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Høringssvar vedrørende ”Medicintilskudsnævnets 2. forslag til indstilling af 29. juni 2016-Revurdering af 

tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03”  

 

Lungeforeningen ser positivt på udvalgte ændringer, der er sket siden første udkast, men henviser i øvrigt 

til vores tidligere høringssvar af 8. maj 2015 til første udkast Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus 

for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 (vedhæftet som bilag), idet vi fortsat mener, det er 

afgørende at have fokus på medicinadhærens, optimal og sikker behandling.  

 

Vi vil gerne præcisere, at indtagelsen af inhalationsmedicin udgør en helt særlig udfordring på det 

lungemedicinske område. Derfor er patientens færdigheder meget afgørende og bør afprøves inden 

endeligt valg af medicin træffes.  

 
Vi synes ikke, dette behandles tilstrækkeligt i jeres forslag, på trods af, at der henvises til DLS vejledningen 
på side 7: 
”Det er afgørende, at patienten har en god inhalationsteknik, og det er derfor hensigtsmæssigt at bruge så 
få forskellige devices som muligt. Valg af inhalationsdevice bør ske på baggrund af patientpræferencer, 
inhalationsteknik og pris”. 
 

Vi er derfor enige med DLS og DSA i, at demo-devices bør være tilgængelige, således at patienter kan 

afprøve en device før endeligt valg af device.  

 
Vi beder jer genlæse vores første høringssvar vedr. medicinadheræns, da det ligeledes er en afgørende 
faktor for optimal behandling. Vi er helt enige med DLS og DSA i, at det bør tilstræbes både at formidle så få 
devices, som muligt, og medicineres så få gange om dagen, som muligt.  
 

Vi henviser herudover til de specifikke kommentarer til indholdsstoffer og kombinationer i det samlede 
høringssvar fra de videnskabelige selskaber, DLS og DSA, der har den lægefaglige ekspertise inden for det 
lungemedicinske område. 
 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lone Christiansen  Anne Brandt 
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