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OPPDATERT INFORMASJON OM BYTTE AV BIOLOGISKE LEGEMIDLER I APOTEK 
 
Legemiddelverket viser tildelingsbrevet (3. januar 2017) hvor Helse- og omsorgsdepartementet ber 
om oppdatert informasjon om temaet bytte av biologiske legemidler. Departementet viser i den 
forbindelse til Legemiddelverkets rapport om bytte av biologiske legemidler i apotek av 15. 
november 2012. 
 
Vi svarer på oppdraget i dette brevet. Det er delt i følgende punkt: 

1. Oppsummering 

2. Biotilsvarende legemidler – er de byttbare? 

3. Forskrift om vurdering av legemidlenes byttbarhet 

4. Bivirkningsovervåking og batch-sporing  

5. Status for markedet 

 

1. Oppsummering 

Legemiddelverket mener at apoteklovens § 6-6, som er lovgrunnlaget for bytteordningen i apotek, 

bør endres slik at den åpner for at også biologiske legemidler kan byttes i apotek.  

I debatten om bytte mellom original og biotilsvarende legemidler, har det ofte vært spørsmål om 

byttet, i seg selv, gir økt risiko for immunrespons. Men etter at biotilsvarende legemidler har vært 

brukt i Europa siden 2006, har legemiddelmyndighetene ikke registrert et eneste tilfelle av 

immunrespons som skyldes bytte mellom original og biotilsvarende, verken i studier eller ved 

bivirkningsovervåking.  

Apoteklovens § 6-6 er lovgrunnlaget for bytteordningen i apotek. Legemiddelverket mener at den 

medisinske utviklingen, sammen med utviklingen av EU-regelverk siden slutten av 1990-tallet, gjør 

at det er behov for å modernisere lovteksten. Dagens lovtekst var relevant da den ble forberedt og 

vedtatt i perioden 1997 – 2000. Lovgiver refererte da ikke til spesielle søkegrunnlag for MT etter 

lovteksten. Det var naturlig fordi EU-regelverket som man forholder seg til i dag, ikke eksisterte.  
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Den medisinske utviklingen vil gå videre, og det vil også bli utviklet EU-regelverk i takt med dette. Vi 

foreslår derfor en ny lovtekst som tar høyde for en slik utvikling.  Vi viser til at mange nye 

legemidler er biologiske, eksempelvis kolesterolsenkende legemidler (PSCK9-hemmere).  

Den konkrete vurderingen av hver sak er svært viktig når Legemiddelverket avgjør om et legemiddel 

skal settes på byttelisten. Forhold som type indikasjon, særtrekk ved pasientgruppen, hvem som 

administrerer legemidlet og administrasjonsutstyr, vil noen ganger kunne ha større betydning for 

vurderingen enn om legemidlene er biologiske eller ikke. 

Legemiddelverket foreslår at apoteklovens § 6-6 annet ledd, første punktum endres til:  

«Apoteket kan, uten hinder av første ledd, bytte rekvirert legemiddel med et legemiddel som 

departementet har godkjent som byttbart med det rekvirerte legemidlet. Departementet skal i 

forskrift fastsette bestemmelser for vurderingen av legemidlenes byttbarhet.»  

Dersom departementet ønsker å sende forslag om lovendring på høring, kan Legemiddelverket 

bistå med å utarbeide forslag til forskrift med bestemmelser om vurdering av legemidlenes 

byttbarhet. 

For å bedre bivirkningsovervåking av biologiske legemidler, både originale legemidler og 

biotilsvarende, foreslår Legemiddelverket at det utredes om informasjon om batch-nummer på den 

ekspederte pakningen skal sendes fra apotek til rekvirent ved hver utlevering. En kan også vurdere 

å lagre denne informasjonen i pasientens kjernejournal. 

 

2. Biotilsvarende legemidler – er de byttbare? 

Denne teksten baserer seg i stor grad på en artikkel i tidsskriftet BioDrugs som oppsummerer status 

og vurderinger med hensyn til bytte av biotilsvarende produkter med referanseproduktet 

(originalen) i Europa1. Her konkluderer forfatterne med at biotilsvarende produkter som er 

godkjent i EU, er byttbare. 

Dersom et produkt er biotilsvarende, er det i EU definert som en versjon av sitt referanseprodukt.2 

På engelsk kalles biotilsvarende legemidler for biosimilars. Begrepet biosimilarity er tuftet på 

komparabilitets-konseptet, at produktet er så lik referanseproduktet som mulig, både når det 

gjelder kvalitet, preklinikk, effekt og sikkerhet.  

Kravet om komparabilitet (at produktene er sammenlignbare) har vært brukt i flere tiår for å sikre 

at et biologisk produkt etter en endring i produksjonsprosessen er så likt som mulig det tidligere 

produktet. Når man har vist at legemidlet før og etter produksjonsendringen er sammenlignbart 

både mht. kvalitet, sikkerhet og effekt, kan det introduseres på markedet uten å informere verken 

forskrivere, farmasøyter eller pasienter. I Europa har vi lang erfaring med slike 

produksjonsendringer.  

Utvikling av biotilsvarende produkter er også basert på kravet om komparabilitet: De skal være 

sammenlignbare med originalen. I henhold til lovverket i EU, kan det utvikles biologiske produkter 

                                                           
1Kurki, Van Aerts, Wolff-Holz, Giezen, Skibeli, Weise, BioDrugs januar 2017 

2 EU: Guideline on Similar Biological Medicinal Products 
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(biotilsvarende) som er meget like de biologiske originalproduktene. Da brukes anerkjente, 

moderne analytiske og funksjonelle metoder til å teste likhet med referanseproduktet, og disse 

analysene blir så komplettert med kliniske studier som er spesialdesignet for å teste eventuell 

gjenværende usikkerhet. De biotilsvarende produktene regnes da som terapeutiske alternativer, og 

kan brukes istedenfor referanseproduktene. 

Det første biotilsvarende legemidlet i Europa ble godkjent i 2006, ti år før det første biotilsvarende 

produktet i USA. Det vil si at i EU har man nå lang erfaring i godkjenning og bytte av disse 

legemidlene. Ti års erfaring med godkjenning av biotilsvarende legemidler har vist at selv meget 

komplekse proteiner, som f. eks. monoklonale antistoff, kan med hell «kopieres» vha. bioteknologi. 

De biologiske legemidlene som er mest brukt i dag, er til pasienter med kroniske sykdommer. Det 

vil si pasienter på langvarig behandling med legemiddelet. Å bytte fra original til biotilsvarende er 

viktig for å redusere kostnadene til legemidler i helsevesenet, samt for å sikre pasienter tilgang til 

nye og fremtidige biologiske legemidler. 

Original og biotilsvarende har samme virkningsmekanisme, er meget like både mht. struktur og 

funksjon, samt sammenlignbare når det gjelder både farmakologi, sikkerhet og effekt. Det er derfor 

meget lite sannsynlig at de vil ha ulik virkning i en enkelt pasient. Det vitenskapelige grunnlaget for 

biotilsvarende vil være det samme som for generika, at når bioekvivalens3 er vist på 

populasjonsnivå, kan individuelle pasienter bli forskrevet det generiske produktet istedenfor 

originalen. I studier av biotilsvarende og deres originaler, finnes ingen data på mulige årsaker til 

variasjoner, men det er sannsynlig at det, som for generika, vil være større ulikheter mellom 

pasientene enn mellom legemidlene.  

Mange studier fra godkjenningsprosessene i EU4 og andre byttestudier viser at bytte fra 

referanseprodukter til biotilsvarende, også hos kronikere, er trygt og medfører ingen alvorlige 

bekymringer mht. sikkerhet. 

NOR-Switch-studien i Norge fokuserte på bytte fra biologisk original til biotilsvarende infliksimab. 

Den var finansiert over statsbudsjettet, og var en kontrollert, dobbeltblind studie i pasienter med 

ulike revmatiske lidelser og ulcerøs kolitt. Studien viste likhet mellom referanseproduktet og det 

biotilsvarende produktet (hhv. 26,2% og 29,6%) i forverring av sykdom hos kronikere (primært 

endepunkt). Sikkerhetsprofilen var også sammenlignbar.5  

Alle biologiske legemidler kan medføre risiko for dannelse av antistoffer (immunrespons) i 

pasienten. Dersom det dannes antistoffer, vil disse kunne påvirke effekten og sikkerheten ved 

legemidlet. I debatten om bytte mellom original og biotilsvarende legemidler, har det ofte vært 

spørsmål om byttet, i seg selv, gir økt risiko for immunrespons. Men etter at biotilsvarende 

legemidler har vært i bruk i Europa siden 2006, har legemiddelmyndighetene ikke registrert et 

eneste tilfelle av immunrespons som skyldes bytte mellom original og biotilsvarende, verken i 

                                                           
3 Legemiddelverket.no: To legemidler er bioekvivalente når biotilgjengeligheten er så lik at effekt og sikkerhet 
i det store og hele er den samme. Store medisinske leksikon: Biotilgjengelighet er et uttrykk for i hvilken grad 
forskjellige næringsstoffer absorberes i tarmen og tas opp i kroppens celler. 
4 European Public Assessment Reports (EPAR) 
5The Lancet 11. Mai 2017, http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30068-
5/fulltext 

https://sml.snl.no/n%C3%A6ringsstoffer
https://sml.snl.no/absorpsjon
https://sml.snl.no/tarm
https://sml.snl.no/cellen
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.thelancet.com_journals_lancet_article_PIIS0140-2D6736-252817-252930068-2D5_fulltext&d=DQMD-g&c=JP6Rc8cwyzdltUU9xjTw35iLksSLxuE6o1PhOEc0FVw&r=-uE4zKL_D6MM9knqQNauALW-2M8qrt-vwgB1ww90dek_2-oIkq79oFCkXoSsEKwo&m=XKt9McI2VFjTlPTJhXdkQArC2tn0e32OxhAnsK3VFnM&s=D1PrSytPX9Jg9u-AwksDU3CRfw5kF_bSwykmb9Ib4PM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.thelancet.com_journals_lancet_article_PIIS0140-2D6736-252817-252930068-2D5_fulltext&d=DQMD-g&c=JP6Rc8cwyzdltUU9xjTw35iLksSLxuE6o1PhOEc0FVw&r=-uE4zKL_D6MM9knqQNauALW-2M8qrt-vwgB1ww90dek_2-oIkq79oFCkXoSsEKwo&m=XKt9McI2VFjTlPTJhXdkQArC2tn0e32OxhAnsK3VFnM&s=D1PrSytPX9Jg9u-AwksDU3CRfw5kF_bSwykmb9Ib4PM&e=
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studier eller ved bivirkningsovervåking.6 Spørsmålet som reises ifm en lovendring er imidlertid om 

et bytte med biotilsvarende legemidler i apotek er trygt. Som beskrevet i rapporten fra 2012: 

«Den konkrete vurderingen av hver sak er svært viktig når Legemiddelverket avgjør om et 

legemiddel skal settes på byttelisten. Forhold som type indikasjon, særtrekk ved pasientgruppen, 

hvem som administrerer legemidlet og administrasjonsutstyr, vil noen ganger ha større betydning 

for vurderingen enn om legemidlene er biologiske eller ikke. Studier på bytte av biologiske 

legemidler vil være relevante for å vurdere om konkrete legemidler bør komme på byttelisten.» 

 

3. Forskrift om vurdering av legemidlenes byttbarhet 
 
Legemiddelverket foreslo i 2012-rapporten en hjemmel for å fastsette i forskrift bestemmelser for 

vurderingen av legemidlenes byttbarhet. Bestemmelsene kan tas inn i rekvirerings- og 

utleveringsforskriften § 8-7, som per i dag regulerer at ”byttelisten fastsettes av Statens 

legemiddelverk”, eller i én eller flere påfølgende paragrafer til § 8-7. Alternativt kan det opprettes 

en egen forskrift. Følgende formuleringer bør inngå i forskriften: 

«Legemidler som inneholder samme virkestoff, har markedsføringstillatelse i Norge og som Statens 

legemiddelverk vurderer som medisinsk likeverdige, skal føres opp på Byttelisten. 

Medisinsk likeverdighet vurderes ut fra den samlede dokumentasjon om farmakokinetisk 

likeverdighet, bioekvivalens, sykdomstype, pasientgruppe, fare for alvorlige problemer ved uriktig 

bruk, behov for spesielt administrasjonsutsyr, eller om forskjeller i opptak hos den enkelte pasient 

kan være av betydning for legemidlenes sikkerhet eller effekt. 

Dersom det har betydning for legemidlenes sikkerhet eller effekt, skal det ved 

byttbarhetsvurderingen tas hensyn til forskjeller i salter, estere, isomere, andre varianter av 

virkestoffet eller ulikheter i hjelpestoffene.» 

Dersom lovendring skulle åpne for å ta opp også biotilsvarende legemidler på byttelisten, vil 

Legemiddelverket sende forslag om opptak av de enkelte biotilsvarende legemidlene på høring. 

Departementet har presisert spesielt at opptak av slike legemidler skal høres. 

Legemiddelverket mener at dersom original og biotilsvarende kan byttes i apotek, er det også 

rimelig med bytte mellom biotilsvarende legemidler. Biotilsvarende legemidler med samme 

virkestoff kan imidlertid ha mindre eller større ulikheter seg imellom enn sammenliknet med 

originalen. Vi forutsetter imidlertid at hvert opptak behandles separat. Det kan derfor bli aktuelt å 

sende også opptak om biotilsvarende legemiddel «nummer to» på høring dersom ikke 

informasjonen fra det første opptaket gjør at høring anses åpenbart unødvendig. 

Dersom departementet ønsker å sende forslag om lovendring på høring, kan Legemiddelverket 

bistå med å utarbeide forslag til forskrift med bestemmelser om vurdering av legemidlenes 

byttbarhet. 

 

                                                           
6 Kurki, Van Aerts, Wolff-Holz, Giezen, Skibeli, Weise, BioDrugs januar 2017 
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4. Bivirkningsovervåking og batch-sporing 
Leger og tannleger er pålagt ved lov å melde bivirkninger.7 EUs «Guideline on good 

pharmacovigilance practices» (GVP) Module VI stiller krav til hvordan bivirkningsovervåkingen skal 

foregå. Informasjon om bivirkningsovervåking finnes også på Legemiddelverkets hjemmeside. 

Biologiske legemidler blir i hovedsak overvåket på samme måte som andre legemidler. Men fordi 

produksjonen kan endre seg over tid, er det spesielt viktig at man kan identifisere informasjon om 

produksjonen av det biologiske legemidlet som faktisk har blitt utlevert til pasienten. Det betyr i 

praksis at man bør kunne identifisere handelsnavnet og batch-nummeret. Dette gjelder uavhengig 

av om det dreier seg om en original eller et biotilsvarende legemiddel. 

Som et av tiltakene mot falske legemidler, innføres det sikkerhetsanordninger for de fleste 

reseptpliktige legemidler fra 9. februar 20198. Det kreves blant annet en unik kode for den enkelte 

legemiddelpakning. Denne koden skal leses av apotek før utlevering for å kontrollere at et produkt 

med samme kode ikke er utlevert tidligere. Denne koden inneholder også batchnummer som blir 

maskinlesbart og kan overføres direkte i apotekets datasystem.  På den måten kan apoteket 

registrere hvilket batchnummer som er utlevert til den enkelte pasient. Dette er informasjon som 

ikke registreres i dag.  

Som en følge av e-resept, sender apotek informasjon om hver enkelt ekspedisjon til rekvirenten via 

en utleveringsmelding. Meldingen inneholder blant annet varenummer som er utlevert, tidspunkt 

for utlevering, antall pakninger og eventuelle intervensjoner som er gjort.  Når løsningen for å spore 

falske legemidler er implementert, vil forholdene ligge bedre til rette for at rekvirent også kan få 

tilbakemelding om batch-nummer. Det vil kunne være nyttig for bivirkningsovervåkingen fordi 

forskriver da kan oppgi batch-nummer når hun melder en bivirkning til Legemiddelverket. Fordi 

sporing av batch-nummer er like viktig for originale biologiske legemidler som for biotilsvarende, 

foreslår Legemiddelverket at tiltaket utredes, uavhengig av om apoteklovens § 6-6 endres eller ikke. 

Foruten forskriftsendring, forutsetter forslaget teknisk videreutvikling av utleveringsmeldingen. 

Informasjon i utleveringsmeldingen går også videre til kjernejournal. En kan derfor også vurdere å 

lagre batch-nummer i pasientens kjernejournal. 

 

  

                                                           
7 Legemiddelforskriften § 10-11 
8 2011/62/EU Falsified Medicines Directive  
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5. Status for markedet 
Biotilsvarende legemidler har vært på det norske markedet siden 2006. For legemidlene som 

finansieres av helseforetakene, har de fått en betydelig markedsandel, i gjennomsnitt 54 %. 

Biotilsvarende infliksimab har størst markedsandel med 90 %. Situasjonen er en annen for 

trygdefinansierte legemidler: Der har kun virkestoffet insulin glargin et markedsført biotilsvarende, 

og markedsandelen er kun på 1 %.  

Diagram 1 viser biotilsvarende legemidlers andel av omsetningen per virkestoff siden 2012. 

Markedsandelen for det trygdefinansierte biotilsvarende legemiddelet (insulin glargin) holder seg 

på et veldig lavt nivå, mens omsetning og markedsandel for noen helseforetaksfinansierte 

biotilsvarende legemidler har økt mye. Det er sterkere økonomisk insentiv til å forskrive rimeligere 

biotilsvarende legemidler for helseforetakene fordi kostnaden belastes helseforetakenes 

budsjetter. Forskrivning på blåresept refunderes av folketrygden, såkalt tredjepartsfinansiering.  

Å gjøre biologiske legemidler byttbare i apotek, vil gi de biotilsvarende legemidlene som refunderes 

av folketrygden en enklere tilgang på markedet. Det kan stimulere til at flere biologiske legemidler 

får biotilsvarende konkurrenter i Norge. 

Diagram 1: Markedsandeler biotilsvarende legemidler 2012-2017 (i% av AIP) 

 

 

Follitropin alfa brukes til infertilitetsbehandling. Folketrygden refunderer slike legemidler på beløp 

som er ut over kr 17 108.9 I 2016 var gjennomsnittlig kostnad per bruker på kr 9 500 

(reseptregisteret). Pasientene betaler mer enn 99 % av omsetningen av disse legemidlene selv, så 

det er svært lite tredjepartsfinansiering.10 Det kan forklare hvorfor markedsandelen til 

biotilsvarende follitropin alfa har kommet opp i 20 – 30 % (til forskjell fra insulin glargin).  

                                                           
9 https://helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/ufrivillig-barnloshet-og-infertilitetsbehandling 
10 Refusjonsandel fra 2015 
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I tabell 1 har vi samlet informasjon om biologiske virkestoff med stor omsetning som refunderes av 

folketrygden per mai 2017. Disse virkestoffene utgjorde ca. 700 mill kr i omsetning i 2016 (AIP), 

hvorav trygden refunderte om lag 600 mill kr11.  Men det kommer nye biologiske legemidler som er 

aktuelle for trygderefusjon. Vi viser f eks til nye legemidler mot høyt kolesterol (PCSK9-hemmere), 

som vi forventer vil bli refundert for opp til 100 mill kroner årlig.  

 

Tabell 1 Biologiske virkestoff som refunderes av folketrygden av de 50 biologiske virkestoffene med 

størst omsetning 

 

 

Legemidlene i tabell 1 fikk MT for lang tid siden (det siste i 2004). Vi går derfor ut fra at 

patentbeskyttelsen for de fleste legemidlene og de fleste indikasjonene er utløpt. For fire av disse 

ATC-kodene har biotilsvarende MT eller har søkt om MT.  

Noe av potensialet for innsparing gjelder insuliner som Folketrygden refunderer for om lag 400 mill 

kr12. For insuliner er administrasjonsutstyret viktig, pasientene administrerer legemidlet subkutant 

hjemme. Utstyret (injeksjonspenn) kan være patentbeskyttet, selv om virkestoffet ikke lenger er 

beskyttet. Et alternativ for MT-innehavere av biotilsvarende legemidler, er å bruke et 

administrasjonsutstyr som er ulikt fra originalens. Men hvis det biotilsvarende legemidlet blir 

vesentlig forskjellig fra originalen, kan bytte i apotek være problematisk. Etter hvert som nye, 

forbedrede insulinanaloger kommer på markedet, kan det også bli mindre interessant å investere i 

utvikling av biotilsvarende legemidler for de eldre insulintypene da man forventer at omsetningen 

av de eldre virkestoffene vil avta. På den annen side, vil myndighetene avslå søknader om 

forhåndsgodkjent refusjon for nye legemidler som ikke er kostnadseffektive sammenlignet med de 

eldre legemidlene. Da kan omsetningen på det eldre virkestoffet opprettholdes.  

Agalsidase beta (Fabrazyme) refunderes etter individuell søknad. Behandlingen er kostbar: 1,8 mill 

kroner per pasient i 2016 (Reseptregisteret/FHI).   

  

                                                           
11 Anslag basert på omsetning fra 2016 og refusjonsandel fra 2015. 
12 Anslått ut fra omsetning i 2016 og trygderefusjonsandel i 2015. 
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Dalteparin (Fragmin) og enoksaparin (Klexane) benyttes både i sykehus og i hjemmet. Legemidlene 

som finansieres av folketrygden, er ferdigfylte sprøyter som administreres subkutant, enten av 

pasientene selv, pårørende eller helsepersonell. Legemidlene kostet hhv 2400 og 2500 kr per 

pasient i 2016 (Reseptregisteret/FHI).  

 

 

Vennlig hilsen 
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Audun Hågå  
direktør 
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Vedlegg: Artikkel i BioDrugs januar 2017 «Interchangeability of Biosimilars: a European 
Perspective». Kurki, Van Aerts, Wolff-Holz, Giezen, Skibeli, Weise 
 


