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HØRING VEDRØRENDE UTLEVERING AV PARALLELLIMPORTERTE
LEGEMIDLER FRA APOTEK VED RESERVASJON MOT GENERISK BYTTE

Legemiddelverket har ved brev av 21. januar 2011 fått i oppdrag av Helse- og
omsorgsdepartementet å utarbeide et notat der det redegjøres for bakgrunnen og formålet bak
tiltaket om at legereservasjon også skal gjelde mot bytte til parallellimporterte legemidler som
står på byttelisten, samt gis en vurdering av alternative måter å ivareta hensynet bak tiltaket
og eventuelle økonomiske konsekvenser for apoteknæringen.

Sakens bakgrunn
Legemiddelverket ønsker en avklaring på hvordan apotekene skal forholde seg til bytte til
parallellimportert legemiddel når legen eller pasienten har reservert mot bytte på apotek.

Apotekloven § 6-6 angir at bytte i apotek ikke kan foretas mot pasienten eller legens
uttrykkelige ønske. Imidlertid har praksis vært at et legemiddel har blitt byttet til
parallellimportert legemiddel tross eventuell byttereservasjon fra lege. I 2008 ble spørsmålet
vurdert av Legemiddelverket og Legemiddelverket konkluderte med at legereservasjon også
skulle gjelde bytte til parallellimporterte legemidler. Hvorvidt pasientreservasjon mot
generisk bytte i apotek også har vært gyldig for parallellimportert legemiddel er uklart og
praksis har trolig variert.

Etter en dialog med apotekkjedene og Legemiddelparallellimportørforeningen (LPF) ble det
etablert en overgangsordning. Dette innebar at parallellimporterte pakninger som var nær-
identiske med originalen kunne byttes i apotek også ved legereservasjon. Fra begynnelsen av
2009 har parallellimportørene jevnlig sendt lister til apotekene der de påpeker hvilke
pakninger som er forskjellige og ikke bør byttes i tilfeller med legereservasjon. Deretter blir
det en individuell vurdering på apoteket hvilken praksis de skal legge seg på, og hvilke
pakninger av parallellimporterte legemidler som er like nok til å kunne byttes ved
legereservasjon.

Det ble i juni 2010 avholdt møter mellom Legemiddelverket, Apotekforeningen,
Legemiddelindustriforeningen (LMI), LPF og Norsk Industriforening for Generiske
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Legemidler (NIGeL). Foreningene har kommet med opplysninger om at det kun er et
mindretall av deres parallellimporterte legemidler som er ulike originalproduktet. LPF er
villig til fortsatt å sende brev om ulike preparater til apotekene og videre villige til å sende
melding jevnlig til Legemiddelverket om ulike pakninger, slik at det kan gis informasjon fra
Legemiddelverket til apotekene i forbindelse med utsending av Byttelisten.

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket ønsker en ordning som dekkes av apoteklovens § 6-6 første og annet ledd.
Bestemmelsen lyder som følger:

"Legemidler skal utleveres nøyaktig etter resept og rekvisisjon.
Apoteket kan uten hinder av første ledd bytte rekvirert legemiddel med generisk likeverdig

legemiddel og med parallellimportert legemiddel hvis departementet har godkjent
legemidlene som byttbare. Slikt bytte kan ikke skje i strid med rekvirentens eller kundens
upykkelige ønske. Dersom rekvirenten ber om det, skal apoteket meddele rekvirenten at et
slikt bytte er foretatt."

Av bestemmelsens annet ledd første punktum fremgår at apotekets bytte til generisk
likeverdig legemiddel og parallellimportert legemiddel forutsetter at legemiddelmyndigheten
har godkjent legemidlene som byttbare med det rekvirerte legemiddel. Det står direkte
lovteksten at det er legemiddelmyndigheten som skal avgjøre om et generisk likeverdig
legemiddel og et parallellimportert legemiddel er byttbart med det rekvirerte legemiddel.

Når det gjelder spørsmålet om lege- og pasientreservasjon følger det av § 6-6 annet ledd annet
punktum at "...slikt bytte kan ikke skje..." ved lege- eller pasientreservasjon.
Legemiddelverket mener at "...slikt bytte..." viser til det bytte som står i setningen foran, det
vil si bytte til generisk likeverdig og parallellimportert legemiddel. Lege- og
pasientreservasjon gjelder etter Legemiddelverkets vurdering derfor også i forbindelse med
bytte til parallellimportert legemiddel.

Forarbeidene til apotekloven, Ot Prp Nr 29 (1998-99) støtter opp om forståelsen av at
reservasjonsretten også skal gjelde for bytte til parallellimportert legemiddel:

På s. 99 står det at "Legen må på sin side vurdere muligheten for parallelt eller generisk bytte
ved forskrivningen, og eventuelt reservere  seg  mot slikt bytte hvis det antas å være medisinsk
nødvendig i relasjon til den aktuelle pasienten".

På side 95 under pkt. 11.1.2.2 fremgår at "Parallellimporterte legemidler er pr. definisjon
samme legemiddel i medisinsk forstand." Litt lenger ned står det at "For enkelte pasienter
som kan finne det vanskelig å holde rede på sine medikamenter, kan det være av betydning at
det parallell- og direkteimporterte legemidlet kan ha forskjellig utseende, for eksempel i farge,
selv om de er medisinsk likeverdige som legemidler."
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Og på s. 96 står det at "At rettsstillingen for generisk og parallell substitusjon skal være
forskjellig er ikke åpenbart, da det i hovedsak er de samme reelle hensyn som gjør seg
gjeldende ved de to formene for bytte. I begge tilfeller er det tale om legemidler med samme
virkestoff, samme legemiddelform og samme styrke. Det som skiller generiske preparater fra
parallelle preparater, er at sistnevnte normalt har forskjellig produsent, mens førstnevnte
normalt har samme produsent."

Etter Legemiddelverkets vurdering legger ikke apotekloven, eller forarbeidene til
apotekloven, opp til at apotek, parallellimportør eller annen aktør i
legemiddeldistribusjonskjeden, kan overprøve rekvirentens eller pasientens reservasjon mot
verken bytte til generisk likeverdig legemiddel eller til parallellimportert legemiddel.

Respekt for ordningen med generisk bytte fra leger og pasienters side er viktig. Det kan være
ulike, individuelle årsaker til reservasjon mot bytte. Det er uheldig at en pasient kan få
utlevert et annet legemiddel enn det forskrevne, selv om det meste er likt, både med
fargestoffer, tilsetningsstoffer, pakning og merking.

Legemiddelverket finner det også problematisk å føre tilsyn med en ordning der individuell
vurdering av hva som kan byttes ved reservasjon skal ligge i det enkelte apotek. Dersom
Legemiddelverket skal oppdatere lister over hvilke legemidler som til enhver tid kan byttes
ved en legereservasjon, blir dette et arbeid som trolig må gjøres manuelt to ganger i måneden.
Uten legereservasjon byttes både generiske og parallellimporterte legemidler. Dersom en skal
ha en merking over hva som kan byttes ved legereservasjon mener Legemiddelverket at dette
mest sannsynlig blir en liste over hva som kan byttes, det vil si deparallellimporterte
legemidlene som er "like nok". Dette vil bli en relativt lang liste. A føre en slik liste 2 ganger i
måneden manuelt vil kreve ressurser. Dessuten er utarbeiding av lister manuelt en større
feilkilde enn automatiserte rutiner.

Det viktigste forholdet er at det på tross av jevnlig innsending av lister alltid er usikkerhet
vedrørende hvilke "gamle" pakninger som kan finnes i det enkelte apotek. Man kan tenke seg
følgende situasjon: Det skjer en endring i produksjonen av et legemiddel som selges både i
orginallegemiddel og som parallellimportert pakning, f. eks. i fargestoff og tablettstørrelse.
Dette gjør at samme varenummer i en periode inneholder litt ulike tabletter i utseende mellom
originalen og det parallellimporterte legemiddelet da produksjonen ikke alltid endres helt
parallelt i alle land. Parallellimportøren gir beskjed slik at Legemiddelverkets bytteliste gir
informasjon om at det ikke skal byttes til dette parallellimporterte legemiddelet ved
legereservasjon. Når parallellimportøren igjen importerer " like nok" legemidler fra de ulike
land gis det igjen beskjed til Legemiddelverket, og preparatene blir igjen byttbare ved
legereservasjon. På dette tidspunkt har man ikke full oversikt over hvilke pakninger som
finnes igjen ved det enkelte apotek. En slik midlertidig endring i byttbarhet vil ikke medføre
endringer i varenummer og kan derfor vanskelig oppdages på apoteket. I slike tilfeller kan
pasienter med legereservasjon mot generisk bytte få utlevert et parallellimportert legemiddel
som ikke skulle vært utlevert.
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En annen utfordring er hvordan denne informasjonen skal sendes ut til apotekene. Pr i dag er
vi ikke kjent med noen prosedyre som går inn i datasystemene hos apotekene der dette kan
registreres.

Prosessen videre - Økonomiske konsekvenser
Parallellimporterte legemidler utgjør en lav andel av total legemiddelomsetning, 2,7 % i 2010
(kilde Farmastat — Tall og Fakta 2011), og reservasjonsraten for leger er lav (totalt ca 5 %,
men varierer mye fra legemiddel til legemiddel).
Allikevel har Legemiddelverket fått innspill gjennom møter samt muntlige og skriftlige
tilbakemeldinger på at en innstramming av ordningen slik den praktiseres i dag, vil påvirke
apotekenes økonomi og parallellimportørenes økonomi i betydelig grad.

Legemiddelverket ønsker konkrete innspill på dette, spesielt på hvilke mekanismer som slår
inn og i hvilken grad økonomien til de ulike aktører påvirkes.
Legemiddelverket ønsker derfor å motta høringsinnspill vedrørende en praktisering av
ordningen der legereservasjon og pasientreservasjon også gjelder alle parallellimporterte
legemidler.

Høringsinnspill
Vi ber om at høringsinstansenes kommentarer er oss i hende senest 24. juni 2011.

Med vennlig hilsen
STATENS LEGEMIDDELVERK

Ilisabeth Bryn (e.f.)
avdelingsdirektør
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avdelingsoverlege
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