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Høringssvar – opptak av Gonal-f og Bemfola på byttelisten 
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.  
 
Innledningsvis ønsker vi å kommentere at pasientgruppen de omtalte legemidlene er 
aktuelle for er spesiell. De utpeker seg ved en antatt høy compliance, at legemidlene skal 
brukes over kort tid (ikke kronikerbehandling) og at de betales helt eller delvis av pasienten 
selv. De har derfor høy egeninteresse av optimal bruk og effekt av legemiddelbehandlingen. 
Timingen er essensiell og derfor kan det være lite rom for å vente på et eventuelt preferert 
legemiddel eller samme som ble utlevert sist gang.   
 
Med bakgrunn i særtrekk ved pasientgruppen mener vi bytte kan gjennomføres i apotek. 
Generelt for bytte av biotilsvarende mener vi at det bør gjøres en egen vurdering av type 
preparat og pasientgruppe for hvert preparat og det bør gjøres en vurdering av hver enkelt 
pasient og det aktuelle byttet før det kan byttes. Det er vår forståelse at utstyret til de to 
produktene som tas opp på byttelisten er relativt like på nåværende tidspunkt, det kan 
imidlertid endre seg.  
 
Ved oppføring av biotilsvarende legemidler på byttelisten mener vi overordnet at dette bør 
skje under følgende forutsetninger for å sikre optimal legemiddelbruk.   
 
Tilbud om 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  
Ikke bare lege, men også farmasøyt må kunne reservere mot bytte for å kunne tilrettelegge 
for trygt bytte og riktig legemiddelbruk.  
 
Virkestofforskrivning  
Vi mener virkestofforskrivning er med på å underbygge prinsippet om likeverdig klinisk 
effekt og kan være med på å frigjøre tid som brukes til å forklare bakgrunnen for bytte i 
apotek.  Den frigjorte tiden kan brukes til å fokusere på tiltak som kan tilrettelegge for riktig 
legemidelbruk.  
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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 
 

 


