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Oslo, 11. januar 2018
LIS-hepatitt B avtaler 2018 i perioden 1.2.2018 – 31.1.2019
Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler (LIS) eies av helseregionene og arbeider for alle offentlige
sykehus. Formålet til LIS er å legge grunnlag for avtaler om kjøp og levering av legemidler etter oppdrag
fra helseforetak og dermed redusere kostnadene til pasientbehandling.
For 2018 er det mottatt tilbud fra følgende legemiddelfirma Gilead (Vemlidy®), Sandoz (Entecavir og
Tenofovir) og fra Teva (Entecavir og Tenofovir).
Anbefalinger
De administrerende direktørene i helseregionene har vedtatt å benytte LIS spesialistgruppes
anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Instruksen betyr at rimeligste alternativ skal velges blant
de ulike behandlingsalternativene.
Helseforetakenes lojalitet til anbefalingene er en viktig faktor i arbeidet for å oppnå lavere
legemiddelpriser som igjen vil gi mulighet til å behandle flere pasienter.
LIS-hepatitt spesialistgruppens anbefalinger for preparatvalg er basert på laveste tilbudspris for
legemiddelkostnad per år. Legemiddelkostnadene er basert på anbefalte doseringer i legemidlenes
preparatomtale (SPC) og oppgitt i rabattert utsalgspris (AUP).
Originalpreparater, generiske- og biotilsvarende legemidler med godkjent indikasjon vil vurderes på lik
linje og på bakgrunn av laveste legemiddelkostnad per år vil det anbefales bytte innenfor likt virkestoff.
Dersom rimeligste alternativ ikke kan brukes av medisinske årsaker, skal det begrunnes i pasientens
journal.
LIS hepatitt spesialistgruppe henviser til norske legeforeningens veileder for hepatitt B.

Anbefalt behandling
Tenofovir disoproxil
(Tenofovir Sandoz®)

Behandlingskost
LIS rabattert AUP per år

Merknad
1 tablett dag

1

Annen tilgjengelig behandling

Behandlingskost
LIS rabattert AUP per år

Tenofovir disoproxil
(Tenofovir Teva®)

Merknad
1 tablett daglig

Entecavir
(Entecavir 0,5 mg Teva®)
Entecavir
(Entecavir 1 mg Teva®)
Entecavir
(Entecavir 0,5 mg Sandoz®)
Entecavir
(Entecavir 1 mg Sandoz®)
Tenofovir alafenamide
(Vemlidy®Gilead)

1 tablett daglig
1 tablett daglig
1 tablett daglig
1 tablett daglig
1 tablett daglig

Endrede indikasjoner og dokumenterte forskjeller på effekt og bivirkninger kan medføre endring i
anbefalingen.
Leverandøren skal etter anmodning fra helseforetaket gi nødvendig opplæring på sykehusene relatert
til avtalelegemidlene, se rammeavtalen punkt 8.7. For nye legemidler skal denne opplæringen finne
sted innen rimelig tid etter innføring av nytt legemiddel. Nødvendig møtevirksomhet skal skje i henhold
til retningslinjene for helseforetakene.
Anbefalingene fra de regionale fagdirektører for bruk av nye hepatitt B-legemidler i
spesialisthelsetjenesten vil bli oppdatert i forhold til tilbudsprisen i LIS Hepatitt B avtaler.
Enhetsprisen, eller informasjon som medfører at man kan regne seg frem til denne, her
legemiddelkostnad i LIS rabatert AUP, er unntatt offentlighet etter forvaltningsloven § 13 nr. 2.
Eventuelle innsynsbegjæringer behandles i samråd med Sykehusinnkjøp, LIS.
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