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Høringsuttalelse - opptak på byttelisten inhalasjonslegemidler
Vi viser til brev av 01.02.2018 der Legemiddelverket foreslår å gjøre nærmere angitte
inhalasjonlegemidler byttbare med hverandre gjennom opptak på byttelista.
Apotekforeningen stiller seg bak forslaget. Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at
inhalasjonsaerosoler (spray) av Ro3AK07 budesonid/formoterolfumaratdihydrat (Symbicort)
etter forslaget vil være eneste produkt som ikke står oppført med byttegruppekode. Vi antar dette
beror på en inkurie, og vil bli rettet opp.
Vi har nå to års erfaring med generisk bytte av inhalasjonsaerosoler av Ro3AK06
salmeterolxinafoat/flutikasonpropion (Seretide). Erfaringene er gode. Byttereservasjonsandelen
var i 2017 rundt 7 prosent for både leger og pasienter, altså en samlet reservasjonsandel på ca. 14
prosent1• Markedsandelen til de generiske alternativene har økt betraktelig, mens generisk andel
for de ikke-byttbare variantene fortsatt er under 1 prosent. Vi ser også at forbruket i DOD av de
ikke-trinnprisede variantene har sunket med 20 prosent siden 2014, mens forbruket av de
byttbare variantene har sunket med kun 4 prosent.
Det er ingen grunn til å tro at pasientene vil utsettes for hyppige bytter mellom ulike merker i
apotek. Apotekene har gjerne foretrukne leverandører og kontrakter med lang varighet. Så lenge
kundene går i sine vante apotek (som de fleste gjør), vil de derfor vanligvisfå det produktet de fikk
sist gang. Både lege og pasient kan dessuten reservere mot bytte.
Spørsmålet om byttbarhet ble også vurdert i 2014. Den gang mente Legemiddelverket at det ikke
. var noe medisinsk i veien for bytte. Siden den tid, er tjenesten «Inhalasjonsveiledning» innført i
apotek. Tjenesten kan tilbys gratis til alle astma- og kolspasienter, samt pårørende. Pasientene
kan selv be om tjenesten. I tillegg kan både lege og apoteket foreslå tjenesten for pasienten.
Tjenesten er nasjonal og tilbys kun i apotek, og finansieres av staten. Apotekforeningens
bransjestatistikk viser at 7 av 10 som mottar tjenesten har behov for
korreksjon av sin inhalasjonsteknikk.
Apotekforeningen har gjennomført en forskningsstudie for å se på effekten
av Inhalasjonsveiledning. Resultatene viser svært god effekt av
inhalasjonsveiledning. Siden resultatene fra studien er upublisert, gjengir vi
ikke disse i denne høringsuttalelsen, men fremviser gjerne tallene for
Legemiddelverket under møte i påvente av publisering.
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I forbindelse med innføringen av Inhalasjonsveiledning har det skjedd en betydelig
kompetanseheving blant apotekansatte. Det er utviklet og gjennomført omfattende nye
opplæringstilbud, og det er laget nytt informasjons- og faktamateriell for de ulike typene
inhalatorer som eksisterer på det norske markedet. Dette materiellet er nylig oppdatert.
Helsepersonellet i apotek er derfor meget godt rustet til å gi kunder god informasjon og
veiledning ved generisk bytte av inhalasjonslegemidler.
Mange av brukerne av inhalasjonsmedisin har feil teknikk allerede før det er foretatt generisk
bytte. Rent praktisk vil den apotekansatte ved generisk bytte i apotek informere om hvordan den
nye inhalatoren fungerer. Dersom det er behov kan brukeren også få gjennomført
Inhalasjonsveiledning. Da vil farmasøyten demonstrere bruken, i tillegg til at brukeren
demonstrerer sin inhalasjonsteknikk for farmasøyten.
Hvis generisk bytte fører til at flere brukere ønsker Inhalasjonsveiledning, kan man forvente at
byttet kan bidra til riktigere legemiddelbruk.
Byttbarhet vil styrke markedet for generiske legemidler. Man må forvente å se økte
markedsandeler for generiske alternativer ved opptak på byttelista. Generikaleverandørene vil nå
kunne få markedsandeler ved å tilby apotekene lavere priser. En positiv sideeffekt ved dette, er at
det blir plass til flere generikaleverandører i det norske markedet. Dette er gunstig både for
forsyningssikkerheten og målsettingen om lavest mulig pris på legemidler.
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