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         Tynset 9.august 2021 

 

 
Høring – Legemiddelverket - høring om opptak på byttelisten 
 
 
Statens legemiddelverk (SLV) har sendt på høring de fire første biotilsvarende bytter av 

medikamenter i byttelisten: 

  

• Opptak på byttelisten av Lantus og Abasaglar 

• Opptak på byttelisten av Humalog og Insulin lispro Sanofi. 

• Opptak på byttelisten av Gonal-f og Bemfola. 

• Opptak på byttelisten av Forsteo og Terrosa. 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) takker for muligheten til å komme med innspill til 

disse endringene. Fra 1. juli 2021 ble apotekloven §6-6, som er lovgrunnlaget for 

bytteordningen i apotek, endret slik at det blir tillatt med bytte av biotilsvarende legemidler i 

apotek.  

 

NFA har ingen innvendinger til sammenlignbarheten av de biotilsvarende legemidlene som 

Statens Legemiddelverk (SLV) har vurdert og er vi er trygge på at det vitenskapelige 

grunnlaget for biotilsvarende bytter er tilsvarende som for generika. Utvikling av 

biotilsvarende legemidler er på lik linje som for generiske legemidler basert på kravet om 

komparabilitet: de skal være sammenlignbare med originalen både med hensyn til farmakologi, 

sikkerhet og effekt. 

 

Reservasjon mot bytte 

SLV legger i sin vurdering til grunn at «Lege kan reservere pasienten mot bytte dersom det er 

individuelle medisinske forhold knyttet til pasientens situasjon som taler mot bytte». NFA 

mener at dette er en helt avgjørende forutsetning for at de fire foreslåtte medikamentene kan 

tas inn på byttelisten. Selv om medikamentene har tilsvarende effekt, er administrasjonsformen 

ulik. Det er ulike medisinske årsaker til at bytter for noen pasienter kan være svært uheldig.  
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I forslaget til årets reviderte Nasjonalbudsjett1 var det opprinnelig bevilgninger til en pilot for 

anbud av folketrygdfinansierte legemidler. Tiltaket kom som et forslag etter anbefaling i 

rapporten2 om områdegjennomgang av legemidler, utarbeidet av Vista Analyse og EY, på 

oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet og Finansdepartementet. Dette ble senere 

omgjort og forslaget skal nå utredes bedre. Hvis reservasjon mot bytter blir søknadsbasert blir 

dette en betydelig administrativ merbelastning for fastlegene og vi støtter da ikke at de 

foreslåtte medikamentene er på byttelisten.  

 

Ordningen med generisk bytte i apotek ble innført fra 2001, siden kom Trinnprisordningen i 

2005 og nå kan også biotilsvarende legemidler byttes på apotek. Dette er ordninger som 

fungerer fordi legen ved å sette et enkelt kryss på resepten har mulighet til å reservere 

legemidlet mot bytte. For noen pasienter er endring av farge på tabletten, endret utseende eller 

endret teknikk ved bruk av medisiner som skal pustes inn eller settes med sprøyte svært 

forvirrende og kan medføre en risiko for feilbruk og dobbeltbruk av medisiner. Noen pasienter 

har på grunn av sin sykdom vanskeligheter med å trykke ut noen medisiner fra forpakninger 

eller administrere komplisert utstyr som skal brukes for å få satt medisin eller inhalert sin 

medisin. Eksempler på diagnoser hos pasienter hvor bytter kan utføre en risiko: 

synsnedsettelse, demens, angst, psykoser, reumatoid artritt. Skriften for å se dosering er ulik, 

synssvekkelser kan medføre at det blir stor risiko for feildoseringer med det ene preparatet i 

forhold til det andre, fargen på innføringshylsene er ulike og kan være forvirrende eller 

innsetting av ampuller for administrering kan være vanskelig/umulig for pasienter med 

reumatisk sykdom (eks småleddsartroser). Dette er kunnskap legen har og reservasjonsretten 

mot bytter er helt avgjørende for at byttene på apotek skal være forsvarlige.   

 

 

Det kreves ved hvert bytte et betydelig informasjonsarbeid for å sikre at pasienten tar 

medisinen riktig. Hvis pasientene bruker ulike apotekkjeder, risikerer de å bytte utseende, form 

og navn på medisinen hyppig. For noen pasienter er stadige endringer ekstra utfordrende. 

Fastlegen kjenner pasientene og vil i stor grad kunne forutsi hvilke pasienter bytter vil være 

 
1 prp202020210195000dddpdfs.pdf (regjeringen.no) 
2https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-om-omradegjennomgang-av-legemidler-under-folketrygden/id2837683/ 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fcontentassets%2F9802093d06484265bd1e424534a6c875%2Fno%2Fpdfs%2Fprp202020210195000dddpdfs.pdf&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C4249622e1be04c30f9cb08d926773110%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637583115626156558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xfLaS9R%2FAYpu90eWxPxESSLfUMN0zFja94FYBL2lgtc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Faktuelt%2Frapport-om-omradegjennomgang-av-legemidler-under-folketrygden%2Fid2837683%2F&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7C4249622e1be04c30f9cb08d926773110%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637583115626166511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0c7sfPli0MKx%2FjgXG7QraAWVce3A3R0vVBw11W5s60s%3D&reserved=0
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uheldig for. Mange sykehusspesialister følger også pasientene over tid og bør ha samme 

mulighet til enkelt å merke noen pasienters resepter med at de ikke skal byttes på apotek. 

 

Alle pasienter er ulike. Selv om store studier viser at det for grupper er uproblematisk med 

bytter, er ikke pasienter som inkluderes i studier representative for alle pasienter. Noen blir på 

grunn av skrøpelighet og/eller sine andre sykdommer ikke inkludert i studiene. Hvert år dør 

mer enn 1000 pasienter som følge av feil bruk av medisiner. Mange pasienter må innlegges på 

sykehus av samme årsak. Hvis søknadsbasert reservasjonsrett innføres er vi bekymret for økt 

feilbruk av medikamenter, økt bivirkningsfrekvens, økt usikkerhet for pasientene og dårligere 

compliance. 

 

Ved å omgjøre muligheten til reservasjon mot bytter til en søknadsbasert ordning utfordres 

prinsippet om legenes frie forskrivningsrett. De samfunnsøkonomiske besparelsene synes små 

ift. konsekvensene tiltaket har for legenes mulighet for ivaretakelse av behandleransvaret.  

 

Mulighet for å angi varenummer 

En annen relevant sak her at E-helsedirektoratet ikke mener det er behov for at legen skal 

kunne skrive ut hvilken innføringsmekanisme medikamentene leveres med. Det mangler en 

løsning for at rekvirenter kan søke opp og angi varenummer i våre rekvireringsystemer. Vi 

viser til to innlegg i Dagens Medisin av Stein Lyftingsmo:  

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/07/sikkerhetshull-for-resepter/ 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/09/24/ikke-gjor-det-vanskelig-a-rette-farlige-feil/ 

 

For å unngå feilbruk og ivareta pasienter med særskilte behov er dette en viktig funksjonalitet 

som burde prioriteres og som aktualiseres ved å inkludere disse medikamentene i byttelisten.  

 

Om bytter av insulinpreparat 

I tillegg vil vi påpeke at insulinpreparater er i en særstilling av flere årsaker (to av forslagene 

inneholder bytte av insulinpreparat):  

1. For pasienter med type 1 diabetes er det livsviktige medisiner som vanligvis må tas 

hver dag 

2. Det er stort skadepotensiale (risiko for dødelig utgang) ved feildosering 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2020%2F03%2F07%2Fsikkerhetshull-for-resepter%2F&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7Ccfb505c762b142ceb18e08d93247ba9c%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C1%7C637596105917189163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=jSWW7zvdlxORNX1Si8HzYxo8HYE%2FdIVbdnjKYISFJ7U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2020%2F03%2F07%2Fsikkerhetshull-for-resepter%2F&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7Ccfb505c762b142ceb18e08d93247ba9c%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C1%7C637596105917189163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=jSWW7zvdlxORNX1Si8HzYxo8HYE%2FdIVbdnjKYISFJ7U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2020%2F09%2F24%2Fikke-gjor-det-vanskelig-a-rette-farlige-feil%2F&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7Ccfb505c762b142ceb18e08d93247ba9c%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C1%7C637596105917199113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=BcD6BwJMbXu42cR9yZjcyHqxZinQFBaVb3OMLu9Er6M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2020%2F09%2F24%2Fikke-gjor-det-vanskelig-a-rette-farlige-feil%2F&data=04%7C01%7Cmarte.kvittum.tangen%40legeforeningen.no%7Ccfb505c762b142ceb18e08d93247ba9c%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C1%7C637596105917199113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=BcD6BwJMbXu42cR9yZjcyHqxZinQFBaVb3OMLu9Er6M%3D&reserved=0
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3. Administrasjonsmåten/brukerutstyret følger som oftest merkevaren – Lantus og 

Humalog har penner for administrasjon som ikke vil være identiske med Absaglar og 

Insulin lispro Sanofi. Det introduserer muligheten for feil, særlig fordi pasientene oftest 

bruker flere typer penner daglig. I saksfremlegget heter det bla «Det er forskjellig farge 

på insulinpennene, noe som kan være utfordrende for enkelte pasientgrupper». 

Undersøkelsene som ligger til grunn for «byttbarheten» er konsentrert om insulinet og 

selv om pennene oppgis «å være likeverdige», kan vi ikke se at risikoen for 

feiladministrasjon er undersøkt i vanlig bruk i en relevant populasjon. Igjen vil vi vise 

til behovet for å kunne forskrive innføringsmekanismen medikamentet leveres med.  

 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Kvittum Tangen         
leder            
   
 
 


