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Dansk Selskab for Allergologi og Dansk Lungemedicinsk Selskabs
høringssvar på medicintilskudsnævnets forslag til
”Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATCgruppe R03”
af 19. januar 2015.
Hovedbudskaber:
1: Større ændringer af tilskudsordninger for inhalationsmedicin kan have drastiske
negative konsekvenser både samfundsmæssigt og for den enkelte patient
(Björnsdóttir, 2014); skift af devices/formuleringer under kontrollerede forhold har
dog kunnet gennemføres uden utilsigtede hændelser (Price). Vælger man at
omlægge tilskudsordningen er det essentielt, at der sker en opdatering af
behandlere, kontrol og instruktion af patienter, samt overordnet overvågning af
udskrivningspraksis og kontakter til sundhedsvæsenet fra centralt hold. Ønsket om
en økonomisk ordinationspraksis, hvor den samlede økonomi ikke forringes, støttes
under forudsætning af optimal og sikker behandling af patienterne.
2: Relevante doser, indholdsstoffer, kombinationer skal forefindes i alle doseringer
inc. lavdosis, i samme device, hvis få devices ønskes generelt tilskudsberettiget
(GINA og GOLD guidelines).
3: Ved omlægning bør alternativ i form af spray overvejes kontra pulverdevices, da
disse ofte kan kombinere god lungefordeling, farmakologisk profil og attraktiv pris.
Pulverformulering er ofte et udtryk for vanetænkning i Danmark (Melani),(Region H
uge 11 publikation)
4: Der må være krav om test devices/dummies, inhalationsfløjter etc. for alle
devices på markedet. Således at korrekt inhalations teknik kan kontrolleres for alle
devices med generelt tilskud (Price), (Melani).
5. Nemt for (special?-)lægen at klausulere tilskud som er fagligt begrundet (og
dokumenteret i journal).
6. Have generelt tilskud til inhalationsmedicin der kan gives som en daglig
dosering, hvilket er vist at medføre bedre compliance og adherens (Claxton),
(Wells),(Korn) .
7. Omhyggeligt valg af device er vigtigt for behandlingseffekten (Brocklebank),
( ASTHMA FOUNDATION Australia),(Rau).
Generelle betragtninger
Ønsket om at reducere medicinudgifter møder fra vores side stor forståelse. Forudsætningen
for at en større ændring af given praksis og regler gennemføres må være, at
behandlingsmulighederne for patienterne ikke forringes; at der er de fornødne resurser til
korrekt implementering af ændringerne; at det ikke medfører samlede udgifter, der ikke
modsvares af besparelserne og der er nøje overvågning af effekten af omlægningerne.
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Helt grundlæggende nærer vi en dyb bekymring for at den foreslåede omlægning er så
drastisk, som der lægges op til i forslaget uden en bedre viden om, hvad en sådan ændring vil
betyde.
Nylige erfaringer fra Island er skræmmende (Björnsdóttir, 2014), og vi vil være sikre på, at
man ikke laver lignende alvorlige fejltagelser i Danmark. I 2010 ændredes tilskuddet til LCS og
LCS/LABA på Island. I den efterfølgende periode var der i forhold til perioden før
tilskudsændringerne 44% flere kontakter til sundhedsvæsenet, 75% flere ordinationer af
peroral steroid og 44% flere SABA udskrivelser hos astma/KOL patienter. Langt færre var i fast
forebyggende behandling. Man monitorerede effekten af tilskudsomlægningen, og det
Islandske sundhedsministerium valgte efterfølgende at sløjfe tilskudsændringerne.
Har Sundhedsministeriet planlagt en nøje løbende monitorering af ændringer af
medicinordinationer, indlæggelser og besøg i sundhedsvæsenet som helhed, såfremt
tilskudsregler ændres? Hvilke forholdsregler vil man tage, hvis der kommer uhensigtsmæssige
ændringer? Og hvor hurtigt vil der kunne tages handling på eventuelle uhensigtsmæssige
følger af tilskudsomlægningen?
I dag er der en stor gruppe patienter, hvor patientinddragelsen i læge- patient dialogen er en
naturlig del af behandlingen. Men der er også mange patienter, som ikke magter at læse
indlægssedler, som ikke kan google deres diagnose og behandling, eller hvis sygdom er så
altdominerende i deres liv, at de har brug for, at læger, sygeplejersker og andre
sundhedsprofessionelle tager særlige hensyn. Nationale kliniske retningslinjer og pakkeforløb
er helt afgørende for at sikre tilbud af høj ensartet kvalitet. Samtidigt skal vi kunne tilpasse de
kroniske patientforløb, så de tager højde for, at alle ikke har de samme resurser. Dialog og
inddragelse er forudsætningen for, at læge og patient sammen kan tage det valg som fagligt
er bedst for hver enkelt patient, og som kan accepteres af patienten. Lige nu arbejder Danske
Regioner på et stort udspil om Borgernes Sundhedsvæsen, hvor man netop har fokus på, at
sundhedsvæsenet skal tilpasses den enkelte patients behov og forudsætninger. Vi mener ikke,
at de foreslåede tilskudsændringer i nuværende form understøtter denne proces.
Omstilling af medicin til patienter er ikke uproblematisk, så man kan ikke bare løbende ændre
tilskudsreglerne. Hvordan vil sundhedsmyndighederne stille sig, når priser ændre sig (hvis
enten de ”billige,” der er kommet på listen med generelt tilskud, stiger i pris, eller de ”dyre,”
der er røget af listen med generelt tilskud, falder i pris)? Hvad gør man med nye lægemidler?
Hvilken regulering og hvilke krav stilles til de få firmaer, som i kraft af tilskudsordningen bliver
markedsdominerende?
Der må forventes betydelige udgifter til en omstilling af patienter, der allerede er i
behandling, i form af ekstra kontroller til selve omstillingen og opfølgning af denne. Er denne
udgift medtaget i beregningerne? De mange ekstra kontroller, der vil blive nødvendige, er
bekymrende, da der i forvejen er et betydeligt pres på praktiserende læger og
lungemedicinsk/pædiatriske/allergologiske hospitalsambulatorier og speciallægeklinikker. Man
anbefaler minimum én årlig kontrol af KOL/astma-patienter, så hvis man ikke skal have for
mange ekstra konsultationer alene mhp. skift af device, må et års varsel være minimum, hvis
man vil gennemføre så omfattende ændringer. Udgifterne, hvis der kommer dårligere
sygdomskontrol og flere indlæggelser som det blev observeret på Island, kan blive
overordentlig store, og potentielt komme til at overstige besparelsen på medicintilskuddet.
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Vi anerkender, at valg af et dyrere inhalationsdevice kan
på vane fremfor faglige/individuelle overvejelser, hvilket
gælder det i Danmark meget store forbrug af
pulverinhalatorer i forhold til spraybehandling
(www.astmaogallergi.dk).

bero
også

Til ”medicinnaive patienter”, der sættes i
behandling, og patienter, der enten ikke har
sygdomskontrol eller har bivirkninger af en given
medicin og derfor skal skifte, bør
fokus på pris - sammen med faglige
argumenter – selvfølgelig indgå i
overvejelserne. En hjælp til dette
balancerede valg, kunne være en
løbende opdateret oversigt i medicin.dk
med alle inhalationsdevices inddelt i
grupper med billede af device,
forskellige styrker samt pris.
Forskellige firmaer har lavet sådanne oversigter, som giver et rigtig godt
overblik, men en generel information bør ikke bygge på enkelte firmaers information, hvorfor
det bør være i regi af medicin.dk eller SST. Dette ville hjælpe læger (specielt ikke-specialister)
til at foretage et rationelt valg i samråd med patienten.
Vedrørende en optimal og samtidig økonomisk ansvarlig KOL/astma behandling, vil
vedblivende uddannelse i kun at give den indicerede medicin også være en god investering
(f.eks. for astmapatienter at starte med ICS i stedet for ICS+LABA med mindre specielle
forhold taler for andet, ved velbehandlet astma evt. trappe ned i ICS; undlade ICS til KOLpatienter, hvor det ikke er indiceret), så alle læger, som beskæftiger sig med astma og KOL
patienter, følger de rekommanderede kliniske retningslinjer for disse sygdomme, medmindre
der er grunde til at afvige herfra (GINA og GOLD).
Vi er enige i beskrivelsen af generelle forhold om astma og KOL sygdommene og deres
prævalens, den generelle trinvise behandling, samt ”valg af device bør ske på baggrund af
patientpræferencer, inhalationsteknik og pris” samt i udsagnet at ”det er afgørende, at
patienten har en god inhalationsteknik”.
Vi er derimod ikke enige i, at ”Der er ikke belæg for …… at dosering 1 gang daglig frem for 2
gange daglig giver øget klinisk effekt eller øget adhærens ” (Claxton),(Wells),(Korn).
Sammenligner man traditionelle lægemiddelafprøvninger, er der sjældent lavet head-to-head
studier, og hvad vigtigere er, ved man, at medicinadhærens i kliniske studier er markant
højere end i den almindelige kliniske hverdag. Netop adhærens er helt afgørende for en
vellykket behandling og dermed astmakontrol, livskvalitet og exacerbationsrater for både
astma og KOL.
Ny og stor amerikansk real-life undersøgelse (Wells) finansieret af The National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, the National Heart Lung and Blood Institute, and the National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health and the
Fund for Henry Ford Hospital konkluderer: ”Adherence was significantly higher in individuals
prescribed once daily ICS medication compared with those prescribed ICS ≥2 times daily (61%
vs. 41%, respectively; =0.001). The former group was also more likely to be >75% adherent
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when compared with the latter (40.7% vs. 17.3%, respectively; P=0.001).” Grænsen på >75%
adherence er i andre astmastudier vist at være grænsen for lavere forekomst af
exacerbationer. Vores kliniske erfaring er da også, at mange patienter foretrækker
engangsdosering; og netop som I skriver i jeres forslag: ” Valg af device bør ske på baggrund
af patientpræferencer…”.
For patienter, der har brug for hjælp til medicinering, er det åbenlyst en ekstra omkostning at
dosere inhalationsmedicin ≥2x dagligt fremfor 1x dagligt.
I forslaget er det lagt op til at den eneste gyldige årsag til at ordineret medicin med
klausuleret tilskud er, at en velbehandlet patient ikke kan oplæres i et device med generelt
tilskud, men ligeværdige grunde kunne efter vores opfattelse også være
 ønsket om én daglig dosering
 undgå at patienten skal anvende flere forskellige devices
 at medicin med generelt tilskud ikke har givet sygdomskontrol eller har givet
bivirkninger
samt en række andre specifikke individuelle forhold. Samtidig finder vi, at forslaget
favoriserer produkter med et højt indhold af steroid, hvilket er stik i mod den generelle
tendens idenfor astma og KOL-behandlingen, hvor man pga. frygt for bivirkninger (herunder
især pneumoni, som synes at have en klar dosis-respons sammenhæng), men også andre
alvorlige bivirkninger, som f.eks. osteoporose, i tiltagende grad anvender
kombinationsprodukter med middel eller lav dosering af inhalationssteroid. Hertil kommer at
mange børn med astma og ældre patienter med lavt BMI, primært behandles med lavdosis
kombinationer; man stræber også mod, at astmapatienter behandles med lavest mulig dosis
ICS, der giver astma kontrol.
Hvad angår inhalationsdevice, er disse ikke ens. Helt overordnet er der meget stor forskel på
inhalationsteknik mellem pulver og spraybehandling (spray evt med spacer), hvor man hos
den enkelte patient må afgøre den mest hensigtsmæssige administrationsform. Vi er hermed
helt på linje med jer, når der tages stilling til pulver og spray særskilt.
I forskellige situationer kan særlige forhold gøre sig gældende for de forskellige devices. Ud
fra scintigrafiske undersøgelser fremgår det klart, at distributionen af deponering af medicin i
patientens luftveje ikke er ens for forskellige devices. Andelen, der sætter sig i øvre luftveje,
svinger mellem devices, og kan have betydning for bivirkninger hos den enkelte. Andelen, der
ikke anvender inhalationsdevice korrekt, er heller ikke ens for de forskellige devices
(Molimard, 2003).
Medicinen i de forskellige devices har forskellig holdbarhed efter anbrud, hvilket for mange
patienter er uden betydning; men for skilsmissebarnet med medicin liggende flere steder, den
allergiske astmapatient, der kun har brug for medicin i perioder og andre, kan det have stor
betydning. For gigtpatienten, svagtseende og for den hemiparetiske patient er nogle device
langt lettere at håndtere end andre, hvilket særlig har betydning i KOL gruppen. Sikkerhed for
stabilitet i fugtige omgivelser, er ikke altid lige godt dokumenteret, hvilket igen for en stor
gruppe er ligegyldigt, men for andre, f.eks. svømmere, kan være helt afgørende. Der kan være
andre forhold, der gør, at et specielt device evt. i kombination med et specifikt indholdsstof er
mere hensigtsmæssigst hos en given patient, selvom det i større patientgrupper som helhed
ikke er af betydning.
Da der er relativt få hedad-to-head studier mellem forskellige indholdsstoffer og devices er
det meget svært sikkert at afgøre hvorvidt nogle stoffer er mere effektive eller giver flere
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bivirkninger end andre. Specielt svært er det at afgøre langtidseffekten af brug af ICS på
knogler, tænder mm. Her kan viden om farmakokinetik være en hjælp til at give et kvalificeret
bud på et steroid, med større eller mindre risiko for (specielt langtids-) bivirkninger (Uddrag
fra Derendorf, 2006).
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Angående ”Det er afgørende, at patienten har en god inhalationsteknik, og det er derfor
hensigtsmæssigt at bruge så få forskellige devices som muligt.” kan det forstås på flere
måder.
Det er fuldstændigt afgørende, at patienten har en god inhalationsteknik, for at behandlingen
virker, og optimering heraf er en af hjørnestenene i behandlingen af astma og KOL-patienter.
En nylig dansk undersøgelse viser, at hovedparten af KOL patienter ikke tager deres medicin
korrekt (Sygehus Lillebælt 2014). Det kræver et vedvarende arbejde at oplære patienterne i
korrekt brug.
Det er derfor for mange patienter hensigtsmæssigt, at hele spektret at SABA, ICS (for
astmapatienter) og ICS/LABA i alle styrker findes for samme device system, så der ikke skal
skiftes device, når behandlingen op- eller nedtrappes. I praksis opfyldes dette for
pulverinhalatorene Easyhaler, Turbohaler og Discos. Easyhaler mangler dog lavdosis
Formeterol/budesonid i pulverform 4,5/80 mikrog i forhold til Turbuhaler. Hvad angår
spraybehandling er teknikken ens for de forskellige (fraset Autohaler, der har sine egne
fordele), hvorfor der nemt kan skiftes mellem producenter. Så er det dette, der menes med ”..
så få forskellige devices som muligt..” er vi enige.
Menes der derimod, at der ikke skal være så mange devices på markeret, er det mere
kompliceret, og kan vise sig uhensigtsmæssigt i forhold til patient brug, accept og adhærens.
For generalister, der behandler et begrænset antal og oftest mere ukomplicerede pateinter,
kan det være en god ide at gøre sig bekendt med et begrænset antal lægemidler/devices og
forstå dem til fulde. Anderledes er det for specialister, der bør have nøje indsigt i forskellige
behandlingsmodaliteter og ofte behandler patienter, hvor der ikke er sygdomskontrol og/eller,
hvor der er bivirkninger; her er et bredt sortiment afgørende for at finde den optimale
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behandling til den enkelte patient. Adhærens er afgørende, hvorfor patientpræferencer er helt
essentiel, hvor der er dårlig sygdomskontrol.
I skriver ” Derudover mener vi, at langt hovedparten af patienterne uproblematisk kan skifte
fra ét device til et andet. Vi anerkender, at dette skift ikke kan ske automatisk på apoteket
(generisk substitution), idet det kræver vejledning fra enten lægen eller apoteket. Vi er
endvidere opmærksomme på, at god inhalationsteknik er afgørende for en vellykket
behandling, samt at der kan være enkelte patienter, som det vil være for problematisk at
oplære i brugen af et andet inhalationsdevice.” Vi er enige i, at generisk substitution under
ingen omstændigheder er en mulighed. Vi er derimod slet ikke enige i, at ” hovedparten af
patienterne uproblematisk kan skifte fra ét device til et andet”; det tager tid at foretage en
sikker omstilling, men er tilstrækkelige personaleresurser tilstede, kan mange patienter lære
et nyt system at kende og acceptere det. For andre er det problematisk eller med en modvilje,
hvilket kan modvirke god medicinadhærens. De fleste patienter har på et tidspunkt haft
perioder med manglede sygdomskontrol resulterende i svær åndenød, hvilket kan være
meget angstprovokerende; er disse patienter endelig velkontrollerede på et givet præparat og
trygge ved dette, bør der ikke ændres heri.
Sammenfattende støtter vi skift til et ligeværdigt billigere alternativ mht. den velbehandlede
patients nuværende behandling under forudsætning af, at patienten instrueres grundigt heri
af den ordinerende læge (eller dennes sygeplejerske), at det samtidigt sikres at medicinen
kan tages korrekt og patienten reelt accepterer skiftet.
Præparat/device specifikke betragtninger
Vi vil gerne bemærke, at vi er tilfredse med, at generelt tilskud til LABA/LAMA bibeholdes og
at man har anerkendt vigtigheden af kombinationspræparaterne ICS/LABA.
For nogle patienter er SMART princippet rigtig godt (O’Byrne, Rabe, Barnes) med fast
ICS/LABA samt samme device pn. I praksis oplever vi, at det i særlig grad er velegnet til
teenagers med moderat til svær astma og en del teenagers har erfaringsmæssigt dårlig
adhærens og er dermed risikopatienter. Dette princip findes kun ved fast
kombinationspræparat, hvor LABA skal være formoterol. Turbuhaler er afprøvet og godkendt
til dette behandlingsprincip, hvilket ikke gælder Easyhaler.
Ud fra et fagligt synspunkt undres man over anbefalingerne omkring beclomethason, der er et
ældre steroid med en dårligere farmakologisk profil end de nyere ICS. Man anbefaler generelt
tilskud til pulver, der ingen fordele har i forhold til andet på markeret, men fjerner generelt
tilskud til spray, hvoraf nogle har den fordel, at have mange små partikler, er nemme at tage
og mere velegnet til behandling af inflammation i de mindste luftveje.
I en gennemgang af litteraturen har man fundet en statistisk forbedring i FEV1 på ca. 60 ml i
Indacaterols favør i forhold til formoterol og salmeterol (Cochrane Database Syst Rev. 2015)
Størstedelen af den videnskabelige evidens vedrørende behandling af astma og KOL med ICS,
ICS/LABA, LABA og SABA, er opnået ved anvendelse af inhalatorer som Turbuhaler og Discos,
som dermed er de bedst dokumenterede.
Samlet konklusion og anbefalinger fra DSA/DLS
DSA og DLS anbefaler, at forslaget om fjernelse af generaliseret tilskud til en del
inhalationsmedicin ikke gennemføres i den nuværende form med baggrund i ovenstående
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overvejelser. Derimod foreslås indførsel af gode samlede oversigter med al
inhalationsmedicin til behandling af astma og KOL grupperet med billede, forskellige styrker
og pris på medicn.dk. Desuden oplysningskampagne om korrekt behandling, så såvel oversom underforbrug af medicin undgås, og man i denne sammenhæng indskærper at prisen på
inhalationsmedicinen indgår i valget sammen med øvrige faglige og patientrelaterede forhold.
Såfremt man vælger at ændre medicintilskudsreglerne til astma/KOL inhalationsmedicin
anbefales følgende:
 Beregninger af forventede merudgifter i form af ekstra konsultationer, og vurdering af,
hvorvidt den nødvendige lægekapacitet til at gennemføre skiftet forsvarligt er til stede.
Det må være en forudsætning for ændringer, at man med bedst mulige beregninger
sandsynliggør, at der netto spares penge, og man har sikret sig, at den lægelige og
sygeplejefaglige kapacitet til at gennemføre disse ændringer er til stede.
 Løbende og tæt overvågning af evt. uhensigtsmæssig ændring i medicin (mere SABA,
oralt steroid) og øget henvendelser til sundhedsvæsenet. Desværre er
astmamortalitetsstatistikken så dårlig at man desværre ikke kan forvente at fange en
uacceptabel let øget astmamortalitet (Sidenius), men analyse af alle indberettede
astmadødsfald bør analyseres (kerneårsagsanalyse).
 Et års varsling før ikrafttræden.
 At indikationen for generelt klausuleret tilskud ændres fra ”Velbehandlede patienter
med astma eller KOL i de helt særlige situationer hvor lægen vurderer, at det ikke er
muligt at oplære patienten i brug af et inhalationsdevice med en xxx med generelt
tilskud uden klausulering” ændres til ”Patienter med astma eller KOL, hvor lægen
vurderer, at der hos patienten er særlige forhold, der gør, at ordinerede lægemiddel er
mere hensigtsmæssigt end et inhalationdevice med en XXXX med generelt tilskud uden
klausulering".
 Klausuleret tilskud opnås ved at dette markeres med et kryds på recepten, hvorved
ordinerende læge hermed skriver under på at have specifikke faglige grunde til sit valg.
 At følgende præparater får generaliseret tilskud:
o Præparater der i medicintilskudsnævnets forslag får generaliseret tilskud, under
forudsætning af der leveres træningsdevices nu, og der hvor der ikke er et bredt
sortiment i et givet pulverdevices af medicintyper (ICS, ICS/LABA, LABA, SABA)
og i forskellige styrker inc. lavdosis ICS forudsættes at det snarligt udvides og
dækker bredt
o Salmeterol inhalationspulver/Serevent (eneste mulighed for inhalationspulver
med salmeterol)
o Indacaterol (LABA til dosering x 1 dagligt, inhalationspulver)
o Olodaterol (LABA til dosering x 1 dagligt, ”spray”)
o Formeterol/budesonid i pulverform 4,5/80 mikrog./Symbicort Turbuhaler 4,5/80
mikrog (eneste styrke der er indiceret til børn 4-12 år, og hos >12 år ofte
indiceret med lavdosis ICS/LABA (trin 3, GINA for astma)
o Formeterol/budesonid i pulverform 4,5/160 mikrog som Symbicort Turbuhaler
4,5/160 mikrog (eneste godkendte præparat til SMART behandlingsprincip af
astma)
o Salmeterol/fluticason i pulverform 50+100 mikrog (Seretide Discos 50+100
mikrog) (eneste styrke der er indiceret til børn 4-12 år, og for >12 år ofte
indiceret med lavdosis ICS/LABA (trin 3, GINA for astma)
o Salmeterol/fluticason i spayform generelt (denne kombination tillader fixed
ICS/LABA, hvor ICS delen stiger ude samtidig øgning af LABA)
o Kombinationen vilanterol/fluticason (eneste ICS/LABA der kan doseres x 1)
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o
o



Mometason (eneste pulver ICS der (i middel til højdosis) kan doseres x 1)
Beclometason /AeroBec og AeroBec Autohaler (et af de få muligheder for med
ICS specifikt at behandle ”Small-airways”; kan også anvendes til gravide)

o
At følgende præparater får klausuleret tilskud
o Alle præparater der i det fremsendte forslag får klausuleret tilskud
o Beclometason/Beclomet Easyhaler (ringere steroid i samme device og til højere
pris end Giona Easyhaler)
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