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Høringssvar – opptak av insulinpreparater  
(Lantus og Abasaglar samt Humalog og Insulin lispro) på byttelisten 
 
Det vises til Legemiddelverkets vurdering av hhv Lantus og Abasaglar samt Humalog og 
Insulin lispro Sanofi som medisinsk likeverdige. Det er en del praktiske aspekter ved bytte av 
biotilsvarende insulin som vi mener ikke er tilstrekkelig belyst. All den tid farmasøyter ikke 
har mulighet for å reservere pasienten fra slikt bytte ved ekspedisjon for å sikre riktig 
legemiddelbruk, er Farmaceutene skeptiske til opptak av insulin på bytteliste.   
 
Ved høring knyttet til innføring av bytte for biotilsvarende legemidler høsten 2020 skisserte 
Farmaceutene betingelser for at trygt bytte skulle kunne gjennomføres i apotek. Vi mener 
disse forutsetningene er aktualisert i denne høringen og gjentar ønskede virkemidler i det 
følgende.   
 
Injeksjonsveiledning på utleveringssted (apotek)    
Ulike innretninger (devices) for administrasjon kan være mulige feilkilder ved bytte mellom 
ulike ferdigfylte insulinpenner. Ved for høy eller lav dose kan konsekvensene av feilbruk 
være potensielt livsfarlige. Utfyllende informasjon og veiledning i bruk av injeksjonsutstyr 
ved utlevering kan forebygge slik feilbruk.  Det er vår forståelse at på nåværende tidspunkt 
er utstyret til de aktuelle preparatene like, men at det kan endre seg.   
 
Tjenesten «Inhalasjonssjekk» har vært et viktig tiltak for å sikre pasientsikkerheten ved 
oppføring av inhalasjonspreparater på byttelisten. En analyse av 488 inhalasjonsveiledninger 
i apotek viste at kun at andelen pasienter med feilfri inhalasjonsteknikk økte fra 8 til 72 
prosent etter utført tjeneste. Vi foreslår at det legges til rette for en tilsvarende 
«Diabetessjekk», slik at riktig legemiddelbruk oppnås og pasientsikkerheten ivaretas. En slik 
tjeneste kan forhindre at besparelser ved innkjøp går tapt som følge av dårlig 
legemiddelhåndtering og/eller compliance hos pasienten. Etter modell fra Medisinstart vil vi 
anbefale gjennomføring av en «Diabetessjekk» ved første gangs utlevering av biotilsvarende 
samt senere ved behov.    
 
Tilbakemelding til forskriver og innføring av virkestofforskrivning     
Vi mener at innføring av virkestofforskrivning vil kunne lette kommunikasjonen med pasient.  
Per i dag er det ikke tilrettelagt for utveksling av meldinger mellom apotek og forskriver/lege 
om utlevert preparat. Vi mener dette vil klargjøre kommunikasjonen knyttet til bytte av 
biotilsvarende og hindre misforståelser, samt at man kan forhindre at viktig tid går tapt når 
man forsøker komme i kontakt med forskriver.   



 
Side 2 

 
Pasientgruppe og type preparat  
Små avvik i insulindose kan få store konsekvenser. Så vidt vi kjenner til foreligger det ingen 
registerdata/real world data som kan belyse bytte av biotilsvarende i en setting utenfor 
kliniske studier. Enkelte legemidler (til behandling av blant annet epilepsi og 
stoffskiftesykdom) er underlagt såkalt begrenset bytte. Vi etterlyser tilsvarende 
forholdsregler for insulin ved bytte.   
 
For å regulere blodsukkeret etter matinntak og aktivitet kreves daglige dosejusteringer. 
Videre har diabetespasientene ofte flere kroniske sykdommer. Dette er aspekter som vi 
mener taler for at bytte bør innføres med varsomhet.   
 
Diabetes er en sykdom som oftere forekommer i lavere sosiale lag med lavere 
helsekompetanse. Å bytte legemiddel kan medføre usikkerhet hos pasienten og påvirke 
behandlingen negativt. Det kan også medføre at pasienter med dårlig økonomi er usikre og 
heller vil reservere seg mot bytte, noe som påfører de en unødvendig kostnad. Det blir viktig 
å legge til rette for trygt bytte av insulin.   
  
Oppsummert mener Farmaceutene tiltak som virkestofforskrivning, en mulighet for 
farmasøyten å kunne reservere mot bytte på pasientens vegne når det er risiko for feilbruk, 
direkte meldingsutveksling med forskriver om utlevert preparat, samt vurdere begrenset 
byttbarhet for insulinpreparater kan være med og bidra til økt pasientsikkerhet ved innføring 
av bytte av biotilsvarende insulin i apotek.   
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