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Eksempel 1
Legemidler til barn

Manglende tilgjengelige medikamenter

- noen utfordringer

Vårseminar 2015
Claus Klingenberg
Barnavdelingen UNN og UiT

Reistens situasjon E. coli i Norge
NORM rapport 2012
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BMJ Best Practice
UVI hos barn alder 6 uker - 2 år
I Norge

Ingen mikstur av 3. generasjon cefalosporin tilgjengelig

Ingen mikstur av amoxicillin-clavulansyre tilgjengelig

TMS mikstur tilgjengelig, men ~¼ av alle E. coli er resistent

Fra: GSK
Sendt: 28. oktober 2014 15:02
Til: Klingenberg Claus
Emne: RE: Amoxicillin-clavulan syre
Hei
Denne saken ”henger” fremdeles ute i Europa og ikke på SLV. Augmentin oral suspensjon er ett av
flere preparater som man driver og harmoniserer på europeisk nivå, både når det gjelder
produktinformasjonen og produksjonsprosessen. Begge disse tingene må være på plass før man
må bli enig med en europeisk myndighet (som ikke er SLV i denne saken) om at man kan søke om
markedsføringstillatelse i land som ikke har dette, inklusive Norge. Siden harmoniseringen her ikke
er ferdig blir det heller ikke initiert en søknadsprosess om markedsføringstillatelser.
Beklager fortsatt at dette tar tid.
Mvh
From: Klingenberg Claus [mailto:Claus.Klingenberg@unn.no]
Sent: 26. oktober 2014 23:15
To: GSK
Subject: SV: Amoxicillin-clavulan syre
Hei, og takk for svar.
Beklager min manglende forståelse for dette. Preparatet finnes altså godkjent for bruk i en rekke
europeiske land, og har vært i bruk i årtier.
Det er et medikament som fortsatt anbefales brukt ved febril UVI hos barn, se vedlegg.
Resistenssituasjonen i Norge (E. coli urinveisisolat) er i dag slik at vi egentlig ikke har noen gode
perorale miksturer for behandling av febril UVI hos barn i alderen 0-2 år.
Er det da noen argumenter mot å ta det inn? Er det SLV som ikke vil godkjenne? I så fall bør det
vel kontaktes. Kan ikke dere i GSK presse på? Eller vil det hjelpe om vi gjorde det?
Det er vi barnelegene som behandler barn hver dag som ser dette problemet. Og det er våre
pasienter som lider under at vi ikke har dette tilgjengelig.
MVH

Hva gjør vi?
• Amoxicillin-clavulan syre
mikstur markedsført i
utlandet
– Sverige
– England
– Tyskland
– Etc.
– På markedet siden 1985
– På WHO sin liste over
”essential medicines”

• Amoxicillin-clavulan
syre mikstur i Norge
– Siden 2009 har flere
barneleger (NBF) vært i
kontakt med mange
legemiddelselskap om
registrering
• Actavis Norway
• Abcur
• Glaxo

Er prosessen for søknad om
markedsføringstillatelse av
medikamenter for byråkratisk,
og gjør det at norske barn ikke får
tilgang på god og nødvendig medisin
som er lett tilgjengelig i andre land vi
sammenligner oss med?

2

01.06.2015

Eksempel 2 – Pris
Ingen prisregulering på uregistrerte medikamenter
• Pris på medikamenter som tas inn på registreringsfritak
– Niferex orale dråper®, 1 flaske (Norge 500 kr, Sverige 60 kr)
– Spektramox®; en flaske (Norge ca 400 kr, Sverige 150 kr)

• Pris på nye (gamle) medisiner
– Caffein (Peyona®); 10 x 1 ml, 2142 kr
– Ibuprofen (Pedea®); 4 x 2 ml, 4300 kr
– Propranolol (Hemangiol®); 120 ml, 2280 kr

• Tilgjengelighet av det vi trenger
– Multivitamin dråper, ingen markedsført i Norge
– Oppløselige steroidtabletter
– + en rekke andre medikamenter..

Hvordan få ned antall medikamenter
som brukes off-label?
• Forenkle prosessen for registrering av
medikamenter som brukes i
sammenlignbare land og som i dag
brukes mye off-label i Norge
– Betapred®
– Spektramox®
– Etc.

• Regulere pris nye medikamenter
– Neppe så enkelt<.

Takk!
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