
   

 

 
 
              
            Oslo, 4.10.18 

Til pasienten 

Sykehusene har besluttet at pasienter som får hiv-legemidler skal vurderes for bytte av 
medisiner. Dette er en viktig faktor for å oppnå lavere legemiddelpriser.  
 
Hvorfor blir jeg anbefalt å bytte? 
Din nye hiv-medisin er like god til å kontrollere hiv-viruset som din tidligere medisin, men har en lavere 
pris. Ved å bruke rimeligere hivmedisiner kan sykehusene bruke pengene på andre tiltak til beste for 
pasientene. Disse pengene ville ellers gått til legemiddelfirmaene.  
 
Er førstevalget like trygt som de andre preparatene?  
Ja. Forskjellene mellom medisinene kan være ulike bivirkninger eller at noen medisiner ikke kan 
kombineres. Det er derfor viktig at legen kjenner til alle dine medisiner og kosttilskudd, også bruk av 
rusmidler. 
 
Hvordan skal byttet foregå? 
Legen din vil sammen med deg vurdere om du kan bytte behandling i forbindelse ved vanlig planlagt 
oppfølging av deg.  Dersom du har et restlager av medisiner, brukes disse først, og kontroller planlegges ut 
fra dette. 
 
Må andre pasientgrupper bytte medisiner?  
Ja. De siste årene har flere pasientgrupper byttet til rimeligere medisiner, der det finnes flere alternativer 
med tilsvarende effekt og bivirkninger.  
 
Hvem skal ikke bytte? 
Hovedregelen er at flest mulig skal benytte førstevalget, men hos noen er det likevel medisinske grunner 
til at førstevalget ikke bør benyttes. Viktige eksempler er: kvinner i fertil alder, tidligere bivirkninger av 
samme medisinklasse, og bruk av andre legemidler som ikke lar seg kombinere med den nye medisinen.  
 
Kan jeg stole på at jeg ikke får flere bivirkninger av den nye medisinen?   
Alle medisiner kan ha bivirkninger, og pasienter kan oppleve dette ulikt. Dersom du opplever nye 
bivirkninger, må du snakke med legen din som vil foreta en vurdering. Vi opplever bivirkninger av 
medisiner på forskjellige måter, og derfor ønsker også Legemiddelverket å høre fra pasienter og 
pårørende. Du kan selv melde bivirkninger inn til Legemiddelverket på www.legemiddelverket.no.  
 
Dette brevet distribueres fra den enkelte infeksjonsklinikk og fra HivNorge til alle hivpasienter i Norge. 

http://www.legemiddelverket.no/

