordinær rettsbehandling.

Reseptene gis for ett år av gangen. Hvis bytteordningen innfiøres nå vil mange pasienter

kunne fä fire utleveringer eller flere på samme resept. For resepter som er gitt er ikke

legenes reservasjonsadgang effektiv i tiden fram til ordinær rettsbehandling. SLV
forutsetter selv en reservasjonsprosent på 30. Dette er betydelig høyere enn gjennomsnittlig

reservasjonsprosent pä7,7 . Det er derfor avgjørende for pasientsikkerheten at oppføringen

på byttelisten stoppes i perioden fram til ordinær rettsbehandling er gjennomført. Ellers vil
en betydelig andel pasienter, det skulle vært foretatt individuelle reservasjon for, bli utsatt

for økt helserisiko. Det vises også til vurderingen i Oslo byfogdembetes kjennelse av 29.

juni 2010.

Det er klart større interesse hos saksøker for å få midlertidig forføyning enn for staten at

det ikke gis forføyning. Se Oslo byfogdembetes kjennelse av 29.juni 2010. Staten vil i
høyden lide et økonomisk tap, som AZ er i stand til å erstatte. Det er ikke et åpenbart
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misforhold mellom den skade eller ulempe staten påføres som følge av en forfuyning og

saksøkers interesse i at den besluttes.

På spørsmål fra retten presiserte AZ at en ikke påberoper ugyldighet som følge av læren

om myndighetsmisbruk, for det tilfellet retten skulle komme til at vurderingen er underlagt

fritt skjønn.

Saksøker la ned følgende påstand:

1. Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, forbys å iverksette vedtak av 10. april
2018 om innføring av Symbicort Forte Turbuhaler på inhalasjonspluver 320

mikrog/9 mikrog, Symbicort Turbuhaler inhalasjonspulver 80/mikrog/4,5 mikrog
på apotekenes b¡teliste inntil rettskraftig dom om vedtakets gyldighet foreligger.

2. Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, dømmes til å erstatte AstraZeneca

AS' saksomkostninger.

Saksøkte, staten, har i detvesentlige anført

Vilkårene for å gi midlertidig forføyning er ikke til stede. Det er ikke sannsynliggjort
hovedkrav og sikringsgrunn. Heller ikke interesseaweiningen taler for at det gis

forføyning.

Nær me r e om hov e dlcr av e t

SLVs kompetanse er gitt i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler $ 8-7 med

hjemmel i apotekloven $ 6-6. Forskriften gir ingen begrensning i SLVs kompetanse til å
oppføre legemidler på byttelisten.

Apotekloven $ 6-6 andre ledd viser til <generisk likeverdig legemiddel>. Det følger av Ot.
p{p. nr. 29 (1998-1999) side 150 at det stilles fire vilkår for at et legemiddel skal være

<generisk likeverdig legemiddel>: (1) Det må inneholde samme virkestofÏ, (2)ha samme

styrke, (3) ha samme legemiddelform og (4) være <Medisinsk likeverdig>.

Hvis legemidlene er <generisk likeverdige) er et opp til SLVs frie skjønn om kompetansen

skal benyttes,jf. at det er tale om et kan-skjønn.

Partene er enige om at vilkår 1-3 er oppfylt. Når det gjelder kravet til <medisinsk

likeverdige> vil staten anføre følgende:

Utrykket er brukt i forskjellige betydninger i rettskildene. Det må skilles mellom
kompetansebestemmelsen i $ 6-6 andre ledd og SLVs etterfølgende vurdering underlagt

det frie skjønn. Definisjonen av <medisinsk likeverdig> i retningslinjer for utøvelsen av

forvaltningens skjønn er derfor ikke relevante for tolkningen av kompetansebestemmelsen.
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SLV kan ikke definere sin egen kompetanse i retningslinjer og praksis. Hva som ligger i
krav 4 om <medisinsk likeverdig> følger av lov og forarbeider.

Ved tolkningen av kompetansebegrensingen i $ 6-6 mä ordene <generisk likeverdige

legemidler> omfatte at legemidlet er bioekvivalent, dvs. at opptaket av virkestoffet i
kroppen er så likt at de gir sanìme behandling. Videre ligger det i kravet til medisinsk

likeverd at legemidlene er farmakokinetisk like, dvs. likt opptak, fordeling, omdannelse og

utskillelse i kroppen.

Vurderinger av om bytte er trygt ut fra hensyn til forhold ved byttesituasjonen herunder

sykdommen/pasientgruppen, fare for alvorlige problemer ved uriktig bruk, behov for
spesielt administrasjonsutstyr, opplæringsbehov eller om små forskjeller vil kunne føre til
problemer, er momenter som faller utenfor spørsmålet om det foreligger generisk

likeverdige medisin, som gir SLV kompetanse til å fatte vedtak. Konsekvensen av et slikt
syn er at nevnte momenter faller inn under SLVs frie skjønn.

Ordlyden lest i sammenheng med forarbeidene støtter statens syn på

kompetansebe grensningen.

Det vises til NOU 1997:6 side 71 og til Ot. p{p.nr. 29 (1998-1999) side 150. I punkt

lI.l.2.l står følgende som gir veiledning for definisjonen:

Et preparat er synonymt med et annet hvis det inneholder samme kjemiske substans
(virkestffi i samme styrke og legemiddelform, og legemiddelmyndighetene harfunnet de

to preparatene medisinsk likeverdige. Preparatene er normalt produsert av þrskjellige
legemiddelprodusenter og har forskjellige navn og palcning. Preparatenes utseende og
smqk kan også være forskjellig, men den terapeutiske ffihenþr pasienten er den samme.

Synonympreparater er i mange tilfeller rimeligere enn originølpreparatet. Det stilles
samme lcrav til kvalitet, sikkerhet og ffiktfor alle synonyme preparater.

Fokus er på at preparatene har samme virkestoff, legemiddelform, styrke og at de har same

effekt i pasienten.

De sikkerhetsmekanismer som er bygget inn i b¡tesystemet taler for statens tolkning. Det

vises til apotekets informasjonsplikt som skjerpes ved generisk bytte, plikten til å

informere legen om b¡tet, legens plikt til å vurdere reservasjon på individuelt grunnlag.

LB-2006-25275 støtter statens tolkning. Det vises også til Toslo-2010-128688

Reelle hensyn taler for statens tolkning. Når det foreligger et generisk likeverdig

legemiddel, må staten foreta et bredt legemiddelfaglig skjønn. I dette skjønnet skal en

rekke momenter aweies. Disse momentene er fremhevet i Retningslinjer for opptak på

b¡telisten, bilag 46 til begjæringen. Det fremgår der at en skal ta hensyn til
farmakokinetisk likeverdighet (opptak, fordeling, omdannelse og utskillelse fra kroppen),
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bioekvivalens (at legemidlene tas opp i kroppen på samme måte og gir samme effekt),

sykdom/pasientgruppe, fare for alvorlige problemer ved uriktig bruk, behov for spesielt

administrasjonsutstyr, opplæringsbehov eller om små forskjeller i opptak hos den enkelte

pasient kan tenkes å medføre problemer av medisinsk betydning.

Når det foreligger et generisk likeverdig legemiddel i den betydning som er brukt over (ved

tolkningen av kompetansen) skal det foretas et skjønn som er av faglig art og som bør ligge

under det frie skjønn.

For det tilfellet retten ikke skulle være enig med statens syn på tolkningen av <medisinsk

likeverdig>, slik at retten kommer til at den mäprøve et rettsanvendelsesskjønn, vil staten,

subsidiært anføre:

Domstolene bør vise tilbakeholdenhet med å overprøve SLVs medisinskfaglige vurdering.

Det vises til Rt. 1975 side 603, Rt. 1995 side 1427, Rt. 2008 side 1555 og Borgarting

lagmannsretts avgjørelse av 15. august 2007 . SLVs avgjørelse krever i særlig grad spesiell

sakkunnskap og erfaringsgrunnlag. SLV må med sin faglige bakgrunn vurdere på en

objektiv måte argumenter som kommer fra tunge interessegrupper, hvorav mange har tung

faglig kompetanse på området, men også har særinteresser. Det fremgår av forarbeidene

flere steder at lovgiver legger stor vekt på SLVs vurdering.

Det ligger i selve bytteordningen at en må akseptere ett visst nivå av øktfare for feilbruk
på gruppenivå. SLV er nænnere til å foreta den konkrete aweiningen enn retten.

Det er ikke grunnlag for å sette SLVs vedtak til side

Vurderingen er gjort på grunnlag av en omfattende prosess. Byttegruppen som har foretatt

en vurdering og gitt en anbefaling til SLV er bredt sammensatt faglig. Saken har vært på

høringog det er kommet inn uvanlig mange høringssvar. Disse er vurdert av b¡tegruppen
og SLV.

Når det gjelder SLVs begrunnelse skal bemerkes at denne bygger på anbefalingen fra

byttegruppen. Det må også ved vurderingen tas med at utgangspunktet er at det skal foretas

generisk b¡te når det foreligger generisk likeverdige legemidler. Alle innvendinger er

vurdert på en forsvarlig måte. Herunder er det gjort en forsvarlig vurdering av de faktiske

forskjellene mellom apparatene og faren for økt feilbruk. Det er tre hovedfeilkilder knyttet

til bruk av de aktuelle legemidler. Feil ved innpust og feil ved utpust (at en ikke holder

pusten lenge nok og puster inn i apparatet) og feil ved håndteringen av apparatene. Det er

gjort en konkret og forsvarlig vurdering av betydningen av de praktiske forskjellene.

Forskjellene må ikke overdrives. Vurderingen av om b¡te er forsvarlig må skje på

gruppenivå. Individuelle pasienter som ikke bør utsettes for b¡te må hjelpes ved legens

rett til reservasjon. SLV har derfor foretatt en forsvarlig vurdering av risikoen for økt

feilbruk sett opp mot pasientgruppene. Det er også gjort en forsvarlig vurdering av

betydningen av kompenserende tiltak.
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Alt i alt foreligger et vedtak som er forsvarlig og det er ikke grunnlag for domstolen til å

sette dette til side.

Det er derfor ikke sannsynliggjort noe hovedkrav

Det er heller ikke sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Det foreligger ikke sikringsgrunn

etter $ 34-l bokstav a. Kravet er at vedtaket er ugyldig. Forfølgningen av et slikt krav

hindres ikke av at legemidlene settes på byttelisten.

Det foreligger heller ikke sikringsgrunn etter $ 34-1 bokstav b. Det tap AZ eventuelt

påføres kan erstattes i ettertid. Legemiddelmarkedet er gjennomregulert og det er mulig å

beregne tapet forsvarlig i etterkant.

Hensynet til pasientene og pasientsikkerheten kan ikke gi grunnlag for sikringsgrunn for

AZ,

Ved interesseaweiningen må det legges vekt på at AZ hovedinteresse er et eventuelt

økonomisk tap. Dette må aweies mot statens interesse i at bytte skal skje.

Interesseaweiningen må skjer til fordel for saksøkte, staten.

Subsidiært anføres at det må setter krav til at AZ stiller sikkerhet og at det må settes en kort

søksmålsfrist.

Staten la ned flølgene påstand:

1. Begiæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge

2. Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet tilkjennes sakskostnader

Rettens bemerkninger:

For å kunne få medhold i en begjæring om midlertidig forføyning må saksøker som

hovedregel sannsynliggSøre ethovedkrav og alltid en sikringsgrunn. Det må dessuten fortas

en interesseaweining mellom partene. Retten vurderer først hvorvidt det foreligger et

hovedkrav.

Nærmere om vurderingstemaene under vurderingen av hovedlvqvet.

Hovedkravet er at vedtaket om å sette de aktuelle medisinene på byttelisten er ugyldig,

fordi SLV ikke hadde materiell kompetanse til å fatte vedtaket. Nærmere bestemt er

anførselen at det ikke er hjemmel i apotekloven $ 6-6 andre ledd for byttevedtaket.

Slik saken er prosedert må retten dels ta standpunkt til om SLVs vurdering er underlagt

fritt skjønn, dvs. om legemidlene er (generisk likeverdige> herunder at vilkår nr. 4 om
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<medisinsk likeverdige> skal tolkes i snever forstand, slik at vilkar nr. 4 om medisinsk

likeverdighet begrenses til spørsmålet om farmakokinetisk likeverdighet og bioekvivalens.

En slik tolkning av begrepet medisinsk likeverdig i snever forstand vil gjøre at forholdene

ved b¡tesituasjonen faller utenfor kompetansespørsmålet og inn under fritt skjønn. Hvis så

er tilfelle anføres det ikke fra AZ at det frie skjønn kan settes til side etter læren om

myndighetsmisbruk.

Hvis krav nr. 4 ikke skal tolkes i snever forstand, men slik at det må foretas en bred

totalvurdering for å fastsette kompetansen, så vil retten måtte prøve SLVs
rettsanvendelsesskjønn. Retten må da ta standpunkt til prøvingsintensiteten, dvs. om retten

skal prøve rettsanvendelsesskjønnet fullt ut eller om retten skal vise tilbakeholdenhet.

Retten må etter dette vurdere om SLVs vedtak ligger innenfor SLVs kompetanse slik den

er gitt i loven.

Nærmere om tollcningen av kompetanseregelen i apotekloven $ 6-6 andre ledd:

Apotekloven $ 6-6 andre ledd lyder

<Apoteket kan uten hinder av første ledd bytte rekvirert legemiddel med generisk likeverdig
legemiddel og med parallellimportert legemiddel hvis departementet har godkjent
legemidlene som byttbare. Slikt bytte kan ikke skje i strid med rekvirentens eller kundens
uttrykkelige ønske. Dersom rel<virenten ber om det, sknl apoteket meddele rekvirenten om
at slikt bytte erforetatt>.

Det er første punktum som gir hjemmel for oppføring av legemidlene på byttelisten. Etter
ordlyden kan bytte skje når to vilkår er oppfylt. Grunnleggende er at en må stå overfor
<generisk likeverdige legemiddeb eller <parallellimportert legemiddel>. SLV kan altså

ikke fritt gSøre et hvert legemiddel byttbart. Kompetansen er begrenset til de nevnte typer
legemidler. Det andre vilkåret for byte er at departementet (etter delegasjon SLV) har

godkjent legemidlene som b¡tbare. Når grunnvilkåret er oppfylt skal SLV altså foretas en

vurdering og godkjenning. Innholdet i den nænnere godkjenningen er ikke regulert og

ordlyden taler for at SLV har fritt skjønn mht. om et legemiddel som oppfyller
grunnvilkåret, dvs. er generisk likeverdig eller parallellimportert, skal føres på byttelisten.

Retten må for å ta standpunkt til SLV kompetanse ta standpunkt til om <generisk

likeverdig> skal forstås i snever forstand eller i vid forstand,jf. referatet fra partenes

anførsler.

Ordlyden <likeverdig> viser at også legemidler som ikke er identiske kan settes på

byttelisten. Hva som ligger i ordet likeverdig er ikke klart, noe som gir anvisning på en

skj ønnsmessig vurdering.

I Ot. prp. nr.29 (1998-1999) punkt I 1.1 drøftes generisk bytte.
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I punkt Il.l.2.l skriver departementet:

<Adgang til generisk substitusjon, eller generisk bytte, vil si at apoteket kan utlevere et
preparat som er synonymt med det preparatet som er relwirert på resepten. Et preparat er
synonymt med et annet hvis det inneholder somme kjemiske substans (virkestffi i sqmme

styrke og legemiddeþrm, og legemiddelmyndighetene harfunnet de to preparatene
medisinsk likeverdige. Preparatene er normalt produsert av forskiellige
legemiddelprodusenter og har forskjellige navn og pakning. Preparatenes utseende og
smak kan også være forskjellig, men den terapeutiske ffihenfor pasienten er den samme.

Synonympreparater er i mange tilfeller rimeligere enn originalpreparatet. Det stilles
samme lvav til kvalitet, sikkerhet og effekfor alle synonyme preparater>.

En bruker her begrepet synonyme preparater og en definerer dette som et preparat som (1)

inneholder sam.me kjemiske substans (virkestoff), (2)har samme styrke, (3) samme

legemiddelform og (4) at preparatene er funnet <medisinsk likeverdige> av

legemiddelmyndighetene. Det står intet om hva som ligger i begrepet medisinsk likeverdig

Imidlertid skriver departementet at preparatene normalt er fra forskjellige produsenter,har

forskjellig navn, pakning og at utseende og smak kan være forskjellige, men <den

terapeutiske effekten> for pasienten er den samme. Det er ikke presisert hva som ligger i
terapeutisk effekt, men det peker i retning av at legemidlet, ved riktig bruk, har samme

effekt og er like trygt for pasientene. Ordet terapeutisk er imidlertid ikke begrenset til den

rent fysiske effekten av medisinen i kroppen.

I neste avsnitt definerer departementet parallellimporterte legemidler:

Parallel substitusjon innebærer at apoteket utleverer et preparat som er identisk med det
legemidlet som er forslcrevet. Legemidlet er også normalt produsert av samme føbrikant.
Det er imidlertid importert av andre enn produsentens ffisielle representant i Norge, det
vil si av en pørallellimportør. Parallellimporterte legemidler er medisinsk likeverdige med
direkteimporterte, men de hør fulgt en annen importrute til Norge enn det
direkteimporterte legemidlet, se nærmere kapittel 4.4.

Departementet forutsetter her at preparatet er <identisk> med det foreskrevne og at de er

<medisinsk likeverdige>. Her brukes utrykket medisinsk likeverdig i en snevrere

betydning.

I spesialmerknadene til S 6-6 andre ledd er følgende skrevet

Med generisk likeverdig legemiddel forstås synonyme preparater, det vil si legemidler med
samme virkestoff, samme legemiddelþrm og samme styrke, men normalt medforskjeilig
produsent. Parallellimporterte legemidler er legemidlerfra samme produsent, men med

forskjellig importør. Undertiden har parallellimporterte preparater ogsåforskjellige
produsenter, men disse utleder i såfall sin rett til å produsere legemidlet fra samme

rettssubjekt. Parallellimporterte legemidler er i medisinskforstand terapeutisk likeverdige,
men de kan haforskjeller ifarge, for*, emballasje m.v. Skal et legemiddel kunne anses
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som synonympreporat eller parallellpreparat etter denne bestemmelsen, er det imidlertid
enforutsetning at norske legemiddelmyndigheter har vurdert og godkjent de ahuelle
legemidlene som medisinsk likeverdige og dermed som byttbare. I praksis vil
legemiddelmyndighetene utstede lister som distribueres til apotek m.fl.

I første punktum i det siterte er det giu en definisjon av <<Generisk likeverdig> legemiddel

Dette er legemidler med (1) <samme virkestoff>, (2) <samme legemiddelform> og (3)
(samme styrke>. Tillegget om medisinsk likeverd omtales først senere i avsnittet.

I NOU 1997:6 side 71 gis en definisjon av synonympreparat som også omfatter kriteriet
medisinsk likeverdig. Det står: <Synonympreparater er preparater med samme virksomme

stoffi samme mengde og samme legemiddelform (eks. tabletter, mikstur osv.), og som oy

Statens legemiddelkontroll er vurdert som terapeutisk (medisinsk) likeverdige.>

Apotekloven $ 6-6 ble gitt nytt tredje punktum etter forslag i Ot. p{p. nr. 16 (2002-2003). I
punkt 3.3.I.2 beskrives gjeldende rett, og departementet skriver etter å ha sitert lol.teksten:

<Med generisk likeverdig legemiddel menes legemidler med ssmme virkestofr samme
legemiddelfurm og semme styrke, men normalt medþrskjellig produsentÐ.

Kriterium nr. 4 er ikke med i definisjonen her.

ILB-2006-25275 var problemstillingen om den aktuelle medisinen var bioekvivalent og
dermed byttbar. Lagmannsretten skriver følgende om problemstillingen:

Det er ikke omstridt at Glwine og de øvrige glukosaminpreparatene hqr samme virkestoff,
samme legemiddelfurm og samme styrke.

Ankende part anfører imidlertid at lovens lcrav til generisk likeverdighet også medfører at
det skal være dokumentert at legemidlene er bioekvivalente.[...J

Lagmannsretten har forstått ankemotparten slik at staten i og for seg ikke er uenig i at det
er et lcrav om at legemidlene for å være byttbare, må være bioekvivalente. Ankemotparten
har definert dette begrep slik at legemidlene må inneholde samme virkestoff og ha et
opptak i kroppen som er så likt at legemidlene er like ffiHive og silcre. Etter
ønkemotpartens mening vil bioekvivalens kunne konstateres selv om det ikke er.foretatt
b i ot i I gj engel i ghe t s s tudi er.

Saken for lagmannsretten gialdt et tolkningsspørsmål innenfor det retten i denne saken har
kalt <medisinsk likeverdighet> i snever forstand. Saken viser likevel at begrepet <generisk
likeverdig> er oppfattet til å være noe mer enn et spørsmål om <<samme virkestffi somme
legemiddelfurm og samme styrke>, noe som fremkommer av referatet av anførslene i det
siterte.

Lagmannsretten skdver følgende om den konkrete vurderingen:
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Det er på det rene at det forut for opptaket av Gluxine på byttelisten, ikke ble foretatt
biotilgjengelighetsstudier. Apotekloven $ 6-6 annet ledd lcrever imidlertid ikke slike
studier. I lovens þrarbeider er det bare fremholdt at for at legemidlene skal være generisk
likeverdige, må myndighetene ha vurdert og godkjent legemidlene som medisinsk
likeverdige, jf Ot.prp.nr.29 (1998-1999) under bemerlcningene til $ 6-6 annet ledd:

Skal et legemiddel kunne anses som synonympreparat - - - etter denne bestemmelsen, er
det imidlertid enforutsetning at norske legemiddelmyndigheter hsr vurdert og godkjent de

aktuelle legemidlene som medisinsk likeverdige og dermed som byttbare.

Hva som ligger i begrepet <medisinsk likeverdige> er ikke nærmere þrklart i
louforarbeidene. Staten har for sin del fremholdt at legemidlene for å være medisinsk
likeverdige, må ha samme medisinske virlming. Dette innebærer samme type virlcning,
samme grad av virlming og samme type bivirlcninger med sammefrekvens.

Det fremgår verken av lovteksten eller forarbeidene hvilke metoder som skal benyttes þr å

finne frem til medisinsk likeverdighet. Dette må det etter lagmannsrettens syn i
utgangspunktet være opp til fagmyndigheten å vurdere.

Lagmannsretten viser altså til at det som et utgangspunkt må være opp til fagmyndighetene

å vurdere om det foreligger medisinsk likeverdighet. Dette peker i retning av en

tilbakeholden prøvingsintensitet også for forhold som ligger innenfor en tolkning i snever

forstand.

Lagmannsretten foretok en prøving av skjønnet, noe som fremgär av følgende konklusjon:

Slik sakenþreligger opplyst finner lagmannsretten å kunne legge til grunn at det var
m e di s in s lcfa gl i g for sv ar I i g av I e ge m i dde lv e r ke t å go dkj e nne d e akt ue I I e

glyko s aminpr ep ar at e ne s om me di s ins k I ikev er di ge.

Som det fremgår løser ikke denne saken den problemstillingen en her står overfor, nemlig
om kompetansen er begrenset til <medisinsk likeverdighet> i snever forstand.

I TOSLO 2010-128688 foretok retten en gjennomgang av forarbeidenes definisjon av

begrepet generisk likeverdig og oppsummerer slik:

Det er ubestridt mellom partene at apotekloven, ved henvisningen til generisk
likeverdighet, oppstiller et lcrav om at legemidlene som skal kunne byttes må ha samme
virkestoff, samme legemiddelþrm, samme legemiddelstyrke og at preparatene er
medisinslr/terapeutisk likeverdige. For å vurdere om SLV manglet materiell kompetanse da
de valgte å oppta Neupogen og Ratiograstim/ Tevagrastim på byttelisten, må retten
prinspalt ta stilling til hva som ligger i lvavet om at legemidlene må ha (somme

virkestoff>ene, subsidiært om SLV har foretatt enfeilaktig vurdering av legemidlenes
medisinske/terapeutiske likeverdighet. Det er ikke bestridt at Neupogen og de to øvrige
legemidlene har sømme styrke eller samme legemiddelform.

Begge vurderingene l*tytter seg til SLVs utøvelse av rettsanvendelsessþønn, noe som kan
prøves fullt ut av tingretten.
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Oslo tingrett legger her til grunn at en uansett står overfor et rettsanvendelsesskjønn.

Avgjørelsen taler mot en snever forståelse av begrepet <generisk likeverdig>.

I TOBYF-2010-102446 skriver retten:

Retten vil vise til at apotekloven $ 6-6 annet ledd tillater Statens legemiddelverk kan
bestemme at kun <generisk likeverdige legemiddel> (og parallellimportert legemiddel) skal
settes på byttelisten. Rettenfinner det tilstrekkelig sannsynliggjort at generisk likeverdighet
i henhold til lovens forarbeider foreligger når to preparater inneholder samme kjemiske
substans og de to preparatene er medisinsk likeverdige.

Forarbeidene er altså i rettspraksis lest slik at det stilles opp fîre krav for at det skal
foreligge generisk likeverdig legemiddel. Det er i forarbeider og rettspraksis ikke avklart
hva som ligger i kravet til medisinsk likeverdighet i relasjon til kompetansespørsmålet.

Ordlyden <generisk likeverdig> viser til en vurdering av likeverdighet som peker i retning
av at vilkår 4. mâ forstås i utvidet forstand, slik at rettsanvendelsesskjønnet også omfatter
egenskaper ved byttesituasjonen. Forarbeidene gir ikke avgførende argumenter mot dette.

Rettspraksis synes å tale mot statens syn på spørsmålet.

Retten behøver ikke ta endelig standpunkt til om vilkår 4 skal forstås i vid eller snever

forstand. Retten er kommet til at SLVs vedtak ikke kan settes til side, selv om en legger til
grunn at et står overfor et rettsanvendelsesskjønn, hvor egenskaper ved byttesituasjonen

også er relevante.

Re tts anv endel s e s s kj ønn - prøvingsintensitet

Forutsatt at retten skal prøve vilkår 1-4, herunder hva som ligger i kravet til <medisinsk

likeverdighet>, må retten ta standpunkt til graden av intensitet i prøvingen.

Saken i Rt. 1975 side 603 gjaldt en patentsak. Høyesterett kom til at domstolen kunne
pr øv e rettsanvendel ses skj ønnet (sub sumsj ons skj ønnet) o g skrev :

Jeg nevner for øvrig at den skjønnsmessige vurdering som patentmyndighetene utØver i
henhold til lovens S 2 må karakteriseres som et subsumpsjonsskjønn. Loven hjemler i den
enkelte sak intet spilleromfor hensiktsmessighetsbetraktninger: Er lcravet til nyhet og
oppfinnelseshøyde oppfylt, har søkeren <rett til> patent, jfr ç l. Som allerede sagt, finner
jeg at dette skjønn kan prøves av domstolene. Jeg understreker imidlertid at det er all
grunnfor domstolene til å vise tilbakeholdenhet med åfravike Patentstyrets avgiørelser i
betraktning av den spesielle sakkunnsknp og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter
inne med.

Etter rettens syn sitter SLV med <spesielle sakkunnskap> og et bredt <erfaringsgrunnlag>,

som taler for at en også her må vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen.
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Lovens ordlyd i apotekloven $ 6-6 og forarbeidene legger stor vekt på at legemidlene er

godkjent av SLV. Ved vurderingen av prøvingsintensiteten er dette et viktig
lovgiversignal. I den over nevnte dommen fra Borgarting uttales:

<Det fremgår verken av lovtel<sten eller forarbeidene hvilke metoder som sknl benyttes for
åfinne frem til medisinsk likeverdighet. Dette må det etter lagmannsrettens syn i
utgangspunktet være opp til fagmyndigheten å vurdere>.

Hvorvidt et legemiddel er generisk likeverdig beror som nevnt på om fire vilkår er oppfylt.

De tre første krever klart nok medisinsk innsikt som retten ikke har. Også vilkår nr. 4

innebærer krav til medisinsk innsikt. Vurderingen etter vilkår 4 krever en totalvurdering

hvor spesifikk kunnskap om det enkelte legemiddel, dets virkninger og bivirkninger må

måles opp mot hensynet til de konkrete pasientgruppene og de aktuelle sykdommer, astma

og KOLS. Dette krever faglig innsikt i og erfaring fra det aktuelle livsområdet.

Bevisføringen har vist at spørsmålet om pasienters evne til ätamedisinene på riktig måte

er en egen disiplin innen medisinen. En av de som skrev høringssvar har til illustrasjon av

poenget doktorgrad på effekter av pasientopplæring ved astma og KOLS. Vitneførselen

viser også at spørsmålet om pasientene tar medisinen riktig er et sentralt faglig spørsmål

også for klinikere.

Dette taler etter rettens syn for at retten må vise tilbakeholdenhet med å overprøve det

skj ønn (rettsanvendelsesskj ønn) SLV har utøvet.

På denne bakgrunn har retten vurdert SLVs vedtak.

Rettens vurdering av SLVs vedtak om å sette SI DS og BE på byttelisten.

Innledning:

Ved vurderingen av SLVs vedtak må det tas utgangspunkt i formålet lovgivningen om

generisk bytte og lovgivers vurderinger av problematiske sider ved slikt bytte.

I Ot. prp. rtr.29 (1998-1999) punkt II.I.2.5 skriver departementet om formålet med

ordningen og de kryssende hensyn:

Adgang til parallell og generisk substitusjon av rekvirert preparat tilhører et sett av
relativtfa virkemidler som er egnet til å oppmuntre til priskonkunanse mellom
legemiddelprodusenter og mellom legemiddelimportører. Tiltakene er således av betydelig
interesse i relasjon til målsettingen om å begrense vel<sten i folketrygdens
legemiddelrefusjoner. For pasientene kan det imidlertid være negative forhold lcnyttet til
ordningene. Tiltakene må derfor utþrmes og praktiseres på en måte som ivaretar
pasientens interesser og som fremmer helsepolitiske målsettinger.

Departementet adresserer i samme punkt spørsmålet om økt feilbruk:
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Flere høringsinstanser er beþmretþr at generisk og parallell substitusjon kanføre til øh
feilbruk og dårligere etterlevelse av legens forslcrivning (redusert <compliance>). Som

nevnt i kapittel 4.4.4 reiser spørsmålet om riktig legemiddelbruk ved generisk og parallell
substitusjon utfurdringer som hele behandlingsþeden må møte. Samtidig må regelverk og
rutiner tilpasses slik at hensynet til rihig legemiddelbrukved generisk og parallelt bytte
kan silcres best mulig. Departementet foreslår at apotekene får en loufestet plik til å
informere om rihig legemiddelbruk når medisinen utleveres til kunden. Kravet til
inþrmasjonens innhold ogþrm må skjerpes i tilfeller hvor det er þretatt et generisk eller
pørallelt bytte. I disse tilfellene far apotekene en lovpålagt plih til også å inþrmere legen
om byttet. Legen må på sin side vurdere mulighetenfor parallelt eller generisk bytte ved

þrslcrivningen, og eventuelt reservere seg mot slikt bytte hvis det antas å være medisinsk
nødvendig i relasjon til den aktuelle pasienten.

Ved vurderingen av forsvarligheten av bytte må det slik lovens forarbeider er formulert

være relevant å legge vekt på ordningen med veiledning i apotek som er styrket de siste

årene og legens rett til å vurdere individuelle reservasjon. Lovgiver har forutsatt at dette er

tiltak som skal avdempe uheldige sider ved b¡te. Ved vurderingen av vedtakets gyldighet

må slike forutsetninger fra lovgiver ha vekt. Hvor stor vekt en kan legge på dette i den

enkelte b¡tesak beror på en nærmere vurdering. De siterte forarbeider taler også for at

ikke enhver påvist ulempe for pasientene innebærer at en ikke står overfor medisinsk

likeverdige legemidler.

I samme punkt forutsettes det at det skal legges vekt på brukerorganisasjonenes erfaringer

og synspunkter:

Departementet legger på dette punkt til grunn at ethvert generisk og parallelt preparat må
være godkjent av legemiddelmyndighetene som substituerbart þr at apotekene skal ha
adgang til åþreta et bytte. I denne prosessen er det ikke unaturlig at
brukerorganisasjonenes synspunher og erfaringer trekkes frem, slik Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon tar til orde for.

Lovens ordlyd og forarbeider viser at en har innført en reservasjonsrett for legen knyttet til
en individuell vurdering av hver pasient. I spesialmerknadene til $ 6-6 andre ledd skriver

departementet:

Det er den saklige - den terapeutisk motiverte - reservasjon som har beslqtttelse i så vel
profesjonslovgivningen som i S 6-6 annet ledd. Terapeutisk motiverte reservasjoner er
reservasjoner begrunnet iforhold htyttet til pasienten, av en art som gjør pasienten
eksponert þr ulempe eller skødefare dersom ett eller noen bestemte legemidler i gruppen
øv utbyttbare brukes. I disse tilfellene vil rekvirenten ha rett, etter omstendighetene også
plih, til å reservere seg mot at noe annet enn det rekvirerte preparat blir utlevert. Vedfor
el<sempel langvarig behandling av særlig eldre pasienter for lvoniske lidelser, kan legen se
pasienten best tjent med en reservasjon på resepten mot et bytte, hvis det er slik at faren
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for at pasìenten ikke tar preparatet eller tar detfeil kan antas å øke hvis legemidlet skifter
utseende fra gang til gang.

Ved vurderingen av SLVs vedtak må utgangspunktet være at vurderingen av bytte må skje

på gruppenivå. Bytte må være forsvarlig på et overordnet nivå/gruppenivå. På individnivå
er utgangspunktet at reservasjonsretten og informasjonsarbeid skal være de aktuelle

virkemidler for å hindre uheldige eller skadelige utslag av generisk bytte. Det er ikke til
hinder for bytte at det kan påvises mulighet for uheldige konsekvenser for enkelte, hvis

disse ulempene er under en forsvarlighetsterskel. Forarbeidene viser konkret til eldre

pasienter med kroniske lidelser når en omtaler reservasjonsretten, i vår sak vil det kunne

gjelde mange KOlS-pasienter.

Det må foretas en totalvurdering hvor det avgjørende er om byttet alt i alt må anses trygt på

gruppenivå. Det må etter en totalvurdering være forsvarlig å sette de aktuelle medisinene

på byttelisten. Borgarting lagmannsrett brukte en forsvarlighetsstandard i den over nevnte

sak. Det vises til at lagmannsretten skriver at: <<det var medisinslcfagligforsvarlig av

legemiddelverket å godkjenne de ahuelle glykosaminpreparatene som medisinsk

likeverdige. t

Om den konlwete subsumsjonen.

Partene er enige om at vilkår l-3 om virkestoff, legemiddelform og styrke er oppfylt. Brukt
riktig er medisinene helt like mht. effekt, sikkerhet og bivirkninger. Avgjørende blir derfor

om ST, DS og BE er medisinsk likeverdige, jf. vilkår 4. Det er også en enighet mellom

partene om at det foreligger farmakokinetisk likeverdighet og bioekvivalens. Det er altså

de øvrige momenter i rettsanvendelsesskjønnet som uenigheten kn¡ter seg til.

Det må etter dette foretas en totalvurdering hvor en tar hensyn forhold ved byttesituasjonen

herunder til sykdommen(e), pasientgruppene, faren for alvorlige problemer ved uriktig
bruk, behovet for spesielt administrasjonsutstyr, opplæringsbehov og om små forskjeller i
opptak hos den enkelte pasient kan tenkes å medføre problemer av medisinsk betydning.

Retten vil knytte kommentarer til enkelte hovedmomenter for så å foreta en samlet

vurdering av om SLVs vedtak alt i alt bygger på et forsvarlig rettsanvendelsesskjønn. Som

lagmannsretten formulerte det om SLV har utøvd et <<medisinslcfagligforsvarlig skjøno.

Det er i utgangspunktet en stor grad av feilbruk knyttet til inhalasjonspulver. Det skjer

feilbruk i opptil 70 o/o av undersøkte tilfeller. Spørsmålet retten må vurdere er om

oppføring på byttelisten fører til økt feilbruk og hvordan denne eventuelle økte feilbruken

og dens konsekvenser skal vurderes sett opp mot andre hensyn og avbøtende tiltak.

Tunge fagmiljøer som jobber med astma og KOLS går klart imot bytte i denne saken. Det

gjør også brukerorganisasjonene. Det skal etter forarbeidene ha en viss vekt i seg selv, men

er ikke i seg selv avgjørende. Dessuten må argumentene som fremføres vurderes konkret.
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Det må også tas med i vurderingen at noen høringsinstanser anfiører faglige argumenter for
bytte.

Det er forskjeller mellom inhalasjonsapparatene som er beskrevet over under sakens

bakgrunn. Det er imidlertid også grunnleggende likheter. Retten er forelagt de tre

inhalatorene og klargjøringen av disse ble demonstrert i rettsmøtet. Det ble også vist
videoer om riktig bruk, herunder klargjøring og pusteteknikk som ligger på

felleskatalogen.no. Alle tre bygger på samme metode. Det er tale om et pulver som må

klargjøres ved forskjellige håndgrep. Når dette er gjort må pasienten anvende korrekt
pusteteknikk for å oppnå ønsket dose ned i lungene. Som et utgangspunkt er ikke
forskjellene iklarg¡øringen av inhalatorene og bruken så forskjellige at pasientene på

gruppenivå ikke vil kunne lære seg teknikken og kunne veksle mellom dem. En sentral

utfordring ved bruken er pusteteknikken. Dette er en felles utfordring for alle inhalatorene.

At feil pusteteknikk er en sentral utfordring fremkommer av forklaringer og øvrig
bevisføring. Spørsmålet om feilbruk og graden av feilbruk må imidlertid vurderes ut fra
den virkelighet inhalatorene brukes i, og ikke kun ut fra rettens observasjoner i et

rettsmøte. En rekke faktorer, fremhevet i høringen, vil kunne påvirke den faktiske
etterlevelsen.

En betydelig del av populasjonen er KOlS-pasienter som har flere sykdommer samtidig
(stor sykdomstrykk) og derfor bruker forskjellige medisiner. Retten finner det sannsynlig,

herunder ut fra uttalelsene i høringsrunden, at disse pasientene i mindre grad enn andre vil
kunne ta inn over seg veiledning og klare å bruke de i saken aktuelle medisiner riktig, ved

siden av andre medisiner de tar. Det er ut fra bevisføringen imidlertid ikke mulig å
kvantifisere hvor mange dette vil gjelde og hvor alvorlig en feilbruk vil være.

Det er også fremhevet at barn og unge kan ha flere inhalatorer samtidig av praktiske

grunner. En hjemme (eventuelt i to hjem hvis foreldrene bor hver for seg), en på trening og

en på SFO mv. Mindre barn vil være mer utsatt for feilbruk enn større bam og unge. Heller
ikke disse eksemplene er kvantifisert.

Det er videre fremhevet at en rekke pasienter ikke henter preparatene selv og derfor ikke

Ër veiledning i apotek. Det taler for økt feilbruk ved b1'tte. Hvor mange det er tale om har

ikke fremkommet i bevisføringen.

Et annet moment er i hvor stor grad pasientene vil oppleve bytte frem og tilbake mellom
forskjellige apparater. Dette beror på hvilke avtaler apotekene vil gjøre og på om

pasientene henter ut medisinene fra samme apotek/apotekkjede hver gang. I høringen er

det fremhevet at pasienter som henter medisinen ved samme apotek ikke vil bli utsatt for
bytte ofte. Langsiktige kontrakter mellom leverandørene og apotekene vil også redusere

antallet b¡ter. Selv om avtalene har kort oppsigelsestid må en regne med en viss stabilitet i
relasjonen leverandør og apotek.
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Retten finner det sannsynlig at bytte vil føre til noe økt feilbruk. Hvor mye det er tale om

er vanskelig å kvantihsere.

Det er iwfført inhalasjonsveiledning i apotek. Dette kommer i tillegg til den plikt apotekene

har til å veilede i riktig bruk. Ordningen med veiledning ble innført fordi
inhalasjonsmedisinene brukes feil av et flertall av pasientene. Det er ikke fremlagt

undersøkelser som viser hvorvidt veiledningen virker og heller ikke dens virkning i
b¡tesituasjoner. Retten finner det imidlertid sannsynlig at veiledning er av det gode i den

forstand at det fører til bedre etterlevelse. Retten finner det også sannsynlig at veiledningen

vil avbøte ulempene ved bytte noe.

Videre er det innførte en ordning med kjernejournal der legen kan se hva pasienten har fatt

utlevert, slik at legen også kan følge opp bytte med pasienten.

Endelig vil legens rett og plikt til å vurdere reservasjon være et viktig avbøtende tiltak på

individnivå. Ved vurderingen av om b¡te er forsvarlig på gruppenivå, kan en ikke se bort

fra reservasjonsmuligheten på individnivå. På den annen side innebærer ikke muligheten

for reservasjon at kravet til generisk likeverd på gruppenivå senkes, herunder vilkår 4 om

medisinsk likeverd. Men ved den skjønnsmessige fastsettelsen er reservasjonsmuligheten

et moment, når forsvarligheten vurderes.

Det må legges til grunn at SLV selv regner med en betydelig reservasjonsgrad i denne

saken. Ved provenyberegningen i RNB for 2018 la en til grunn 30 %. Dette er betydelig

høyere enn gjennomsnittlig gradpä7,7 o/o for alle typer legemidler på byttelisten. Dette

illustrerer at SLV ser at ulempene på individnivå vil være større i denne saken enn ellers

ved byte. På den annen side har bevisføringen vist at andre medisiner har reservasjonsgrad

pâ T9 %.

Økt feilbruk fører til redusert helseeffekt. For en del KOlS-pasienter vil feilbruk kunne

føre til alvorlig forverring. For disse er imidlertid individuell reservasjon et sentralt

avbøtende tiltak, noe som fremheves i forarbeidene. For pasientene på gruppenivå er det ut

fra bevisføringen vanskelig å si noe om konsekvensene av økt feilbruk, både fordi det er

usikkert hvor stor slik feilbruk vil bli og hvor lenge den vil vare og hvilke konsekvenser

den vil få. Det er ikke i høringen eller i bevisføringen for retten gitt noen kvantifisering.

Det veier tungt mot bytte at brukerorganisasjonene og tunge fagmiljøer går mot bytte, det

vises til forarbeidenes forutsetning. Høringen har imidlertid også vist faglige argumenter

for at b¡te er trygt. Høringsuttalelsene som går mot bytte skiller imidlertid i liten grad

mellom ulemper på gruppenivå og på individnivå, noe SLV gjør og som forutsettes i
lovgivningen. Selve b¡teordningen forutsetter at det kan være nødvendig ä g¡øre

individuell reservasjon. Ved rettsanvendelsesskjønnet må det legges inn en viss margin for

ulemper knytet til b¡tesituasjonen, før en kan konkludere med at det ikke foreligger

<generisk likeverdige> legemidler. Ellers vil en i praksis stille et krav til identisk medisin
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og ikke likeverdig medisin. Formålet med bytteordningen vil være vanskelig å nå ved en

for streng vurdering.

Som redegjort for over må retten på et område som gjelder et faglig skjønn vise

tilbakeholdenhet med å sette til side SLVs skjønn. Retten er kommet til at det ikke er

grunnlag for å sette rettsanvendelsesskjønnet til side.

Når rettsanvendelsesskj ønnet ikke settes til side må konklusjonen være at det foreligger
generisk likeverdige legemidler, slik at SLV har kompetanse til å fatte vedtaket. Hvorvidt
SLV skal brukes sin kompetanse kan retten ikke prøve, fordi det ligger under det frie
skjønn. Det er ikke anført at det er grunnlag for å sette det frie skjønn til side, gitt at SLV
har kompetanse. Bevisføringen har heller ikke gitt grunnlag for slik tilsidesettelse.

Etter dette har ikke saksøker sannsynliggjort noe hovedkrav. Det er ikke grunnlag for å
anvende tvisteloven S 34-2 andre ledd. Retten behøver derfor ikke vurdere spørsmålet om

sikringsgrunn og interesseaweining. Vilkårene for å ta begjæringen til følge er derfor ikke
til stede.

Staten har etter dette vunnet saken helt og har krav på erstatning for sine fulle
omkostninger, jf. tvisteloven S 20-2 første ledd. Retten har vurdert unntaksreglene i ç 20-2

tredje ledd, men finner ikke at det foreligger tunglveiende grunner som gør det rimelig
med helt eller delvis unntak fra hovedregelen. Heller ikke unntakene i $ 20-4 kommer til
anvendelse.

Regjeringsadvokaten har fremlagt en omkostningsoppgave på 194 300 kroner. Det fremgår

at det er medgått samlet 134 timer,2O timer fram til innlevering av tilsvar, 90 timer fram til
rettsmøte og24 timer i forbindelse med rettsmøtet. Timeprisen er 1450 kroner. Til
sammenligning har saksøker i endelig oppgave krevet salær for 220 timer. Samlet krav fra
saksøker inkludert utgifter er på 815 798 kroner. Saksøker hadde ikke innsigelser til statens

krav. Retten har vurdert statens krav etter reglene i $ 20-5 og tilkjenner 194 300 kroner.

SLUTNING

1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge

2. AstraZeneca AS betaler sakskostnader med 194 300 kroner til Staten ved Helse-

og omsorgsdepartementet innen to uker etter forkynnelsen av denne kjennelsen.

Veiledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.
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Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer,
anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning
om reglene.

Ankefrist og gebyr
Fristen for å anke er én måned fra den dagenavg¡ørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):
- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fia og med l. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har
behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?
I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gielder hele avgiørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten
Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis
du fører saken selv uten advokat, kan du mØte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også
prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgør en anke over en dom. I ankebehandlingen
skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er
knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke
vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir
behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gielder formuesverdi under 125 000 kroner
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken
skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på
- sakens karakter
- partenes behov for å ñ saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten
En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du
mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En beslutning kan du bare anke hvis du mener
- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da
kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsag! avgørelsen. Anken avgjøres normalt ved
kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgiørelse til Høyesterett
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsreftens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når
anken gielder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å

fti saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgiøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling.
Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmåI.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan
avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts
ankeutvalg.
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