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Høringssvar – opptak av Forsteo og Terrosa på byttelisten 
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.  
 
Rent farmakologisk antas bytte av de foreslåtte biotilsvarende være uproblematisk.   
Ved oppføring av biotilsvarende legemidler på byttelisten mener vi overordnet at dette bør 
gjennomføres under følgende forutsetninger for å sikre optimal legemiddelbruk.   
 
Injeksjonsveiledning i apotek   
Injeksjonsveiledning bør gjennomføres ved oppstart, bytte eller på forespørsel fra pasient eller lege 
ved behov. Dette for å sikre trygt bytte og optimal bruk og effekt.   
 
Farmasøytreservasjon  
Det vises i høringsnotat til at administrasjonsutstyret for Forsteo og Terrosa skiller seg fra hverandre, 
hhv ferdigfylt penn eller ampulle til bruk i gjenbrukspenn. Det henvises også til at klargjøring av 
administrasjonsutstyr er noe mer komplisert og at det kan være spesielt utfordrende for enkelte 
pasient- og brukergrupper. For å tilrettelegge for en pasientpopulasjon med redusert 
helsekompetanse og som i tillegg har begrenset tilgang til digitale hjelpemidler (det vises blant annet 
til instruksjonsvideoer) mener vi det er naturlig at ikke bare lege, men også farmasøyt som i møte 
med pasient i apotek kan reservere mot bytte.   
 
Virkestofforskrivning  
Ordningen med generisk bytte ble innført i 2001 og prinsippet burde således være godt kjent i 
befolkningen. Vi mener at man ved innføring av virkestofforskrivning kan fokusere på riktig 
legemiddelbruk fremfor å måtte forklare hvorfor forskriver har anført et produkt og apotekansatt 
tilbyr et annet, lagerført produkt.  Vi mener virkestofforskrivning er med på å underbygge budskapet 
om at legemiddelmyndighetene har vurdert preparatene som likeverdige.   
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Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre ca. 4500 
medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige 

kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler 
 

 


