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Vedr. høring om opptak på byttelisten – follitropin alfa 
 
 
Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS viser til høringsbrev av 04-06-2021 vedrørende 
opptak på byttelisten av GonalF, styrke 300IU og 450IU og Bemfola, styrke 300IU og 450IU.  
 
Follitropin alfa og andre gonadotropiner forskrives ofte til pasienter som gjennomgår 
assistert befruktning og annen fertilitetsbehandling. De varslede endringer har betydelige 
konsekvenser for vår virksomhet. Etter vårt syn er preparatene ikke byttbare i klinisk praksis. 
 
Bakgrunn 
Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus er Norges største 
akademiske senter for assistert befruktning. Avdelingen utfører over 3500 forskjellige 
prosedyrer per år, tilsvarende ca 1/4 av alle fertilitetsbehandlinger i landet, og er vert for en 
rekke nasjonale funksjoner, slik som fertilitetsbevarende behandling, assistert befruktning 
ved blodsmitte og sædbank. 
 
Follitropin alfa (GonalF) er standardpreparat ved vår avdeling. I perioden 01.01.2020 – dd. 
har vi igangsatt 1722 hormonstimuleringer med gonadotropiner som ledd i assistert 
befruktning, hvorav 1520 (88%) behandlinger ble innledet med GonalF. Etter medisinsk 
indikasjon brukes menopausegonadotropin (Menopur) eller urofollitropin (Fostimon). 
 
Follitropin alfa foreskrives i daglig dose mellom 75 IU og 450 IU, med stor individuell 
variasjon. Standarddosen er 150 IU d.d, men ofte utnyttes hele doseringsspekter for optimal 
effekt, for eksempel enheter 75 IU, 112,5 IU, 137,5 IU, 150 IU, 225 IU, 300 IU, 350 IU, 450 IU, 
osv. Det er vanlig å justere daglig dose skrittvis med 12,5 IU, 25 IU, 50 IU eller 150 IU 
underveis i hormonbehandlingen. Individuell variasjon i ovarialrespons er betydelig og 
gonadotropiner må doseres nøye; derfor byttes aldri preparat under samme 
behandlingsforsøk, og nokså sjeldent mellom forsøk. I de fleste situasjoner er det en fordel at 
pasienten bruker samme, kjente preparat slik at effekten kan bedre forutsies. 
 
Avdelingen har brukt follitropin alfa (Bemfola) i en forsøksperiode i 2016 – 2017 i over 200 
behandlinger parallelt med flere andre preparater som ble markedsført i Norge den tiden. 
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Produktet ble ikke videreført etter avsluttet utprøving av følgende grunner: noe lavere klinisk 
virkning sett mot alternative preparater brukt i samme periode; særegen forpakning og 
spesielt doseringsopplegg som krevde betydelig internopplæring av ansatte og skapte 
usikkerhet; brukere kan oppleve svinn; stor ressursbruk for vedlikehold og oppdatering av 
informasjonsmaterial, skjema, brosjyrer, datasystem, osv. 
 
Anbefaling 
Bytte av follitropin alfa ved apotek anbefales ikke for følgende grunner: 
 

- Det er ikke medisinsk tilrådelig å bytte preparat under samme hormonstimulering 
fordi legen må vurdere individuell variasjon i ovarialrespons. 

 
- Bytte vil derfor være kun relevant hos pasienter som foreskrives nøyaktig 300 IU eller 

450 IU per dag og henter ut medisinen for første gang: 
o Dette gjelder en liten pasientgruppe, 6,8% av våre pasienter bruker nøyaktig 

300 IU daglig og 6,3% bruker nøyaktig 450 IU daglig.  
o Mange pasienter (ca 6,4%) som starter behandlingen med 300 IU må øke dosen 

underveis, ca 5% må senke. Det er ikke mulig å forutsi om pasienten har behov 
for endring før stimuleringsforsøk er gjennomført. Spesielt ved endring av 
dosering må pasientene være trygge på at de klarer å håndtere produktet. Alle 
preparater administreres av pasienten selv. 

o Pasienter som foreskrives 300 IU eller 450 IU daglig har nedsatt ovarialreserve 
og i utgangspunktet nedsatt prognose for vellykket forsøk. Pasientene vet dette 
og er opptatt av optimal behandling, slik at man må regne med usikkerhet og 
avvisning når medisinen byttes i apotek. 

 
- Anskaffelse, lagring og vedlikehold av informasjonsmaterial og relevante skjema og 

systemer for flere produkter i samme segment er meget ressurskrevende for vår 
virksomhet. Preparatene fremstår nokså forskjellige for brukere. Det er behov for 
pasientopplæring og at pasienten selv prøver ut produktet under veiledning av 
helsepersonell. 
 

- Det er sannsynlig at apoteket ønsker å konsultere med lege før bytte. Avdelingen har 
dessverre ikke mulighet til å opprette egen telefonlinje for å kunne yte rask service for 
farmasøytene. Våre vanlige linjer er meget overbelastet og det er tidvis lange 
telefonkøer i åpningstiden. 

 
 
Interessekonflikt 
Reproduksjonsmedisinsk avdeling OUS deltok i klinisk forskningsprosjekt finansiert av Merck 
AB (TiCON-studien, 2017 - 2019) og i et pågående prosjekt finansiert av Ferring AS (BEYOND-
studie). Ansatte ved avdelingen bidro også til rådgivende utvalg ved Merck AB to ganger siden 
2019. Honorar for deltagelse i utvalg, mv ble gitt direkte til OUS og ikke enkeltpersoner.  
 
Undertegnede har aldri mottatt honorar, reiser, bevertning eller andre personlige fordeler fra 
Merck AB eller Gedeon Richter Nordics AB.  
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Med vennlig hilsen, 
 
 
 
Peter Fedorcsak dr.philos. 
Lege, avdelingsleder  
Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS 
Professor II 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
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