
 
                    Dato:16.08.21 
 
Til Statens legemiddelverk 
 
Tilsvar på høring om opptak på byttelisten og forslag til endring i apotekloven  
§ 6-6 
 
Norsk sykepleierforbund (NSF) sin faggruppe for diabetessykepleiere viser til høring med forslag til 
endring i apotekloven § 6-6, og ønsker selv om vi ikke sto på høringslisten å komme med et 
høringssvar. NSFs Faggruppe for diabetessykepleiere sine medlemmer jobber daglig med 
opplæring og oppfølging av brukere av insulin i nært samarbeide med behandlende lege. 
 
Vi har forståelse for ønsket om å innlemme biologiske og biotilsvarene legemidler i byttelisten. Vi 
ser klart at dette kan bidra til lavere legemiddelpriser, men vi støtter ikke forslaget om at 
biotilsvarende insulin settes opp på listen. 
 
Selv om to insuliner er biotilsvarende kan man ikke garantere helt lik effekt og det finnes i dag for 
lite studier rundt dette. Selv små endringer i insulindosering og insulinprofil kan få katastrofale 
virkninger for brukerne. 
 
Det vil også være forskjell på pennene, både hvordan man doserer insulin og farge. Mange brukere 
tenker ikke på navnet på insulinet de setter, men forholder seg til farge på pennen og/eller om 
insulinet er klar eller uklar. Langsomt virkende insulin er uklar, mens langsomt virkende insulin 
analoger er klare. Brukeren har satt den pennen som er grønn morgen og kveld (langsomt 
virkende) og den gule pennen til måltid(hurtig virkende). Her er potensiale for feilbruk stort. Skal 
det byttes må dette derfor gjøres på et medisinsk grunnlag og i samråd med behandlende lege. 
Det må og sikres at brukeren får grundig opplæring i bruk av ny penn og at brukeren følges nøye 
opp i forhold til virkningsprofil.  
 
Injeksjonsteknikk og bruk av insulinpenner er etter vår erfaring noe apotekpersonale kan for lite 
om og dette bør man derfor ikke overlate til apotekene. Dette bør gjøres av trent helsepersonell. 
Det kan ta lang tid å venne seg til bruken av et nytt insulin og det kan fort bli forvirring og 
utrygghet hos pasientene hvis de får ny insulin/penn uten grundig opplæring. Det å skifte insulin 
kan ofte være krevende med hensyn til informasjon. Oppfølging av virkning i ettertid er viktig, og 
dette er ikke apotekpersonale trent til. I tillegg får mange eldre brukere med diabetes hjelp av 
hjemmetjenesten for å sette sitt insulin. Bytte av insulin vil kunne medføre økt risiko for feilbruk 
og dermed alvorlige konsekvenser for brukeren.  
Pasientsikkerheten må komme foran økonomiske hensyn. 
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