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HØRING OM UTLEVERINGSBESTEMMELSER FOR TUBERKULOSEMIDLER

Bakgrunn

Legemiddelverket kan, i følge  Forskrill om legemidler,  bestemme at et legemiddel skal ha
begrenset utleveringi. Apoteket har plikt til å påse at kravene til utlevering er oppfylt for
legemidler med utleveringsbestemmelser 2 (UB). For at det skal være mulig for apoteket å
oppfylle sin plikt om å påse at UB oppfylles, må disse derfor inneholde krav som
apotekpersonalet kan håndtere.

Legemidlene i ATC-gruppe JO4A Midler til behandling av tuberkulose (heretter
tuberkulosernidlene) er underlagt utleveringsbestemmelse som et tiltak for å redusere
risikoen for resistensutvikling. Utleveringsbestemmelsen ble endret i november 2012 fordi
det var uklarheter i tolkning av bestemmelsen, samt at den var til hinder for bruk utenfor
godkjent indikasjon («off-label»). Det fantes på det tidspunktet ingen ordning for å søke om
eller gi unntak fra utleveringsbestemmelser. I forkant av endringen ble det hentet inn råd fra
en gruppe eksperter på antibiotikabruk (antibiotikagruppen), Helsedirektoratet og Nasjonalt
folkehelseinstitutt (FHI).

I etterkant av endringen tyder henvendelser på at den nye utleveringsbestemmelsen har gjort
det vanskelig å utføre enkelte typer nødvendig behandling. Dette skyldes blant annet at noen
sykehus ikke har ansatt spesialister innenfor de spesialitetene som utleveringsbestemmelsen
krever, eller at tilgangen på disse er dårlig. Det finnes også eksempler på «off-label»-bruk
som ikke er knyttet til infeksjoner. Legemiddelverket mener derfor at det er behov for å se
på utleveringsbestemmelsen på nytt. I tråd med endringen i Legemiddelforskriften 14.
februar 2013 sendes forslaget til endring ut på høring. Utleveringsbestemmelsen vil etter
høringen være knyttet til virkestoff, legemiddelform og styrke i stedet for
enkeltlegemidlenes markedsføringstillatelse.
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Gjeldende utleveringsbestemmelse for tuberkulosemidlene

Skal kun utleveres etter resept fra spesialist i infeksjonssykdommer, medisinsk mikrobiologi,
lungesykdommer eller barnesykdommer.

Ordlyden i gjeldende utleveringsbestemmelse krever at rekvirenten har spesialistutdanning i
infeksjonssykdommer, medisinsk mikrobiologi, lungesykdommer eller barnesykdommer.
Dette innebærer at sykehusleger som er under spesialisering ikke kan skrive resepter på
tuberkulosemidlene. Denne løsningen ble anbefalt av antibiotikagruppen. Gruppen mente at
spesialister innen infeksjon, lunge og pediatri ville være mer bevisste nødvendigheten av å
begrense rifampicinbruk «off-label» enn spesialister innen andre spesialiteter. Både FHI og
Helsedirektoratet støttet kravet om spesialistkompetanse.

Tabell 1: Oversikt over legemidler som har UB knyttet til markedsføringstillatelsen i ATC-
gruppe JO4A

Handelsnavn
Legemiddel-
form

Rimactan Kapsel

Tablett
Rimactazid Tablett

Rimcure Tablett

Rimstar Tablett
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Styrker Virkestoff

300 mg Rifampicin
150 mg
450 mg
150 mg/
75 mg

150 mg/
75 mg/
400 mg

150 mg/
75 mg/
400 mg/
275 mg

Rifampicin,
Isoniazid

Rifampicin,
Isoniazid,
Pyrazinamid

Rifampicin,
Isoniazid,
Pyrazinamid,
Etambutol-
hydroklorid
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Tuberkulose

For fortsettelsebehandling av
tuberkulose i samsvar med
Verdens helseorganisasjons
(WHOs) retningslinjer.
Andre offisielle retningslinjer for
riktig bruk av tuberkulosemidler
bør også tas hensyn til.
For innledende behandling av
tuberkulose i samsvar med
Verdens helseorganisasjons
(WHOs) retningslinjer.
Andre offisielle retningslinjer for
riktig bruk av tuberkulosemidler
bør også tas hensyn til.
Se Rimcure

Krav knyttet til meldeplikt og utlevering av rifampicin og isoniazid ved behandling av
tuberkulose

Indikasjonsområde ATC-kode

JO4ABO2

JO4AMO2

JO4AMO5

JO4AMO6
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I følge Blåreseptforskriftens § 4 skal sykehusapotekene kvartalsvis sende liste til FHI over
alle pasienter som har fått utlevert rifampicin og isoniazid. Listen benyttes til å kontrollere at
alle pasienter som har fått forskrevet tuberkulosemidler, også er meldt til
Tuberkuloseregisteret ved Folkehelseinstituttet. Kun utlevering av tuberkulosemidlene
forskrevet for tuberkulose skal meldes, andre indikasjoner er ikke meldingspliktige.
Legemidler til behandling av pasienter som er innlagt i sykehus skal ikke rapporteres, men
behandlende sykehuslege har ansvar for å melde tuberkulosepasienter til
tuberkuloseregisteret.

Blåreseptforskriften setter også krav om at utlevering av rifampicin og isoniazid til
behandling av tuberkulose skal foregå fra sykehusapotek.

Rapporteringsplikten og kravet om utlevering fra sykehusapotek er kun knyttet til
tuberkulosebehandling. Legemiddelverket har valgt ikke å se på utleveringsbestemmelsen
som knyttet til bestemmelsene i Blåreseptforskriften fordi en sammenkobling ville utelukke
bruk off-label. Denne høringen omfatter ikke rapporteringsplikten.

Et krav om utlevering fra sykehusapotek vil  være  i strid med rekvirerings- og
utleveringsforskriften § 1-4 som omhandler retten til fritt apotekvalg. Retten til fritt
apotekvalg og tilgang til legemidler er viktige prinsipp som det skal særlige grunner til for å
sette til side. Både sykehusapotek og primærapotek er omfattet av informasjonsplikten, og
det stilles samme krav til personalets kompetanse. Det er derfor ikke grunn til å anta at
informasjonen ved utlevering av disse legemidlene vil  være  dårligere i primærapotek enn
ved sykehusapotek. Legemiddelverket mener at det ikke er grunnlag for å ha krav om
utlevering fra sykehusapotek i utleveringsbestemmelsen. Kravet om utlevering av isoniazid
og rifampicin fra sykehusapotek vil fortsatt gjelde for behandling av tuberkulose.

Eksempler på «off-label» bruk av rifampicin.

Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon er tillatt i Norge. Legemiddelverket er kjent
med at særlig rifampicin brukes «off-label», men har ingen fullstendig oversikt over ved
hvilke diagnoser dette gjelder. I følge informasjon fra blant annet HELF0 er de vanligste
diagnosene ved søknad om individuell refusjon av utgifter for behandling med rifampicin:

Atypiske mycobakterier
Lungeinfeksjon
Osteomyelitt
Hidrabenitis suparativa
Hepatisk kløe (ca 5 pasienter i Norge)
MRSA-sanering

Utstrekningen av «off-label» bruk ser ut til å være relativt stabil i følge tall fra
Reseptregisteret (

Tabell 2). Det er knyttet en del usikkerhet til disse tallene (for eksempel feilforskrivning,
feilkoding, personer uten fullstendig personnummer ekskludert). Tallene kan allikevel gi en
indikasjon på omfanget av «off-label» behandling.
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Tabell 2: Oversikt over antall individer som har fått tuberkulosemidler og type resept (tall
fra Reseptregisteret, FHI)
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Forslag til endring

Legemiddelverket har to alternative forslag til endring av utleveringsbestemmelsen:
1. Gjeldende UB erstattes med ny tekst som innebærer at tuberkulosemidlene kun kan

utleveres etter resept/rekvisisjon fra sykehus, spesialist i infeksjonsmedisin, pediatri
eller lungesykdommer.

2. Gjeldende UB fjernes helt.

Rifarnpicin
4 Korrekt informasjon om §4 for 2012 mangler, dette medfører også at «off-label» ikke kan estimeres.

Forutsetning: All behandling av tuberkulose er rekvirert etter § 4, all annen utlevering antas forenklet å være
knyttet til «off-label» behandling. I tabellen er kun pasienter med fullstendig personnummer inkludert. Her
mangler mange tuberkulosepasienter, og andelen av «off-label»-bruk vil dermed være overestimert.
6 Rifampicin + isoniazid
' Rifatnpicin + isoniazid + pyrazinamid
8 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid +etambutolhydroklorid
9 Tall mangler fullstendig

Rifampicin inkludert godkjente kombinasjoner.
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Alternativ 1: Endre ulleveringsbestenunelsen
Legemiddelverket foreslår å utvide gjeldende utleveringsbestemmelse til å inkludere alle
sykehusleger med følgende ordlyd:
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra sykehus eller spesialist i infeksjonssykdommer,
medisinsk mikrobiologi, lungesykdommer eller barnesykdommer.

Dette forslaget vil gjøre det enklere å håndtere behandling med tuberkulosemidler i sykehus,
samtidig som behandling utenfor sykehus begrenses. Forslaget tar i liten grad høyde for
antibiotikagruppens bekymring rundt forståelse for og bevissthet rundt
resistensproblematikk i spesialitetene som ikke er nevnt i utleveringsbestemmelsen. Det vil
imidlertid være vanskelig å gi en mer spesifikk utleveringsbestemmelse som tar høyde for
alle nødvendige hensyn og som er enkel for apotekene å forholde seg til. Antibiotikagruppen
er konsultert om dette forslaget og mener at dette er en forsvarlig løsning.

En konsekvens av dette alternativet vil  være  at behandling til pasienter som bor i
institusjoner utenfor sykehus (for eksempel sykehjem) må forskrives på resept til den enkelte
pasient av en lege med rett spesialitet eller sykehuslege.

Alternativ  2:  Fjerne UB
Dette alternativet innebærer at UB flernes helt. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for
legemiddelhåndteringen i tuberkulosebehandlingen fordi denne er regulert gjennom
Blåreseptforskriftens § 4 og Forskrift om tuberkulosekontroll. Tilgangen til behandling «off-
label» vil bli enklere for den enkelte pasient. Legemidlene vil kunne utleveres fra alle apotek
etter resept fra lege. Ansvaret for å sikre at disse legemidlene ikke benyttes unødig og at
behandlingen ikke bidrar til økt resistensproblematikk legges hos den enkelte lege. For
apotekpersonalet innebærer dette at de kun må forholde seg til tilleggskrav for utlevering i
forbindelse med tuberkulosebehandling.

Antibiotikagruppen og FHI har uttrykt bekymring for at fj erning av UB vil gi dårligere
kontroll av bruken av rifampicin og øke resistensproblematikken.

Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk
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