
Høringsinnspill fra Sanofi (200821)  
  
Sanofi-Aventis Norge AS (Sanofi) viser til Statens Legemiddelverks høring om 
opptak på byttelisten av Lantus og Abasaglar med frist 20. august 2021. 
 
Sanofi er leverandør av både original-/referanselegemidler 
og biotilsvarende legemidler. Begge disse gruppene vil omfattes av lovendringen 
som ble vedtatt 21. mai 2021.  
 
Sanofi ønsker å belyse følgende punkter 

1) Vurdering av byttbarhet: Pasientsikkerhet, pasientrettigheter og kvalitet i 
behandling.  

2) Trinnprismodellen og konsekvenser for forsyningssikkerhet av insuliner 
   
Vurdering av byttbarhet: Hensynet til pasientsikkerhet, pasientrettigheter, og 
kvalitet i behandling 

Endringen av apotekloven innebærer at Legemiddelverket kan vurdere hvorvidt 
et biotilsvarende legemiddel kan oppføres på byttelisten for automatisk bytte på 
apotek. Per i dag er det svært lite erfaring med, eller forskning på automatisk 
bytte av biotilsvarende legemidler på apotek. I Stortingets lovbehandling ble 
viktigheten av at fagmiljøenes innspill ble tatt hensyn til trukket spesielt frem. I 
vurdering av byttbarhet må kvalitet i behandlingen, hensynet til 
pasientsikkerhet, og pasienters rettigheter, inngå.  
 
Helse- og omsorgskomiteen angir følgende i merknad til lovforslaget: 
«Komiteen vil understreke at pasienten har en selvstendig rett til reservasjon 
ifølge apotekloven § 6-6 dersom byttet er mot pasientens «uttrykkelige ønske». 
Sanofi oppfatter at det vil være svært begrenset reservasjonsrett mot bytte.  

Diabetesforbundet ved generalsekretær Bjørnar Allgot og Professor Kåre 
Birkeland, leder av Medisinsk Fagråd i Diabetesforbundet, har nylig uttalt seg 
offentlig om saken og mener at bytte mellom ulike insulintyper, uten å være i 
kontakt med en lege, potensielt kan være livsfarlig. Professor Kåre Birkeland og 
Diabetesforbundet er samstemte om at insulin ikke er egnet for automatisk 
bytte på apotek. De mener at automatisk bytte av insulin på apotek går på 
bekostning av pasientsikkerheten. Sanofi deler Diabetesforbundets bekymring.   
 
Norge er gjennom EU-direktiver forpliktet til å sørge for full sporbarhet av 
biologiske legemidler, som et ledd i pasientsikkerheten. Markedsmekanismene 
tilsier at kjedene, gjennom prisforhandlinger og valg av foretrukket leverandør, 



vil kunne tilby pasienten flere biotilsvarende preparater i tillegg til 
referanselegemiddelet. For å kunne fange opp eventuelle batch-spesifikke 
bivirkninger, er det avgjørende at apotekkjedene har mulighet til å spore hvilket 
medikament pasienten har fått utlevert, gjennom registrering av batchnummer.  
Per i dag foreligger det ikke et slikt sporingssystem. 
 
Trinnprismodellen og konsekvenser for forsyningssikkerhet 
De siste årene har det vært flere tilfeller av legemiddelmangel, og økt 
sårbarhet for mangelsituasjoner. Koronasituasjonen det siste året har forsterket 
oppmerksomheten omkring tematikken.  

Insulin er et samfunnskritisk legemiddel, og ble oppført på beredskapslisten i 
2020. Helse- og Omsorgskomiteen påpeker i sin vurdering av lovforslaget 
(innstilling 330 L) at trygg forsyning av insulinpreparater er av svært stor 
betydning for folkehelsen. Komiteen forventer derfor at konsekvensene for 
forsyningssikkerhet er en del av vurderingen når legemiddelmyndighetene 
fastsetter trinnpris for biologiske legemidler. 

Til tross for at globale forsyningsutfordringer ikke alltid kan løses nasjonalt, 
finnes det konkrete tiltak som er innenfor norske 
beslutningstakeres handlingsrom, som kan styrke eller svekke 
forsyningssikkerheten av samfunnskritiske legemidler.  

Sanofi henviser til høringsnotat sendt til Legemiddelverket 3. juni 2021. Sanofi vil 
nok en gang påpeke at en trinnprismodell med 50% og 60% prisreduksjon ikke 
er bærekraftig, og tar ikke tilstrekkelig hensyn verken til utviklings- eller 
produksjonskostnadene for biologiske legemidler.  
 
For mange biologiske legemidler er det allerede et lavt prisnivå i Norge, 
deriblant insuliner. Det foreslåtte tinnprissystemet tar ikke høyde for det 
eksisterende prisnivået i dagens marked. Sanofi mener at det 
foreslåtte trinnpriskuttet vil kunne påvirke leveringssikkerheten negativt, og i 
tillegg føre til mulige, utilsiktede monopolsituasjoner.   
 
Et marked som i stor grad består av en tilbyder eller et legemiddel for en gitt 
sykdom vil være sårbart dersom det skulle oppstå utfordringer i 
forsyningskjeden. Dette gjelder uavhengig av om årsaken til utfordringen ligger 
innenfor eller utenfor Norges grenser.    

Markedsbetingelsene må gjøre det attraktivt for legemiddelaktører å ha 
tilstedeværelse i Norge. Det foreslåtte trinnpriskuttet på 50% av utgangsprisen 



etter 6 måneder vil føre til at markedet blir mindre attraktivt og kan resultere i 
mangelsituasjoner.  

De foreslåtte endringene vil kunne gjøre det utfordrende for leverandører å 
ivareta leveringssikkerheten. En plutselig økende etterspørsel i Norge vil ikke 
kunne etterkommes så raskt som nødvendig for å kunne opprettholde tilgangen 
til livsviktige insuliner.  En produksjonssyklus kan være på 12-15 måneder. Det 
tar tid å omstille produksjonen, og man er avhengig av større forutsigbarhet i 
produksjon av biologiske legemidler, sammenlignet med generika.  

Per i dag er det om lag 17 000 pasienter i Norge som bruker insuliner med 
insulin glargin, som vil berøres av automatisk bytte av insulin i apotek. Sanofi 
mener at det ikke vil være mulig å ivareta leveringssikkerheten til disse 
pasientene, i et marked med den foreslåtte trinnprismodellen.  
 
 


