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Legemiddelindustriens svar til Legemiddelverkets høring om opptak av 
inhalasjonspulver på byttelisten 
Legemiddelindustrien (LMI) viser til Legemiddelverkets (SLV) høring om opptak på byttelisten for 
inhalasjonspulverne Aerivio Spiromax samt Airflusal Forspiro som byttbart til Seretide Diskus, og 
Bufomix Easyhaler samt DuoResp Spiromax, som byttbart til Symbicort Tubohaler. 

Bruk av generiske legemidler 
Alle inhalasjonspulverne er godkjente legemidler, og er derfor av god kvalitet, trygge og effektive når de 
brukes riktig innenfor godkjent indikasjon. Legemiddelindustrien støtter bruk av generiske legemidler 
som virkemiddel for at samfunnet kan oppnå besparelser som kan brukes til å investere i nye legemidler. 
I tilfeller der legemidlene ikke er generiske, slik som i dette tilfellet, kan ikke LMI støtte bytte i apotek. 

Likhet av produktene 
Byttbarhet i apotek forutsetter at produktene er så like at det er vilkårlig hvilket som velges, av 
medisinske grunner. Til forskjell fra ordinære generiske legemidler, som godkjennes som likeverdig og 
byttbart med en original, er legemidlene i dette forslaget godkjent som legemiddel i kombinasjon med 
en inhalator. Legemiddelindustrien mener at kombinasjonen legemiddel sammen med inhalator ikke kan 
anses som byttbar i apotek når inhalatoren er svært forskjellig mellom de forskjellige produsentene. 
Dette er tilfellet for nevnte legemidler. Vi mener oppfølging av effekt og bivirkninger må gjøres av lege, 
og bytte bør derfor gjøres av lege. Dette er også i tråd med det et bredt, klinisk miljø gir uttrykk for. 
Legemiddelindustrien henviser til fagmiljøenes bekymring hva angår likeverdighet av inhalatorene. 

Innsparinger og innsatsfaktorer 
Legemidler er en innsatsfaktor for bedre helse. Innsparingene myndighetene her legger opp til kan føre 
til økte kostnader ellers i helsevesenet, dersom et eventuelt bytte ikke gjøres med medisinsk oppfølging. 
Det er viktig at pasientsikkerheten ivaretas, og at innsparingene ikke fører til økt sykelighet, slik 
fagmiljøene er bekymret for. 

En byttelisteoppføring fører vanligvis til opptak i trinnprissystemet. For generiske legemidler i tablett- og 
kapselform er dette normalt uproblematisk. For legemidler med forskjellige inhalatorer er det, som 
fagmiljøene har påpekt, mer problematisk. Opptak i trinnprisordningen innebærer at det blir 
apotekkjedene som velger hvilken inhalator pasienten får. Ulike kjeder kan velge ulike inhalatorer, og 
pasienten kan bli eksponert for bytte flere ganger. Dersom pasientene lett hadde forstått forskjellene på 
de ulike inhalatorene, hadde det ikke vært noe større problem her heller. Men det er som kjent allerede 
store compliance-utfordringer for astma- og KOLS-pasienter. Legemiddelindustrien er tvilende til at 
apotekene vil være i stand til å gi tilstrekkelig informasjon om bytte hver gang. En del pasienter vil 
dessuten ikke selv møte opp på apoteket, men vil få medisinene hentet av andre, eller gjennom nettkjøp. 
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Ved dette vil en eventuell informasjon eller opplæring fra apotekene direkte til pasienten ikke være 
mulig. 

Motstanden mot bytte av inhalatorer i fagmiljøene tilsier dessuten at det antagelig blir en svært høy 
andel legereservasjoner. Ved slike reservasjoner vil Folketrygden måtte refundere maksimalpris, og ikke 
trinnpris. Det vil igjen gå ut over de potensielle innsparingene ved en byttelisteoppføring, og må følgelig 
tas hensyn til. 

Prisreduksjoner 
Det finnes flere måter å få til innsparinger på, og dette kan gjøres uten at det går ut over 
pasientsikkerheten. Ved å inkludere legemidlene i trinnprisordningen blir det opp til apotekenes 
økonomiske motiver å velge legemiddel for pasienten. Legemiddelindustrien vil derfor henstille SLV til å 
vurdere alternativer til bytteliste og trinnpris for å hente ut de økonomiske besparelsene som 
konkurransen mellom de ulike leverandørene kan medføre for Folketrygden. 

Konklusjon 
Legemiddelindustrien støtter vanligvis opptak av generiske legemidler på byttelisten, men vi kan 
ikke støtte opptak når de foreslåtte legemidlene i kombinasjon med forskjellige inhalatorer oppføres 
på byttelisten. 
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