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            Oslo, 07.05.18 

Kjære bruker av LAR-medisiner 
 
Fra 1. oktober 2018 vil innkjøpsavtaler og nye priser for LAR-legemidler tre i kraft. Dette kan innebære at 
legen din som hovedregel skriver ny resept til deg, der han/hun bytter til den rimeligste medisinen i hver 
gruppe.  
 
Her er gruppene av medisiner:   

 Metadon mikstur 
Eksempler: Metadon DNE, Metadon Nordic Drugs, Metadon Martindale, Metadon Pharmadone 

 Buprenorfin sublingvaltabletter 
Eksempler: Subutex, Buprenorphine Orifarm, Buprenorphine Sandoz 

 Buprenorfin/nalokson sublingvaltabletter 
Eksempler: Suboxone, Bunalict. 

 
Denne informasjonen er til orientering, slik at du kan forberede deg på å bytte medisin.  
Det vil bli sendt ut informasjon om hvilken medisin som er rimeligst i hver gruppe når dette er klart.  
 
Kan jeg stole på at den rimeligste medisinen er like bra og sikker som den dyre? 
Ja, du kan trygt bruke den rimeligste medisinen. Det er nøyaktig det samme aktive stoffet i den rimelige 
medisinen som i den dyre. Et eksempel: Det aktive stoffet i Subutex er buprenorphine. Dette er også det 
aktive stoffet i Buprenorphine Orifarm og Buprenorphine Sandoz.  
 
Det er også nøyaktig like mye buprenorphine i Subutex som i Buprenorphine Orifarm. 
 
I tillegg har erfarne leger og sykepleiere har vurdert at medisinene i hver gruppe er like gode. Effekten og 
bivirkningene er de samme, men medisinene har ulikt navn og utseende, ulike hjelpestoffer og ulik tekst i 
pakningsvedlegget.  
 
Hvorfor er medisinene billigere, hvis det er like bra?  
Legemiddelfirmaene setter ned prisene på medisinene sine når det blir konkurranse i markedet. Ved å 
bruke det rimeligste preparatet innen hver gruppe får en samme effekt til en lavere pris.  
 
Hvorfor bør jeg bytte medisin? 
Når en medisin med like god effekt og de samme bivirkningene er tilgjengelig til en lavere pris, anbefaler 
sykehusene at den rimeligste medisinen brukes. Dette er fordi sykehusene ønsker å bruke pengene på å 
behandle flest mulig pasienter. Disse pengene ville ellers gått til legemiddelfirmaene. 
 
 
Kan jeg stole på at jeg ikke får flere bivirkninger av den billige medisinen?   



 

Fordi den dyre og den rimelige medisinen inneholder det samme aktive stoffet, kan du forvente samme 
effekt, akkurat som at du kan forvente at det er de samme bivirkningene, som kan oppstå. Hvis du 
opplever bivirkninger, bør du informere din lege om dette, selv om du er gjort kjent med at det kan oppstå 
bivirkninger. Mange bivirkninger kan det gjøres noe med. Din lege kan ofte hjelpe deg med å justere 
behandlingen, så bivirkningene reduseres, og kanskje forsvinner. Det er veldig individuelt hvordan vi 
opplever bivirkninger av en medisin, og derfor ønsker Legemiddelverket å høre fra pasient og pårørende. 
Du kan melde bivirkninger inn til Legemiddelverker på www.statenslegemiddelverk.no.  
 
Med hilsen 

http://www.statenslegemiddelverk.no/

