Anbud på hivlegemidler
Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse på hivlegemidler og sykehusene skal prioritere de medisinene
som vant anbudet for reduksjon av kostander på hivlegemidler. Hivbehandlingen vant anbudet og har første prioritert heter Emtricitabin/tenofovirdisoprofil fra Accord og darunavir/kobicistat (Rezolsta) fra Janssen.
Når du kommer til avtale med din infeksjonslege kan han/hun be deg bytte over til medisinene som vant anbudet
(10 forskjellige hivbehandlinger i prioritert rekkefølge). Infeksjonslegen skal da fortelle deg at dette er av økonomiske grunner.
Det sies at medikamentene som vant anbudet er minst like gode, HivNorge mener bestemt at dette ikke tilfellet. Vi
klarer ikke å finne studier som bekrefter at dette. Vi spør oss om hvorfor legemidlene ikke har vært brukt i større
omfang i disse behandlingskominasjonene tidligere hvis de er like gode?
Om du har erfaring med de medisinene og virkestoffene som inngår hos anbudsvinnerne og tidligere har opplevd at de de gir deg bivirkninger, eller om du finner det vanskelig å sikre at du klarer å ta to piller daglig, kan du be
infeksjonslegene om å få fortsette på de medisinene du bruker i dag.
Har du vært gjennom flere medisinbytter tidligere på grunn av mulige bivirkninger eller interaksjoner, er også dette
medisinske grunner for at du skal kunne fortsette på medisinene du er fornøyd med i dag.
Det ene legemidlet (Rezolta) som inngår i de to medisinene som vant anbudet har interaksjoner med andre legemidler – også kosttilskudd. Derfor er det svært viktig at du opplyser din infeksjonslege om alle medisiner og kosttilskudd du tar daglig.
Om du mener det er umulig for deg å bruke disse medisinene på grunn av bivirkninger eller det er vanskelig for
deg å innta mer enn én pille daglig, kan infeksjonslegen din begrunne at du fortsetter med de medisinene du går
på i dag, ut i fra medisinske årsaker.
Har du andre spørsmål til dette eller trenger bistand, kan du kontakte oss i HivNorge. Vi er å treffe på kontortelefonen vår, via Messenger på vår Facebook-side (HivNorge) eller via e-post; post@hivnorge.no.

