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Høringssvar til medicintilskudsnævnets 3. indstilling til fremtidig til-
skudsstatus for lægemidler mod astma og KOL (ATC-gruppe R03)

Apotekerforeningen har med meddelelse af 2. maj 2017 modtaget medicintilskud-
snævnets 3. forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i 
ATC-gruppe R03.

Apotekerforeningen har nedenstående bemærkninger til nævnets forslag. Vores be-
mærkninger skal ses i sammenhæng med vores bemærkninger til de to tidligere for-
slag, som for en god ordens skyld er vedlagt som bilag.

Vi har stadig en del bekymringer vedrørende det store antal lægemidler, som frem-
over vil få klausuleret tilskud frem for generelt tilskud. Vi er også fortsat bekymrede 
for, at mange velbehandlede patienter skal skifte behandling for at bevare tilskuddet 
til behandlingen. Det er en vigtig forudsætning for et succesfuldt skifte til et nyt de-
vice, at patienten har modtaget grundig instruktion i korrekt brug og inhalationstek-
nik. Derfor er det vigtigt, at ydelsen Tjek på Inhalation kan tilbydes til alle berørte 
patienter.

Mere end 250.000 ordinationer skal revurderes
De ændringer, som Medicintilskudsnævnet foreslår i sin 3. indstilling, vil medføre, at 
et stort antal lægemidler skifter tilskudsstatus fra generelt tilskud til klausuleret til-
skud. Nævnet begrunder forslaget med, at disse lægemidler enten har for høj en pris 
sammenlignet med tilsvarende lægemidler, eller fordi disse lægemidler primært har 
en plads i behandlingen for astma, men ikke for KOL. 

En sammentælling af det i høringsmaterialet oplyste forbrug af de lægemidler, som 
indstilles til ændringer i tilskudsstatus viser, at rundt regnet 280.0001 ordinationer vil 
blive påvirket og skal vurderes på ny. Heraf udgør ordinationer på kombinationspræ-
parater alene ca. 150.000. Selvom der sandsynligvis er tale om et lavere antal indivi-
duelle borgere, da hovedparten formentlig behandles med flere lægemidler, vil alle 
250.000 ordinationer skulle vurderes af en læge igen. Og selvom vurderingen fører 
til, at behandlingen fastholdes, skal alle tilhørende recepter udskiftes med nye, med 
korrekt tilskudsmarkering, for at patienterne fortsat kan få tilskud. 

Nævnet ønsker således med sit forslag at signalere til lægerne, at de gældende ret-
ningslinjer for behandlingen af den tilgrundliggende sygdom bør følges. Nævnet an-
fører i sine overordnede bemærkninger, at erfaringer fra den kliniske hverdag viser, 

1 Forbruget er i høringsmaterialet opgjort som ”antal personer i behandling”. Det forud-
sættes at ”i behandling” svarer til, at en person har en lægemidddelordination på det på-
gældende lægemiddel i det Fælles Medicinkort.
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at ”mange patienter med KOL ikke behandles i overensstemmelse med behandlings-
vejledningerne” og videre at ”vi ønsker med denne anbefaling at støtte op om indsat-
sen for at nedbringe forbruget af ICS til patienter med KOL. 

Apotekerforeningen anerkender, at tilskudsstatus bør understøtte de gældende ret-
ningslinjer for rationel behandling, men vi må advare mod, at man overordnet set  
bruger ændringer i lægemidlers tilskudsstatus som et opdragende element over for 
lægerne. Foreningen henviser til, at det ikke kan være hensigten med medicin-
tilskudssystemet, at tilskudsreglerne skal fungere som den adfærdsregulerende/”op-
dragende” mekanisme i forhold til lægernes ordinationsadfærd. Hvis nævnet eller 
myndighederne i øvrigt finder, at de gældende retningslinjer ikke efterleves, bør 
dette derfor løses ad andre veje.

Vi kan endvidere konstatere, at nævnets ønske om at regulere forbruget af ICS til 
KOL-patienter, får konsekvenser for den meget store gruppe af astmapatienter, hvor 
behandlingen med ICS som en del af et kombinationspræparat er helt central.

Brug af ordningen ”klausuleret tilskud”
Situationen er, som Apotekerforeningen gentagne gange har gjort opmærksom på, 
desværre den, at klausuleret tilskud desværre alt for ofte ender med at blive til en 
administrativ gene for borgerne, fordi recepterne alt for sjældent er markeret korrekt 
for tilskud. Dermed bliver der behov for endnu en kontakt til receptudstederen, en-
ten af borgeren selv, eller af apoteket. Det skyldes, at den tekniske understøttelse i 
lægernes ordinationssystemer ikke er tilstrækkelig til at sikre, at lægen hver gang 
får taget stilling til tilskud, og får det angivet på recepten. De facto er der dermed 
(sandsynligvis i mod hensigten) tale om en ringere retstilstand for medicinbrugere i 
behandling med et lægemiddel, som skifter status fra generelt til generelt klausuleret 
tilskud, uanset at patienterne fortsat uændret er berettiget til tilskud.

Apotekerforeningen har for ganske nyligt (maj 2017) endnu en gang gjort sundheds- 
og ældreministeren opmærksom på problemet. Helt konkret har vi opfordret ministe-
ren til at sikre, at alle lægesystemer har den nødvendige funktionalitet, så lægerne i 
alle tilfælde skal udfylde et obligatorisk felt med stillingtagen til tilskud. Dette kan 
ske ved, at myndighederne fastsætter de nødvendige certificeringskrav til lægesyste-
merne i forbindelse med præsentation og anvendelse af data fra det Fælles Medicin-
kort, og stiller krav om at funktionen tages i anvendelse hurtigst muligt.

Samtidig vil Apotekerforeningen stille forslag om, at tilskudsmarkering for klausule-
ret tilskud indføjes som et krav til, hvilke oplysninger en recept skal indeholde. Det 
vil vi gøre i forbindelse med det udkast til en ny receptbekendtgørelse, som netop nu 
er i høring.

Lægemiddelrelaterede udfordringer
I medicintilskudsnævnets 3. forslag indstilles det, at en række navngivne lægemidler 
får generelt tilskud, mens andre præparater med samme lægemiddelstof og lignende 
type device får klausuleret tilskud (fx Braltus vs. Spiriva). Denne praksis kan med-
føre flere uheldige udfordringer.

For det første vil det lægemiddel, som bevarer generelt tilskud, opnå en form for 
monopolstatus for præparatet (eller devicet). Det er svært at spå om fremtidens me-
dicinpriser, og derfor er det heller ikke muligt at garantere, at det lægemiddel, der er 
indstillet til at få generelt tilskud, forbliver det billigste. Tværtimod kunne det mod-
satte måske blive tilfældet. Der henvises til, at også Sundhedsstyrelsen tidligere har 
gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige forhold, at lægemidlers tilskudsstatus 
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gennem revurderinger fastsættes for flere år ad gangen, mens virksomhederne kan 
ændre lægemidlernes pris hver 14. dag. 

For det andet vil en begrænsning til kun ét lægemiddel eller device med generelt til-
skud gøre det svært at sammensætte en individuel behandling, som tilgodeser den 
enkelte borgers behov. Apotekerforeningen er bekymret for, at denne indsnævring 
vil medføre, at astma- og KOL-patienterne ikke får den individuelt tilpassede be-
handling, som er så vigtig.

Ovennævnte er også med til at understrege, at der i nævnets indstilling er et meget 
ensidigt fokus på pris, mens hensynet til patienten ikke synes at være prioriteret. Vi 
er fortsat bekymrede for, at de foreslåede ændringer ikke reelt giver mulighed for at 
tilgodese alle patienters behov, og vi opfordrer til at konsekvenserne af denne udfor-
dring følges nøje.

Dette understreges yderligere af, at Medicintilskudsnævnet tilsyneladende er af den 
opfattelse, at der ikke er nogen devices, der kan anbefales frem for andre, og at ho-
vedparten af patienterne kan skifte fra et device til et andet. Selvom nævnet aner-
kender, at et skift fra et device til et andet kræver vejledning, ligesom en god inhala-
tionsteknik er afgørende for en vellykket behandling, er der efter Apotekerforenin-
gens opfattelse tale om en betydelig simplificering af konsekvenserne af valg (eller 
skift) af device til den enkelte patient. Ikke alle har lige nemt ved at lære nye teknik-
ker, og et skift af device kan medføre en forringet adherence. I sådanne tilfælde må 
der forventes negative helbredsmæssige konsekvenser for patienterne, som uden 
tvivl vil betyde et øget ressourceforbrug i sundhedsvæsenet samt en nedsat livskvali-
tet for den enkelte.

Nævnet mener heller ikke, at dosering en gang daglig frem for to gange daglig skal 
være afgørende for valg af lægemiddel. Apotekerforeningen er som udgangspunkt 
enig i, at det ikke skal være den alene afgørende faktor, men foreningen mener, at 
det bør anerkendes og inddrages, at antallet af daglige doseringer spiller en vigtig 
rolle i forhold til compliance, og har stor betydning for den enkelte patient. 

Den fælles indsats ”Lungesatsningen” understøttes ikke
I 2016 lancerede Regeringen, Danske Regioner, og KL Lungesatsningen et samar-
bejde som har til formål at styrke indsatsen for patienter med KOL og astma. Formå-
let er en tidlig opsporing, og dermed en tidlig igangsætning af behandlingen, for at 
undgå eller mindske, at sygdommene på sigt kommer til at påvirke patienternes 
livskvalitet negativt. 

Lungesatsningen er iværksat, fordi man ved, at netop KOL har en socioøkonomisk 
slagside. Hvis man vælger at klausulere tilskuddet til en lang række af de behandlin-
ger, der bruges til denne patientgruppe, er der risiko for, at nogle af disse udsatte 
patienter igen ”tabes” ud af behandlingen. Det er naturligvis meget uhensigtsmæs-
sigt.

Tjek på inhalationen
Borgere, som skal skifte device, har mulighed for at få den fornødne instruktion på 
apoteket, i form af den certificerede ydelse Tjek på Inhalation (TPI). Ydelsen er gra-
tis for borgeren og sikrer, at borgeren har fået en grundlæggende instruktion i kor-
rekt brug af devicet.

I forbindelse med tilskudsomlægninger er det sædvanlig praksis, at Lægemiddelsty-
relsen informerer læger og andre sundhedspersoner om indholdet og konsekven-
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serne af ændringerne. Vi foreslår, at informationsmaterialet denne gang tillige bør 
indeholde en beskrivelse af ydelsen Tjek på Inhalationen, herunder også at lægen 
har mulighed for at henvise til ydelsen, og bør opfordre borgeren til at tage imod til-
buddet. 

Når så mange borgere, som der forventes at blive tale om, på kort tid skal skifte de-
vice, er det vigtigt, at den nødvendige instruktion gives på en måde, som anvender 
det sundhedsfaglige personales ressourcer på en hensigtsmæssig måde. Apotekerne 
udfører hver måned i forvejen knap 5.000 inhalationsydelser, og har således den for-
nødne kompetence og rutine, til at kunne give borgerne en tryg opstart med den nye 
behandling.

I forbindelse med en så omfattende omlægning, som der her lægges op til, må der 
dog i en periode forventes en øget efterspørgsel efter ydelsen. I den forbindelse bør 
myndighederne tage initiativ til at sikre, at aftalegrundlaget for den øgede efter-
spørgsel er på plads. Apotekerforeningen deltager naturligvis gerne i afklaringer ved-
rørende dette.

Med venlig hilsen

Birthe Søndergaard 
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