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NY002 Generisk bytte

Praktiske øvelser

Gjennom praktiske øvelser som er laget til dette e-læringskurset  
skal du trene på å utføre oppgaver knyttet til arbeid på apotek. 

Tips til gjennomføring

• Gjennomfør e-læringskurset først

• Skriv ut Kurskompis eller vis på skjerm

• Sett av tid (30 min), enten for å gjennomføre alt i sammenheng 
eller del det opp i mindre bolker

• Du trenger tilgang til internett

Det kan være nyttig å gjøre praktiske øvelser etter et e-læringskurs. 
Kurskompis gir deg muligheten til dette! Med et ferdig opplegg kan du trene på 
å omsette teori til praksis, enten alene eller sammen med andre. 

Kurskompis tar ca. 30 minutter å gjennomføre.
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1. Søk opp www.legemiddelverket.no/ og gå inn på Legemiddelsøk.

Praktiske øvelser

Versjon 1.0

NY002 Generisk bytte

2. Velg Bytteliste. 
Faksimile: legemiddelsok.no

Faksimile: legemiddelsok.no

I kurset «NY002 Generisk bytte» lærte du blant annet om byttelisten. Nå skal du bli vant til å 
vurdere byttbarhet ved å bruke byttelisten på nettsiden til Statens legemiddelverk.

http://www.legemiddelverket.no/
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Søk opp følgende legemidler.

Svar på spørsmålene på grunnlag av informasjonen du får fra byttelisten. 

1. Selexid

a) Kan denne byttes? Hvis ja, hvordan kan man se det? 

b)  Har den merknad til bytte? Hvis ja, hvilken?

2. Serkep

a) Kan denne byttes? Hvis ja, hvordan kan man se det? 

b) Har den merknad til bytte? Hvis ja, hvilken?

c) Hva betyr merknaden for muligheten for bytte?

3. Neurontin 

a) Kan denne byttes? 

b) Neurontin har merknad til bytte, hvilken?

c) Hva betyr merknaden for muligheten for bytte?

4. Apocillin (granulat til mikstur)

a) Kan denne byttes til Weifapenin (pulver til mikstur)? 

b) Med utgangspunkt i byttelisten; kan denne byttes til Apocillin (tabletter/dråper)?  
Hvorfor/ hvorfor ikke?

5. Liothyronin

a) Kan denne byttes? 

b) Har den merknad til bytte? Hvis ja, hvilken?

NB! Oppgavene ble laget høsten 2020.
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Praktiske øvelser - løsningsforslag

Versjon 1.0

NY002 Generisk bytte

1. Selexid

a) Kan denne byttes? Hvis ja, hvordan kan man se det?  
Ja, Selexid tabletter kan byttes til Penomax tabletter. 
Det ser man på at byttegruppekoden er lik for preparatene med samme styrke.

b) Har den merknad til bytte? Hvis ja, hvilken? 
Selexid har ingen merknad til bytte.

Faksimile: legemiddelsok.no
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2. Serkep

a) Kan denne byttes? Hvis ja, hvordan kan man se det?  
Ja, Serkep kan byttes til Seretide inhalasjonsaerosol og Salmeterol/Fluticasone Cipla  
inhalasjonsaerosol i tilsvarende styrker.  
Det ser man på at byttegruppekoden er lik for preparatene med samme styrke.

b) Har den merknad til bytte? Hvis ja, hvilken? 
Serkep har følgende merknad til bytte: «Serkep er ikke byttbar for pasienter under 18 år».  
Denne merknaden kommer opp for alle de generiske alternativene. 

c) Hva betyr merkanden for muligheten for bytte? 
Det betyr at Serkep kan byttes for voksne, men ikke for barn og unge under 18 år.

Faksimile: legemiddelsok.no

Faksimile: legemiddelsok.no
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3) Neurontin

a) Kan denne byttes?  
Ja, Neurontin kan byttes.

b) Neurontin har merknad til bytte, hvilken? 
Neurontin har følgende merknad til bytte: «Begrenset bytte ved epilepsi».

c) Hva betyr merknaden for muligheten for bytte? 
Det betyr at Neurontin ved epilepsi kun kan byttes ved oppstart av behandlingen og at legen 
da ikke må kontaktes. Hvis Neurontin ved epilepsi skal byttes senere i behandlingen, f.eks. ved 
legemiddelmangel, må legen kontaktes.  
Neurontin brukt ved andre indikasjoner enn epilepsi kan alltid byttes med legemidler med 
samme byttegruppekode. Da er det ikke nødvendig med legekontakt. 

Faksimile: legemiddelsok.no

Faksimile: legemiddelsok.no
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4) Apocillin (granulat til mikstur)

a) Kan denne byttes til Weifapenin (pulver til mikstur)?  
Ja, Apocillin (granulat til mikstur) kan byttes til Weifapenin (pulver til mikstur). 

b) Med utgangspunkt i byttelisten; kan denne byttes til Apocillin (tabletter/dråper)?  
Hvorfor, hvorfor ikke? 
Nei, Apocillin (granulat til mikstur) kan ikke byttes til Apocillin (tabletter/dråper) ettersom  
byttegruppekodene er forskjellige på grunn av ulik formulering. 

Faksimile: legemiddelsok.no
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5) Liothyronin

a) Kan denne byttes?  
Nei, den kan ikke byttes. Søker man på Liothyronin i byttelisten får man ingen treff. Det finnes 
pr. dato ikke et byttbart preparat med norsk markedsføringstillatelse. 

b) Har den merknad til bytte? Hvis ja, hvilken? 
Ettersom den ikke kan byttes, har den ikke merknad til bytte.  
Dette kan endre seg dersom et generisk legemiddel får norsk markedsføringstillatelse.

Faksimile: legemiddelsok.no


