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Hei !
Jeg er avtalespesialist i indremedisin og lungesykdommer og har vært i avtalepraksis fra 010106 i
Trondheim .
Jeg har avtale med Helse Midt Norge.
Jeg møter stort sett lungesyke, og i snitt ca 3500 konsultasjoner pr år.Jeg behandler pasienter
med obstruktive lungesykdommer og har god erfaring med de ulike typer inhalatorer og
inhalasjonstyper,og gir daglig opplæring i korrekt bruk. Min er faring er at bytte mellom ulike
generika medfører mange henvendelser til oss pga forviring og ikke minst opplever vi ytterligere
feilbruk. Det er også slik at ulike aerosoler har ulik motstand /flow ved bruk av
inhalasjonskammer,noe legemiddelfirmaene kanskje selv ikke er klar over og i alle fall ikke
apotek ansatte,og kanskje ikke dere heller?Det fremgår i alle fall ikke i vurderingene ved bytte
slik jeg har sett argumentasjonen.
Vi opplever også at pasienter instrueres feil ved apotek, ett klassisk eksempel er bruk av respimat
og inhalasjonskolber,noe som ikke firma som produserer medikamentet har foreslått eller brukt.
Det er ulik flow /motstand ved bruk av samme generika og derved kan det være behov av ulik
opplæring selv og medikamentet tilsynelatende har lik effekt i studier. Det er også slik at ved
endring av styrke/dosering vil man igjen måtte skifte tilbake til originalpreparat og vis a versa.
Dere skal virkelig være klar over medarbeidet det vil medføre for oss som jobber tett innpå
pasientene dersom foreskrivning av generika blir vedtatt ,og dere må informere apotek om
bedre opplæring og fornye kunnskapene deres.
Foreslår at taksten for opplæring fjernes og at den overføres til fastleger/avtalespesialister. Vi
har best kunnskap om pasienten og medikamentet og derved riktig bruk. Farmasøytene gir
opplæring,men ofte mye feil, og de kjenner ikke pasienten godt nok, og de kjenner heller ikke til
deponering og ulik motstand/flow ved de ulike medikamentet,og at skifte mellom generika
medfører stor forvirring for pasientene.
Ber om at Dere virkelig tar alle faktorer med i vurdering av eventuelt vedtak om generisk bytte,
det må da legges inn at flow/motstand/renhold/klargjøring/oppbevaring etc skal være helt
lik,dersom ikke, vil jeg be om at dere ikke vedtar en slik mulighet for generisk bytte.
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