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5.3.5 Vaihtokelpoisen valmisteen toimittaminen korvattuna
…………
Epilepsialääkkeet
Lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen (STM:n asetus 1088/2010, muutettu 1.1.2017)
mukaan määrättäessä epilepsialääkettä (ATC-luokka N03) epilepsian hoitoon, lääkemääräykseen on aina merkittävä lääkkeen käyttötarkoitus tai merkittävä lääkevaihdon kielto, tai molemmat. Jos epilepsialääkettä (ATC-luokka N03) määrätään muuhun kuin epilepsian hoitoon,
on aina merkittävä lääkkeen käyttötarkoitus.
Epilepsialääkkeet (ATC-luokka N03) kuuluvat lääkevaihtoon, mutta ne eivät ole vaihtokelpoisia epilepsian hoidossa. Epilepsialääkkeillä (ATC-luokka N03) on Lääketietokannassa ja apteekkien lääkehinnastoissa vaihtokiellon osoittava suorakorvauskoodi.
•

Jos kyseessä on kuitenkin epilepsialääkkeen alkuperäisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste, voidaan lääke vaihtaa näistä edullisimpaan. Rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteet ovat samoja alkuperäisvalmisteita kuin suoratuodut lääkevalmisteet. Näin ollen vaihtoja näiden valmisteiden kesken voidaan tehdä,
ellei lääkäri ole kieltänyt lääkevaihtoa.

•

Jos epilepsialääkkeen (ATC-luokka N03) käyttötarkoitus ei ilmene lääkemääräyksestä
tai siinä ei ole lääkärin vaihtokieltoa, apteekki ottaa yhteyttä lääkäriin ja tarkistaa voiko
lääkevaihdon tehdä. Lääkemääräykseen kirjataan käyttötarkoitus ja/tai lääkärin vaihtokielto.
Jos lääkäriä ei tavoiteta, mutta potilas tarvitsee lääkkeen heti, apteekki ei vaihda
lääkettä. Kelalle merkitään reseptin lisätieto ”lääkäriä ei tavoitettu”. Lääkemääräys lähetetään uudistettavaksi ja terveydenhuollolle merkitään tieto asetuksen
vaatimuksista (puuttuva käyttötarkoitus ja/tai lääkärin vaihtokielto).

Epilepsialääkkeistä (ATC-luokka N03) pregabaliinille on muodostettu poikkeava viitehintaryhmä (ks. kohta 5.2), jossa poikkeavana käyttöaiheena on neuropaattinen kipu. Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvia alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteita ei
vaihdeta rinnakkaisvalmisteisiin silloin, kun ne on määrätty poikkeavaan käyttöaiheeseen.
Vaihdot alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken ovat mahdollisia.
Pregabaliinia sisältävillä alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteilla on Lääketietokannassa ja apteekkien lääkehinnastoissa poikkeavan viitehintaryhmän osoittava suorakorvauskoodi.
Epilepsian hoitoon määrätyn lääkkeen (ATC-luokka N03):
Apteekki ei vaihda lääkettä ja asiakas saa korvauksen toimitetun lääkkeen hinnasta,
jos lääkemääräyksessä
• lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon tai
• käyttötarkoituksena on epilepsia (vaihto alkuperäis-, rinnakkaistuontitai rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken on kuitenkin mahdollinen)
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Poikkeava viitehintaryhmä
Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet löytyvät Lääkehaku-palvelusta. Valitse
Lääkehaku-palvelun aloitussivulta muita hakuvaihtoehtoja -valikosta ”Lääkkeet, joilla on poikkeava käyttöaihe”.
Jos poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluva alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmiste on määrätty poikkeavaan käyttöaiheeseen, lääkevaihtoa ei tehdä rinnakkaisvalmisteisiin ja asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta. Muut samaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet (rinnakkaisvalmisteet) toimitetaan ja korvataan
lääkevaihdon yleisiä periaatteita noudattaen käyttöaiheesta riippumatta.
Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvilla alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteilla on Lääketietokannassa ja apteekkien lääkehinnastoissa vaihtokiellon osoittava
suorakorvauskoodi.
Jos pregabaliinivalmisteelle ei ole merkitty käyttöaihetta, katso edellä oleva ’Epilepsialääkkeet’-kohta.
Esimerkkejä poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittamisesta
ja korvaamisesta (julkaistu aiemmin Apteekkitiedotteessa 19/2017)

Reseptillä
Reseptiin
määrätty val- merkitty
miste
käyttöaihe

Kuinka toimitaan?
•

Lyrica

(Neuropaattinen) kipu /
särky

•
•

Lyrica

Ahdistuneisuus

Pregabaliini-rin- (Neuropaattinakkaisvalnen) kipu /
miste
särky
Pregabaliini-rinEpilepsia
nakkaisvalmiste

Glivec

GIST-kasvaimen hoito

Ei lääkevaihtoa rinnakkaisvalmisteisiin.
Voidaan vaihtaa edullisimpaan alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteeseen.
Asiakas saa korvauksen toimitetun
valmisteen hinnasta.

Vaihtokieltokoodi
(V/E)
V

•
•

Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.

-

•
•

Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.

-

•
•

Ei lääkevaihtoa.
Asiakas saa korvauksen toimitetun
valmisteen hinnasta.

•

Ei lääkevaihtoa rinnakkaisvalmisteisiin.
Voidaan vaihtaa edullisimpaan alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteeseen.
Asiakas saa korvauksen toimitetun
valmisteen hinnasta.

•
•

E

V
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Reseptillä
Reseptiin
määrätty val- merkitty
miste
käyttöaihe

Kuinka toimitaan?

Vaihtokieltokoodi
(V/E)

Käyttöaihetta
ei ole merkitty.

•
•

Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.

-

Imatinibi-rinKäyttöaihetta
nakkaisvalmiste ei ole merkitty.

•
•

Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.

-

Glivec

…………
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