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Vår ref

2018/254

Vår dato

18.01.2019

Avtaleperiode

01.02.2019 - 31.01.2021

Avtaler

1908 Hepatitt B

LIS-hepatitt B avtaler
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 2019 og 2020 er det mottatt tilbud fra følgende legemiddelfirma Gilead (Vemlidy®), Mylan
(Entecavir®) og Orifarm (Baraclude® og Vemlidy®).
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
1. Tenofovir disoproxil
(Tenofovir 245 mg Mylan®)

Behandlingskost
Merknad
LIS rabattert AUP per år
1 tablett daglig

1

Annen tilgjengelig behandling

Behandlingskost
Merknad
LIS rabattert AUP per år

2. Entecavir
(Entecavir 0,5 mg Mylan®)
3. Baraclude
(Entecavir 0,5 mg Orifarm®)
4. Tenofovir alafenamide
(Vemlidy® Orifarm)
5. Tenofovir alafenamide
(Vemlidy® Gilead)

1 tablett dag
1 tablett daglig

1 tablett daglig
1 tablett daglig

Endrede indikasjoner og dokumenterte forskjeller på effekt og bivirkninger kan medføre endring i
anbefalingen.

KONFIDENSIALITET AV LEGEMIDDELPRISER I ANBUD
Det er viktig at prisinformasjonen er lett tilgjengelig for ansatte som har et tjenstlig behov. Kunnskap
om pris vil bidra til bedre etterlevelse av avtalene. Samtidig må det sørges for at prisinformasjonen
håndteres på en riktig måte.
De administrerende direktørene i RHF-ene har gitt sin tilslutning til følgende prinsipper for håndtering
av enhetspriser for legemidler:
•
•

•
•

Helseforetakene plikter å sikre at alle grupper av ansatte som har tjenstlig behov har tilgang til
informasjon om legemidler. Informasjonen skal være lett tilgjengelig.
Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvilke grupper ansatte som har tjenstlig behov og som
dermed skal ha tilgang. Det er påkrevd at de som har tjenstlig behov behandler enhetsprisene
konfidensielt i henhold til gjeldende lovverk.
Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov kan bare gi informasjon om enhetspriser
til andre ansatte med tjenstlig behov.
Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller mellom
ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller angis. Dette
for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten.
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