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Opptak på bytteliste - Høringssvar fra Merck  
Vurdering av  byttbarhet i apotek for biologiske legemidler til assistert befruktning  
 

Merck viser til Legemiddelverkets høring om Gonal-f og Bemfola, med virkestoffet Follitropin alfa, er 
egnet for bytte i apotek. Slik vi leser høringsbrevet, vurderes de to biologiske legemidlene som 
medisinsk likeverdige når legemidlene har identisk innehold per penn (likt antall enheter). I vedlagte 
høringssvar følger derfor vår vurdering  av egnethet og konsekvens ved bytte i apotek mellom:  

 Gonal-f 300 IE multidose-penn og Bemfola 300 IE éndose-penn 
 Gonal-f 450 IE multidose-penn og Bemfola 450 IE éndose-penn 

 
Merck mener at Gonal-fs multidose-penn ikke er byttbar med Bemfolas éndose-penn grunnet viktige 
aspekter som vi vil beskrive i detalj i dette høringssvaret. 

 
Når behandlende lege foreskriver Follitropin alfa i assistert befruktning, tar behandlende lege 
utgangspunkt i pasientens profil, samt antall enheter (doser). En vanlig behandling foregår i snitt over 
10 dager med 150IE til 225IE Follitropin alfa pr. dag. Daglige doser på 300IE eller 450IE brukes svært 
sjeldent. Se Felleskatalogen for ytterligere detaljinformasjon om dosering. 
 

Gonal-f pennen er en såkalt multidose-penn, som betyr at man administrerer flere doser  med 
samme pennen. Alt legemiddelet i pennen benyttes, også når det ikke er igjen nok til en full dose. Da 
vil mengden legemiddel som mangler være leselig i doseringskammeret, slik at man enkelt kan 
komplettere dosen med korrekt påfyll fra ny penn.  

Bemfola administreres på sin side av en éndose-penn. Dosen kan justeres etter behov, men pennen 
kan kun brukes én gang. Hvis alt innholdet ikke er brukt ved første gangs bruk, må pennen med 
restinnholdet kastes.  
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Hvordan vil bytte i apotek arte seg i klinisk praksis?  

Under visesen fremstilling av pasientreisen slik den er i dag når pasienten behandles over en 10 
dagers syklus med 150IE Gonal-f per dag.   

Se appendiks 1. for full størrelse. 
 

 

 
Dersom de to styrkene av Gonal-f og Bemfola (300IE og 450IE) blir satt på byttelisten vil 
pasientreisen under være et svært sannsynlig scenario ifølge klinikerne for majoriteten av 
pasientene.  

Se appendiks 2. for full størrelse. 
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Basert på klinisk praksis er det høy sannsylighet for at et bytte fra Gonal-f til Bemfola vil føre til bruk 
av flere penner da sistnevnte er en éndose-penn. Dette vil øke kostnandene til behandlingen, samt 
føre til at restdelen av medikament går til spille. Byttet vil også forvirre pasientene; det som står på 
resepten vil ikke samsvare med det pasienten rent faktisk får på apoteket. Hvis dette igjen bidrar til 
at pasientene stopper behandlingen kan det føre til feilbehandling.  

 
 

Utgangspunkt: Sårbar pasientgruppe med stort oppfølgingsbehov 
 

Ved assistert befruktning er det mye å tenke på. Personene er ikke kronisk syke pasienter som 
opplever mestring gjennom å ha administrert egen behandling i en årrekke. Det er mennesker som 
ofte må gjennom flere korte, intensive og ikke-strømlinjeformede behandlingsforsøk med mål om å 
bli foreldre.  

 

Pasientene er i en sårbar situasjon; ofte har de ventet lenge på hjelp, og prosessen kan være både 
fysisk og emosjonelt krevende (1. Kaliarnta et al., 2011) 

Det faktum at mange vet at det er en kamp mot klokken fører til et ytterligere press. Mye står på 
spill; deres eneste mål er et barn. Dette, samt redselen for å gjøre feil, skaper et stort behov for 
oppfølging og informasjon fra behandlende lege og sykepleiere.  

En avbrutt syklus, og potensielt det å måtte gjennomgå en ny syklus, bidrar ikke bare til å gjøre 
behandlingen dyrere både for pasient og myndigheter. Det vil også kunne ha en stor påvirkning på 
psykologiske aspekter hos pasienten. Effektiv og brukervennlig behandling med høy sikkerhet og 
kvalitet har en stor betydning for pasienten i en slik situasjon. 

 
 
Kliniske perspektiv 
 
Helsepersonell vi har vært i kontakt med er svært opptatt av pasientsikkerheten. I dag er oppfølging 
av pasientene og en detaljert gjennomgang av hvordan man administrerer legemidlene og pennene 
en sentral del av behandlingen. Helsepersonell bruker mye av sin tid til dette for å sikre riktig 
legemiddelbruk som igjen styrker pasientsikkerheten og effekten av behandlingen.  

Til tross for at informasjon og opplæring er høyt prioritert opplever klinikkene ofte stor pågang fra 
pasienter som er usikre. Pasientene tar ofte kontakt etter at de har hentet ut legemidlet, for 
eksempel hvis det er nyanseforskjeller i informasjonen fra klinikken og apoteket. Informasjonen som 
gis i apotek, samt tilgjengelig pakningsvedlegg og instruksjonsvideo er ikke tilstrekkelig for å dekke 
dette informasjonsbehovet.  

Det er grunn til å tro at bytte i apotek vil bidra til å forsterke dette problemet. Behandlende lege og 
sykepleiere har ikke lenger kontroll over hvilket utstyr pasient skal læres opp i. Det er også en fare for 
at pasientene må forholde seg til ulike penner under behandlingsforløpet. Det øker sjansen for 
feilbruk og gjør opplæringen mer ressurskrevende. 
 
Det er også viktig at Legemiddelverket er oppmerksom på konsekvensen ved feil dosering. Dersom 
dosen avviker fra forskrevet dose kan det, direkte eller indirekte, påvirke enderesultatet. Feil  
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administrasjon av legemidlet kan også føre til avbrutt syklus. For mange kvinner som gjennomgår 
fertilitetsbehandling kan det ha stor betydning. Vinduet for å kunne bli mor er ofte smalt; hver syklus 
teller. 
 

Hvem som vil være ansvarlig for avbrutte sykluser forårsaket av feil legemiddelbruk fremstår som 
uklart. Involverte aktører i prosessen vil bære et stort ansvar for å unngå feilbruk og avbrutte 
sykluser. Siden Gonal-f og Bemfola administreres via ulike penner (pennene har ulikt antall doser 
som kan benyttes), vil lite trening eller trening i bruk av feil penn kunne føre til brukerfeil som igjen 
kan føre til feil dosering.  
 

 

Effekt og sikkerhet 
 

Det er riktig at biotilsvarende av originalpreparatet Gonal-f har fått regulatorisk godkjenning i EMA 
på bakgrunn av tilstrekkelig dokumentasjon i pivotale studier. Sammenlignet med originalpreparatet 
ble ingen forskjeller av klinisk betydning identifisert i henhold til effekt (målt i antall oocytter) eller 
sikkerhet.  

Raten av levende fødte barn og den kumulative raten av levende fødte barn, er vurdert som mest 
relevante endepunkter ved ovariestimulering definert av ESHRE og ICMART guidelines. (2. Zegers-
Hochschild et al., 2017; 3. Ovarian Stimulation for IVF/ICSI (eshre.eu). Til tross for at det ikke var 
signifikante forskjeller i antall oocytter i de pivotale studiene, vil vi påpeke at studiene ikke ble satt 
opp til å kunne si noe sikkert om forskjeller i antall levende fødte barn.  
 
Det er imidlertid nylig publisert en metaanalyse, som kombinerer data fra alle de pivotale studiene 
på biotilsvarende Follitropin-alfa. Denne metaanalysen konkluderer med en lavere sannsynlighet for 
levende fødte barn, samt signifikant lavere klinisk og pågående graviditetsrate hos pasienter som 
behandles med biotilsvarende sammenliknet med originalpreparatet Gonal-f. (4. Chua et al. 2021).  
 
Bemfolas bioaktivitet er funnet å være innenfor det området som er angitt i produktinformasjonen. 
Den er imidlertid høyere enn for Gonal-f og forskjellen er rapportert å være statistisk signifikant. 
Signifikante forskjeller i glykosylering mellom Bemfola og Gonal-f ble funnet. Glykosylering kan 
påvirke bioaktivitet og halveringstid. Dette kan muligens forklare de rapporterte forskjellene i kliniske 
resultater. (5. Mastrangeli et al., 2017) 
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Konklusjon: Gjensidig bytte mellom Gonal-f og Bemfola vil være teknisk umulig, samt påvirke 
pasientsikkerheten negativt 
 

Basert på høringbrevet som er sendt fra legemiddelverket 22. juni 2021 mener Merck at gjensidig 
bytte mellom Gonal-f (300IE og 450IE) og Bemfola (300IE og 450IE) ikke vil være teknisk mulig. Det vil 
også kunne ha en negativ påvirkning på behandlingsresultatet til pasienten. 

Det er først og fremst de tekniske utfordringene som gjør at bytte ikke lar seg gjennomføre i klinisk 
praksis.  
 
Basert på dagens kliniske praksis er det all grunn til å tro at bytte fra Gonal-f til Bemfola føre til økt 
bruk av antall penner. Det vil også føre til høyere kostnader samt bidra til at en betydelig mengde 
legemiddel vil gå til spille. I tillegg er det en stor utfordring at pasientene vil kunne bli forvirret. 
Pasienten vil få utlevert ulike produkter og vil trenge et annet antall penner en det som står oppgitt 
på resepten.  

 
Dette er svært uheldig. Det som imidlertid volder oss størst bekymring er konsekvensen for 
pasientsikkerheten og målet med behandlingen gjennom en vellykket graviditet. 

Vi har rådført oss med et betydelig og representativt utvalg av eksperter på området. Det som uten 
unntak blir trukket frem i alle våre samtaler er pasientsikkerheten. Pasientgruppen er svært sårbar og 
redde for å gjøre feil. De har behov for tett oppfølging og opplæring. Feil infomasjon på grunn av 
bytte eller bruk av to ulike penner vil i ytterste konsekvens føre til feil dosering. Det kan igjen føre til 
alvorlige bivirkninger eller avbrutte sykluser. Dette vil også føre til unødig tidsbruk for leger og 
sykepleiere i daglig klinisk praksis.  

Merck ber på bakgrunn av dette om et møte med Legemiddelverket for å kunne diskutere denne 
svært viktige og komplekse problemstillingen i detalj. 

Vi kan ikke se at brevet er sendt til kliniske eksperter eller pasientorganisasjoner som er viktige 
aktører i en slik diskusjon. Da listen over mottakere av høringen dessverre er begrenset, vil vi sterkt 
oppforde til dialog med eksperter i fagmiljøet både i offentlig og privat sektor, før det konkluderes i 
saken. Det vil også være nyttig for saken dersom pasientorganisasjoner som Ønskebarn blir hørt.   

 

 
Vennlig hilsen 

 
 

Philipp M. Maerz 
General Manager, Merck Norway (Merck AB NUF) 
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Appendiks 1. Pasientreise dagens ordning- Gonal-f resept fra klinikk, utlevert på apotek 
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Appendiks 2. Pasientreise ved bytte i apotek- Gonal-f resept fra klinikk, Gonal-f og Bemfola levert ut 
på apotek 
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