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Deres ref. Dato Vår ref. Saksbehandler 
   08.03.2022 22/05724-1 Silvia Elisabeth Herdlevær 
 
 
 
HØRING OM OPPTAK PÅ BYTTELISTEN 
 
Byttelisten gir en oversikt over hvilke legemidler som er byttbare. Byttelisten innebærer at apotek 
kan bytte legemiddelet som står på pasientens resept, til et annet legemiddel som står på listen. 
Formålet med apoteklovens bestemmelser om bytte er å sikre økt konkurranse og dermed lavere pris 
på legemidler. 
 
Legemiddelverket sender visse forslag om endringer av Byttelisten på høring. Det gjelder eksempelvis 
når det ikke foreligger direkte sammenlignende bioekvivalensstudier, men hvor vi mener at 
legemidlene er generisk og medisinsk likeverdige. Høringsinnspill er offentlige og vil i enkelte saker 
også kunne bli lagt ut på Legemiddelverkets hjemmeside. Legemiddelverket gir ikke den enkelte 
høringsinstans noen tilbakemelding på høringsinnspill som er sendt oss. 
 
Ytterligere informasjon om byttelisten finnes på vår hjemmeside: www.legemiddelverket.no  
 
Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler tas opp på byttelisten: 
 

Varenummer  Handelsnavn  Innehaver  Legemiddelform  Styrke  Mengde  
442077 Bramitob Chiesi 

Farmaceutici 
S.p.a. 

Inhalasjonsvæske 
til nebulisator, 
oppløsning 

300 mg/4 
ml 

56 x 4 ml 
endosebeholdere 

003861 Tobi Viatris 
Healthcare 
Ltd. 

Inhalasjonsvæske 
til nebulisator, 
oppløsning 

300 mg/5 
ml 

56 x 5 ml 
ampuller  

 
Legemiddelverket har vurdert at Bramitob (Chiesi Farmaceutici S.p.a.) og Tobi (Viatris Healthcare 
Ltd.) inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning er medisinsk likeverdige, og anbefaler opptak på 
byttelisten. 
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Varenummer Handelsnavn Innehaver Legemiddelform Styrke Mengde 

442077 Bramitob Chiesi lnhalasjonsvæske 300 mg/4 56 x4 ml 
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Høringsfrist  
Høringsfristen er 3 uker. Eventuelt innspill til høringen må sendes Legemiddelverket innen  
29-03-2022. Høringsinnspill sendes til generiskbytte@legemiddelverket.no 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Helga Festøy 
Enhetsleder 

Silvia Elisabeth Herdlevær 
Seniorrådgiver   

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
Vedlegg: 
Sammendrag  - saksbehandling: tobramycin inhalasjonsvæske 
 
 
Mottakere: 
Farma Norge 
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) 
Chiesi Farmaceutici S.p.a. 
Apotekforeningen 
Legemiddelindustrien 
Norges Farmaceutiske Forening 
Den norske legeforening 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Norsk forening for lungemedisin 
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) 
Viatris Healthcare Ltd. 
 
 
Kopi til: 
Helse- og omsorgsdepartementet 
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