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Utbyte av biologiska läkemedel
skulle kunna genomföras på
apoteken
H. Tolonen, P. Kurki, M Airaksinen, K Hämeen-Anttila, P. Ruokoniemi

Utbyte av läkemedel skulle förutsätta
en omsorgsfull planering och ett
stegvis genomförande
Fimea anser utifrån en undersökning som genomfördes 2018 att det skulle vara
möjligt att genomföra ett stegvis utbyte av biologiska läkemedel på apoteken med
säkerställande av medicineringssäkerheten. Detta skulle emellertid förutsätta t.ex. att


Fimea fastställer de biologiska läkemedlens kliniska och praktiska utbytbarhet liksom
även den funktionella likheten hos administrerings anordningarna. Dessutom skulle
intervallet för utbyte av läkemedel bedömas kritiskt.



Apoteken skulle säkerställa den lagstadgade läkemedelsrådgivningen och rätt
användning av administreringsanordningarna i samband med expedieringen av
biologiska preparat. Patienten bör få enhetlig läkemedelsinformation om de preparat
som han eller hon faktiskt använder från apoteket och andra hälso- och
sjukvårdsenheter.



Informationsutbytet mellan dem som deltar i läkemedelsbehandlingen skulle
säkerställas och de yrkesutbildades kunskap om biosimilarer skulle förbättras.

Varför dryftas utbyte av biologiska läkemedel?
Den totala försäljningen av läkemedel har vuxit under 2010-talet. Mätt i partipriser
fanns det sju biologiska läkemedel bland de tio mest sålda läkemedlen år 2018 räknat
i euro. På samma sätt som många andra läkemedelsmyndigheter inom EU har Fimea
konstaterat att biosimilarer och deras referenspreparat är utbytbara. Införandet av
biosimilarer skapar en priskonkurrens mellan biologiska preparat som både
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läkemedelsanvändarna och samhället har nytta av. Användningen av biosimilarer i
öppenvården är emellertid obetydlig. Tillsvidare tillämpas läkemedelsutbyte inte på
biologiska läkemedel på apoteken, men det kan ses som en potentiell metod för att
öka införandet av biosimilarer.

Undersökningsmaterial och -metoder
De finländska läkemedelsaktörernas och patientorganisationernas synpunkter
utreddes i form av temaintervjuer på hösten 2018 (n= 32 intervjuer, i vilka det deltog
62 personer).

Identifierad nytta och risker


Som nytta med läkemedelsutbytet identifierades utöver ekonomiska fördelar även en
smidigare läkemedelsbehandling t.ex. vid störningar i tillgången.



Som potentiella risker identifierades läkemedelsbehandlingens kontinuitet, bristfällig
handledning, motstridig information och produkternas spårbarhet.
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