
 
 

Høring om bytte av biotilsvarende insuliner   
 
Det vises til Legemiddelverkets  høring om oppføring på byttelisten av henholdsvis Humalog / 
Insulin lispro  Sanofi  (21/13868 -1) og  Lantus / Abasaglar  (21/13900 -1). Novo Nordisk er ikke opp-
ført på listen over mottagere av høringen. I kraft av vår posisjon som en aktør med lang og bred  
erfaring  innen insulinbehandling av pasienter med diabetes ønsker vi likevel å utale oss om for-
slaget om bytte av insuliner i apotek.    
 
Innledning  
Biotilsvarende legemidler er legemidler som tilsvarer, men ikke er identisk med et annet biolo-
gisk legemiddel. Biotilsvarende legemidler er ikke like på samme måte som generiske legemid-
ler er det.  Når et biotilsvarende legemiddel får markedsføringstillatelse, er det som følge av at 
det har tilsvarende effekt og sikkerhetsprofil som referanselegemidlet.   
Biotilsvarende legemidler er altså like trygge og effektive som originallegemidlet – hvorvidt d et 
er trygt å bytte fram og tilbake mellom ulike biotilsvarende legemidler i apotek er et annet 
spørsmål.  Dette svarer ikke EMAs regulatoriske godkjenningspross es på.  
 
Legemiddelverket skriver i forarbeidene følgende om medisinsk likeverdighet, som er en  forut-
setning for byttbarhet:  
«Medisinsk likeverdighet vurderes ut fra den samlede dokumentasjon om farmakokinetisk likeverdig-
het, bioekvivalens, sykdomstype, pasientgruppe, fare for alvorlige problemer ved uriktig bruk, behov 
for spesielt administrasjonsu tsyr, eller om forskjeller i opptak hos den enkelte pasient kan være av 
betydning for legemidlenes sikkerhet eller effekt » 
EMAs dokumentasjon, som Legemiddelverket i stor grad baserer sitt forslag på, omhandler pri-
mært dokumentasjon om farmakokinetisk likeverdighet  og bioekvivalens knyttet til de to biotilsva-
rende legemidlene som foreslås byttbare – altså kun en veldig begrens et del av de forholdene som 
må vurderes i forhold til byttbarhet i apotek. En isolert sammenligning av to biotilsvarende lege-
midler svarer derfor ikke ut spørsmålet om bytte av insuliner i apotek kan vurderes som trygt 
for pasientene.  
 
For insuliner med sm alt teraputisk vindu og ulik t administrasjonsutstyr blir spørsmålet om me-
disinsk likeverdighet og potensiell byttbarhet  i apotek ytterligere komplisert.  
 
Fravær av studier på bytte i apotek  
EMAs vurderinger går på om to produkter er like nok til å kunne anses som alternativer. Det 
faktum at de har dokumentert samme effekt og sikkerhet er imidlertid ikke det samme som at 
bytte i apotek vil være uproblematisk. Det foreligger ikke studier  som sier noe om hvorvidt bytte 
i apotek  mellom ulike biotilsvarende insuliner er trygt i et pasientsikkerhets perspektiv .  



Studier som dokumenterer sikkerhet og effekt i en situasjon med bytter frem og tilbake mellom 
ulike  b iotilsva re nde  le ge m id le r /  device r i apotek vil væ re  va nske lig  å  g je nn om føre .  Som  e t m i-
num um  b ør de t fore ligge  bytte stu d ie r som  dokum e nte re r s ikke rhe t og  e ffekt ved  kon trolle rte  
bytte r fram  og  tilbake  m e llom  de  aktue lle  b iot ilsva rende  a lte rna tive ne . Slike  s tud ie r fore ligge r 
så  vid t vi e r kjen t m ed  ikke  for de  legem id lene  som  e r g jensta nd  for den ne  h ørin gen . 
 
Forskjelle r i a dministrasjonsutstyr  
Insuliner  administreres av pasienten ved hjelp av utstyr som injeksjonspenn/ -sprøyte. Forskjel-
ler i utstyr kan være av stor betydning når medisinsk likeverdighet som forutsetning for byttbar-
het skal vurderes.  For å beherske administrasjonsutstyr på en måte som sikrer god legemiddel-
behandling kreves det ofte både opplæring og erfaring . Pasienter bruker erfaringsmessig lang 
tid på å bli kjent med sitt insulin  og hvordan det skal administreres og doseres for å oppnå opti-
mal glykemisk kontroll . Det finnes på markedet i dag et stort spekter av ulike devicer og admini-
strasjonsutstyr  – både insulinpumper og insulinpenner .    
 
De fleste pasienter vil i sitt b ehandlingsforløp forholde seg til flere medisiner og flere insulinpre-
parater og devicer.  Jo flere devicer man forholder s eg til i et behandlingsforløp jo større må risi-
koen  for forvirring og feilbruk antas å være.  
Opplæringsmateriell og videoer tilgjengelig på internett vil være til hjelp for noen, men mest 
sannsynlig ikke tilstrekkelig for alle pasi enter  i forhold til å sikre riktig legemiddelbruk.  Deler av 
materiellet det vises til i høringsbrevene er ikke en gang på norsk.  
 
Hyppige b ytter av  insulinpenner vil være uheldig for pasient er som har gjort seg kjent med en 
type insulinpenn. Slike bytter vil kunne medføre s ammenblanding av insulintyper, eksempelvis 
langtidsvirkende og korttidsvirkende insulin og risiko for  alvorlige bivirkninger, som for eksem-
pel livstruende hypoglykemier . Dette kan skje om man f.eks. setter korttidsvirkende måltidsin-
sulin ved en feiltagelse i stedet for langtidsvirkende basalinsulin som følge av sammenblanding 
av penner.  
Det er derfor viktig at vurderingene som gjør es i forhold til byttbarhet ikke ser isolert på om TO 
legemidler er like nok til å kunne byttes i apotek, men at byttbarhetsvurderinger ses i lys av be-
handlingsforløpet for pasienter over et lengre tidsperspektiv.  
 
Insuliner – smalt terapeutisk vindu  
Det er flere forhold ved insuliner som er av betydning når det gjelder  vurdering av byttbarhet i 
apotek.1 
Insu line r ha r ge ne re lt e t sm a lt te rapeu tisk vind u  - m ed  terapeutisk vindu  m enes d iffe ransen  
m e llom  de n  m inste  d osen  som  g ir e ffekt og  den  dosen  som  g ir ove rd ose ring . Ved  insu linbe -
hand ling  e r a ltså  riktig  d ose rin g  av stor be tydn ing  og  bytte  m e llom  u like  insu line r u ten  involve -
rin g  av lege , kan  de rfor væ re  svæ rt u he ld ig  da  de t kan  lede  til fe ilb ru k /  fe ild ose ring .    
 



I SPCe t til hu rtigvirke nde  insu lin  e r følge nde  in n ta tt ved  ove rgang  m e llom  insu line r:  
Hvis pasienten skal skifte til insulin av en annen type eller annet merke , bør dette foregå under nøye 
medisinsk kontroll. Endring er i styrke, merke (tilvirker) , type, opprinnelse (animalsk insulin, humant 
insulin eller human insulinanalog) og/eller fremstillingsmetode (rekombinant DNA kontra insulin av 
animalsk opprinnelse) kan kreve endring av dosen.2I følge  de n  EMA g od kje n te  teksten , b ør bytte  
m e llom  insu line r fra  u like  tilvirke re  fore gå  unde r nøye  m edisinsk kon tro ll - de tte  e r ikke  m ulig  å  
g jen nom føre  ved  au tom a tisk bytte  i apotek.  
 
Spesielt sårbare pasientgrupper – barn  
Diabetes type 1 er en livslang sykdom hvor insulin er helt essensielt for overlevelse  gjennom 
hele livet . De fleste pasienter har fått sykdommen i ung alder (~7 -11 år), enkelte enda yngre. 
Det er av stor betydning for behandlingen at brukerne er godt kjent med insulintypen de bru-
ker. Både for barn, og voksne,  vil stadige bytter av insulin kunne være uheldig.  Det smale tera-
peutiske vinduet gjør seg særlig gjeldende for barn, der tilfredsstillende behandling krever 
svært presis doser ing  (halve enheter)  på grunnlag av lang titrering av en spesifikk insulintype  
de har gjort seg kjent med 3. Hypoglykemier er i utgangspunktet en svært vanlig bivirkning ved 
insulinbehandling. Økt insulinerg effekt vil kunne øke risikoen for hypoglykemier - en potensielt 
alvorlig og livstruende bivirkning. Redusert insuliner ing effekt v il kunne føre til hyperglykemier.   
For legemidler med smalt terapeutisk vindu bør hyppige bytter på generelt grunnlag unngås. 
Utfordringene kan være større for definerte pasientpopulasjoner – når det gjelder insulin, vil 
pasienter med type 1 -diabetes og sæ rlig barn være en slik gruppe.  Inn enfor dagens bytteord-
ning finnes det en særordning kalt begrenset bytte, dvs bytte kun ved oppstart av behandling, 
som anvendes i tilfeller med smalt terapeutisk vindu.   
 
Bytteordninger i andre land  
European Medicines Agency (EMA) tar ikke stilling til om legemidler er byttbare med hverandre, 
hverken i sykehus eller automatisk bytte i apotek, dette spør smålet er overlatt til nasjonale 
myndigheter. EMA tilråder imidlertid at forskrivende lege i konsultasjon med  pasienten skal in-
volveres i spørsmålet om bytte av biotilsvarende legemidler.   
“Any decision on switching should involve the prescriber in consultation with the patient and  take into 
account any policies that the country might have regarding the prescribi ng and use of biological 
medicines.” 4 

Det er viktig å understreke at bytte i apotek av biotilsvarende  insuliner  i de aller fleste land det 
er naturlig å sammenligne oss med IKKE er lov, begrunnet i pasientsikkerhetshensyn.   
 
«Bytte» til biotilsvarende insulin ved oppstart av behandling versus bytte i apotek  
Det følger av EMAs vurderinger at «b ytte » til  biotilsvare nde legemidler  ved oppstart av behand-
ling  er uproblematisk .   
Ved åpning for byttbarhet i apotek etter igangsatt behandling  kan pasientene i prinsippet opp-
leve å få byttet insulinet sitt hver gang de besøker et apotek  for å hente ut medisin. De ulike 



apotekkjedene kan ha ulike foretrukne legemidler som de bytter til , og  hvilke  legem id le r de  byt-
te r til vil va rie re  ove r tid . Vi ve t a t apotekkjede nes avta le r m ed  leve randørene  kan  end re s m ed  
re la tivt kort va rse l.  
Nå r de t g je lde r de  spesifikke  insu linene  som  nå  e r g jensta nd  for h øring  e r d e t god  grun n  til å  
tro  a t de t vil kom m e også  fle re  b io tilsva ren de  va ria n te r m ed  tiden . Bytte situa s jon  vil da  b li ytte r-
lige re  kom p leks .  
 
Konklusjon  
Bytte av biotilsvarende insuliner  i apotek kan lede til at pasientsikkerheten svekkes. Feilbruk av 
insulin kan potensielt få alvorlige konsekvenser for pasientene – også med tilhørende kostnader 
for helsevesenet.   
 
På generelt grunnlag bør ikke godt kontrol lerte pasienter få endret sin behandling uten  at  indi-
viduell medisinsk vurdering gjennomføres og solid vitenskapelig dokumentasjon  foreligger .   
 
Mvh,  
Tor Frostelid  
Market Access & Public Affairs Director  
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