Oslo, 21.06.18

Til pasienten
Sykehusene har besluttet at pasienter i LAR som bruker metadon mikstur, buprenorfin
eller buprenorfin/nalokson tabletter bytter til rimeligste variant. Dette fordi legemidlene
har lik virkning og pengene man sparer går til å behandle flere pasienter.
DU BRUKER METADON MIKSTUR

DU BRUKER BUPRENORFIN

Nytt navn på din medisin er: Metadon Nordic
drugs.

Nytt navn på din medisin er: Buprenorphine
Orifarm.

Medisinen har samme effekt og er godkjent av
legemiddelmyndighetene
ighetene i Norge. Du kan oppleve
de samme bivirkningene som med din gamle
mikstur.

Medisinen har samme effekt og er godkjent av
legemiddelmyndighetene i Norge. D
Du kan oppleve
de samme bivirkningene som med din gamle
tablett. Observasjonstid for buprenorfin skal ikke
overstige 5 minutter.

DU BRUKER BUPRENORFIN/NALOKSON
/NALOKSON
Nytt navn på din medisin er: Subuxone Indivior.
Indivior

Medisinen har samme effekt og er godkjent av
legemiddelmyndighetene i Norge. Du
D kan
oppleve de samme bivirkningene som med din
gamle tablett. Observasjonstid for Subuxone
Indivior skal ikke overstige 5 minutter.
Står du på metadon tabletter trenger du ikke bytte medisin.
Hvorfor blir jeg anbefalt å bytte?
Din nye LAR-medisin
medisin er like trygg og god som din tidligere medisin, men har en lavere pris. Siden LAR
LAR-

medisinene skal virke like bra, anbefaler sykehusene
s
å bruke de rimeligste. Sykehusene får da penger som
de vil bruke på å behandle flest mulig pasienter. Disse
D
pengene ville ellers gått til legemiddelfirmaene
legemiddelfirmaene.
Er førstevalget like trygt som de andre preparatene?
preparatene
Ja. Forskjellene mellom medisinene kan være ulikt navn, utseende, ulike hjelpestoffer og tekst i
pakningsvedlegget.
Hvordan skal byttet foregå?
Legen din vil kalle deg inn tilil time og skrive ut ny resept, og den gamle resepten slettes
slettes. Dette vil skje
innen 31. desember 2018.
Må andre pasientgrupper bytte medisiner?
Ja. De siste årene har flere pasientgrupper byttet til rimeligere medisiner, der det fins flere alternativer
med samme effekt og bivirkninger.
Hvem skal ikke bytte?
Hovedregelen er at flest mulig skal benytte førstevalget,
f
men hos noen er det likevel medisinske grunner
til at førstevalget ikke skal benyttes.
benyttes Et viktig eksempel er: Metadon Nordic Drugs skal brukes med
forsiktighet ved diabetes. Eventuelle medisinske grunner må avklares med foreskrivende lege.
Kan jeg stole på at jeg ikke får flere bivirkninger av den nye medisinen?
Din nye og din gamle medisin inneholder det samme virksomme stoffet. Du kan derfor oppleve de samme
bivirkningene. Dersom du opplever nye bivirkninger bør du snakke med legen din. Vi opplever bivirkninger
av medisiner på forskjellige måter, og derfor ønsker Legemiddelverket å høre fra pasient og pårørende. Du
kan melde bivirkninger inn til Legemiddelverket
Legemiddelverke på www.legemiddelverket.no..

Dette brevet distribueres fra den enkelte LAR klinikk og fra brukerorganisasjonene til alle LAR-pasienter i
Norge, med kopi til fastlege.

