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Svar på høring om opptak på byttelisten 

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ønsker med dette å komme med våre kommentarer til 
forslaget om opptak på byttelisten av 01.02.2018.   

NAAF har tidligere gitt utrykk for vår bekymring for innføring av generisk bytte av 
inhalasjonslegemidler. Pasientenes etterlevelse av denne type legemidler er allerede lav, og på 
nåværende tidspunkt frykter vi at dette forslaget vil medføre ytterligere brukerfeil.  

Legemiddelverket påpeker selv at det er en økt risiko for brukerfeil etter bytte, men mener dette 
vil være på linje med andre byttbare legemidler. Vi mener dette er en uheldig sammenligning, all 
den tid inhalasjonslegemidler bør vurderes på en helt annen måte enn øvrige legemidler.  

Legemidler som skal inhaleres, skiller seg vesentlig fra andre legemidler ettersom virkningsgraden 
er knyttet til flere faktorer enn selve virkestoffet. Utforming på doseringsenheten og klargjøring av 
dose kan være vidt forskjellig, selv om virkestoffene tilsvarer hverandre. For noen av de aktuelle 
legemidlene er det for eksempel av betydning for effekten om enheten rystes eller ikke før 
inhalering. Slike forskjeller samsvarer ikke med forarbeidene til apotekloven, som sier at det skal 
stilles «samme krav til kvalitet, sikkerhet og effekt for alle synonyme preparater», jf. Ot. prp. nr. 29 
(1998-1999). Effekten er da avhengig av at brukeren forstår slike forskjeller og administrerer 
legemidlene på korrekt måte.  

Det juridiske grunnlaget for bytte i apotek finnes i apotekloven § 6-6. Lovens hovedregel er at 
apoteket skal utlevere legemidler nøyaktig etter resept og rekvisisjon, jf. første ledd. Dette kravet 
anses oppfylt også hvor apoteket utleverer generisk likeverdig- eller parallellimportert legemiddel, 
dersom departementet har godkjent legemidlene som byttbare, jf. andre ledd. Ifølge lovens 
forarbeider må det imidlertid gjøres unntak fra denne hovedregelen i de tilfeller hvor f.eks. 
reseptens angivelse av importør kan ha en medisinsk betydning. Som eksempel nevnes at 
legemidlene kan ha forskjellig utseende og farge, selv om de er medisinsk likeverdige, og ifølge 
forarbeidene kan det da ha «en medisinsk betydning at pasienten holder seg til legemiddel fra 
samme importør.» Selv om denne formuleringen gjelder parallellimporterte legemidler, sies det 
uttrykkelig at det er de samme reelle hensyn som gjør seg gjeldende ved både generisk og parallell 
substitusjon. Ifølge forarbeidene skal apoteket i slike tilfeller ikke ha anledning til å foreta bytte. 
Lovgivers intensjon har altså vært at apoteket skal utlevere originalt preparat dersom det 
eksisterer forskjeller mellom legemidlene som kan ha medisinsk betydning for pasienten, også i de 
tilfeller hvor departementet har godkjent legemidlene som byttbare.  

Flere av brukerne har gjerne benyttet den samme enheten i lang tid, og har på den måten 
innarbeidet et fast mønster når de tar sin medisin. Det vil da ikke bare være snakk om et annet 
legemiddel, men en helt ny rutine. Det samme argumentet gjør seg gjeldende for pasienter som 
nylig har mottatt opplæring i bruk av et legemiddel hos lege, for så å måtte gjennomgå ny 
opplæring i apotek når det blir utlevert et annet legemiddel som krever andre rutiner.  
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Vi mener også at den helseøkonomiske vurderingen som er skissert, fremstår unyansert og i 
overkant fokusert på potensielt reduserte legemiddelkostnader. De aktuelle legemidlene har blant 
annet svært ulik holdbarhet, med forskjeller på opptil det seksdobbelte i åpnet tilstand. Det må ha 
en åpenbar effekt på kostnadsbildet dersom pasienten må bytte inhalator 6 ganger oftere enn 
tidligere. Økt risiko for feilbruk bør også tillegges betydelig vekt i en slik vurdering. Den potensielle 
innsparingen som er skissert, må nødvendigvis avveies mot økte kostnader knyttet til økt antall 
innleggelser i sykehus, økt behov for helsehjelp generelt, forverring av sykdomstilstand, økt fravær 
fra arbeid og skole, samt nedsatt livskvalitet, som alle må kunne sies å være forventede følger av 
en økning i brukerfeil. 

Som brukerorganisasjon har vi tidligere advart mot å innføre bytte på inhalasjonsmedisiner. Vi 
minner om at forarbeidene til apotekloven trekker frem viktigheten av brukerorganisasjonenes 
synspunkter: «I denne prosessen er det ikke unaturlig at brukerorganisasjonenes synspunkter og 
erfaringer trekkes frem».1 Byttbarhet på inhalasjonsmedisin er i det hele tatt svært omdiskutert, 
både nasjonalt og internasjonalt. I en undersøkelse blant leger i Australia, Canada, Frankrike, 
Tyskland og Storbritannia mente hele 79 % av legene at bytte av inhalasjonsmedisin kunne ha en 
negativ effekt på astmakontroll, og bare 9 % mente at inhalasjonslegemidler burde være byttbare.2  

Slike usikkerhetsmomenter bør alltid komme pasientene til gode. NAAF anmoder derfor om at 
kortsiktig innsparing på et så omdiskutert område ikke får veie tyngre enn de negative 
helseeffektene som her skisseres, også av Legemiddelverket selv. Det kan ikke være forsvarlig, 
hverken fra et helsepolitisk eller helseøkonomisk perspektiv.  
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