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Høringssvar angående «Høring om opptak på byttelisten».  

Lunger i praksis viser til høringsbrev fra SLV datert 010218 der man foreslår opptak av flere 
legemidler på byttelisten som innebærer innføring av bytte av tørrpulverinhalatorer på 
apotek.  Lunger i praksis finner det faglig begrunnet at et slikt bytte vil være skadelig 
for pasientene og mener det er grunn til å anbefale alle fastleger å vurdere 
reservasjon ved forskrivning da generisk bytte av device vil kunne ha alvorlige 
medisinske konsekvenser. 

Lunger i praksis er svært opptatt av god og hensiktsmessig behandling av mennesker med 
lungesykdommer.  Vi vet at behandling og oppfølging i dag ikke er optimal.  Dette 
inkluderer mangel på en rekke ting; regelmessig oppfølging, opplæring om sykdommen, 
instruksjon i inhalasjonsteknikk samt forskriving av medisiner i overenstemmelse med 
retningslinjer.  Det er spesielt høy og uhensiktsmessig bruk av kombinasjonspreparater 
(inhalasjonssteroider og langtidsvirkende beta2-agonister).   

Vi ser med bekymring på mangel på tiltak for å bedre diagnose, oppfølging og behandling 
av denne store, og økende, gruppen pasienter. I NCD-strategien som kom i 2013 er det 
beskrevet en rekke mål og tiltak som er nødvendig for kols-pasienter – få av disse er satt i 
verk.  Av de store NCD sykdommene; kreft, kols, diabetes og hjerte-kar sykdommer er det 
kun kols som ikke har vist en markant nedgang i dødelighet de siste 5 årene.  Det er 
avgjørende at tiltakene blir koordinert og del av en helhetlig satsning.  

Myndighetene har iverksatt flere tiltak for å møte utfordringene med kroniske sykdommer, 
som eksempel inhalasjonsveileding på apotek, primærhelseteam, ansettelse av 
kommunefarmasøyt og kommunepsykolog, i en helhetlig tilnærming til utfordringene NCD 
sykdommene gir.  

Erfaring fra andre land, blant annet England, har vist at man kan oppnå riktigere 
legemiddelbruk og reduserte kostnader ved en koordinert implementering av retningslinjer 
(London Respiratory Network ).  Ved kun å fokusere på reduserte kostnader av legemidler, 1

som SLV`s forslag gjør, er det stor fare for at behandlingen og sykdomskontrollen blir 
dårligere.  



I oppfølgingen av kronisk syke er etterlevelse av forskrevet behandling et stort problem.  
WHO har estimert at mellom 30 – 70 % av pasienter ikke følger forskrevet behandling . Hos 2

lungepasienter er det en tilleggsutfordring at det gjøres mye feil ved bruk av inhalator, 
flere studier har vist at over 70 % av pasientene gjør feil. Dette påvirker sykdomskontroll, 
innleggelser på sykehus og livskvalitet.  

Det er også vist at bytte av inhalator på apotek fører til dårligere sykdomskontroll , 3

med mindre dette gjøres som del av en strukturert konsultasjon hos legen .    4

Vi ønsker å kommentere spesielt på følgende uttalelser i høringsnotatet;  

1. Nytten av tiltaket «Inhalasjonsveileding på apotek».  

Dette tiltaket ble innført da myndighetene erkjenner at mange lungepasienter sliter 
med riktig teknikk.  Etter en prøveperiode er tiltaket nå forlenget i 3 år slik at man kan 
vurdere kvaliteten av tjenesten, noe man i dag ikke har dokumentert.  Vi stiller oss 
positiv til tiltaket men ser at det har store mangler.  Det er ingen tilbakemelding til 
fastlegen, som har det medisinske ansvaret for pasienten.  Tjenesten er ikke definert 
som «helsehjelp» og man kan således ikke tillegge apoteket et ansvar for at bytte av 
inhalator blir medisinsk forsvarlig. Dette ansvaret vil fortsatt ligge hos forskrivende 
lege.   Inhalasjonsveiledning var et tiltak som ble innført for å håndtere de problemer 
som er tilstede i dag, ikke som et tiltak som skulle håndtere de økte utfordringen som 
forslaget vil medføre.  

2. Bytte i apotek vil svekke etterlevelse.  

Dokumentasjon på dette finnes i referansene nevnt over.  Studien til Mike Thomas og 
medarbeidere viste en redusert astmakontroll som følge av bytte på apotek, mens 
studien til David Price og medarbeidere viste at bytte hos legen ikke medførte slike 
problemer.   Når vi vet at utfordringer med etterlevelse er store i dag vil forslaget kun 
medføre dårligere behandling av pasientene.  Vi frykter alvorlige konsekvenser av 
dette.  Fra TORCH studien så man at kolspasienter med dårlig etterlevelse hadde økt 
dødelighet (26,4 % mot 11,3 % hos de med god etterlevelse og nesten doblet risiko for 
innleggelse på sykehus (0,15 mot 0,27) . Det er vist at ved innleggelse for forverrelse 5

av kols er dødeligheten på vel 10 %, med andre ord, høyere enn ved innleggelse for 
akutt hjerteinfarkt.  I tillegg er dødeligheten etter 3 måneder på rundt 30 %. 

3. Inhalator er ikke det samme som diabetespenn!  

For å bruke en inhalator kreves det både flere trinn for å klargjøre den. Både styrken 
og kraften av inhalasjonen er avgjørende for at medisinen når ned i lungene.  Det er 
forskjell på begge deler når det gjelder preparatene som vurderes byttbare.  De er med 
andre ord langt fra likeverdige! Når SLV anfører at det skulle være en likhet med 
forskjellen mellom diabetespenner viser det en liten forståelse for kompleksiteten i 
bruken av inhalatorer.  

4.  Legemiddelverket har i prosessen hatt møter med pasientorganisasjoner, klinikere 
og legemiddelfirma. 

Etter hva vi erfarer er både LHL og NAAF, samt Lungelegeforeningen og NFA faggruppe 
for astma og kols er imot tiltaket og har gitt klart utrykk for dette.  På tross av dette 
ønsker SLV å gjennomføre forslaget. 



Det at to inhalatorer er medisinsk likeverdige betyr ikke at de dermed ser like ut eller 
oppfattes som samme preparat av pasientene.  Inhalatorene som er foreslått opptatt på 
byttelisten har både forskjellige farger, tekst og ser forskjellige ut. I tillegg finnes ikke de 
ulike inhalatorene i alle styrker, noe som kan medføre at pasienten får en ny inhalator ved 
endret dosering.  De er heller ikke like når det gjelder doseindikator/doseteller og det er 
forskjellige antall trinn for å klargjøre og bruke dem.  

Pasientene vil ikke få instruksjon i bruken av inhalatoren hvis de ikke henter denne selv. 
Det er vanlig i mindre kommuner at medisinen sendes med buss eller annen transport. I 
andre tilfeller hentes medisin av hjemmetjenesten, familie eller andre bekjente av 
pasienten.  Nettapotek gir også utfordringer. Ofte er det de sykeste pasientene som ikke 
henter ut medisinene selv og som i tillegg ofte bruker flere typer inhalatorer.  

Pasientene kan også risikere å få en ny type inhalator hver gang de henter ut medisinene 
på et nytt apotek.  

Lunger i praksis mener at det er en reell fare for at sykdomskontrollen kan bli dårligere 
ved et slikt bytte på apotek og at det vil medføre alvorlige konsekvenser for pasientene.  
Spesielt pasienter med alvorlig kols som vil kunne få økt dødelighet. Vi vil derfor anbefale 
at alle leger vurderer reservasjon mot generisk bytte ved forskrivning.    

Vi anmoder SLV på det sterkeste å trekke forslaget om opptak på byttelisten.  

Vennlig hilsen  

Kristian Jong Høines 
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