
Høringsuttalelse til forslag fra Statens legemiddelverk om å inkludere 
inhalasjonspulver som brukes til behandling av astma og KOLS i ordningen 
med medisinbytte i apotek 
 
Nasjonalt kolsråd LHL benytter herved anledningen til å avgi høringsuttalelse til 
forslaget. 
 
Vårt hovedfokus er mennesker med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Dette er 
en heterogen gruppe, og symptomgivende kols diagnostiseres vanligvis etter 50-60 
års alder. I praksis betyr dette at det særlig er den aldrende del av befolkningen som 
får medisiner for kols. Hos personer med kols opptrer ofte samtidig også andre 
sykdommer, og gruppen bruker derfor ikke sjelden flere typer medisiner. Dette øker 
faren for feilbruk. 
De fleste medikamenter for kols appliseres via aerosoler og pulverinhalatorer. Det 
har tilkommet et stort antall nye inhalatorer i løpet av de siste årene, og det kan være 
en utfordring for både pasient og lege.  
Det er helt avgjørende at medikamenter som skal inhaleres til bronkiene faktisk 
deponeres der. Ellers virker de ikke. Flertallet av pasienter har problemer med 
korrekt bruk av inhalator. Det hevdes at bare ca. 20 % av pasientene er i stand til å 
bruke en inhalator på riktig måte. Derfor er det viktig at det fokuseres på at dette skjer 
på en så korrekt og effektiv måte som mulig.  
Det er legens ansvar å foreta en sjekk av pasientens inhalasjonsteknikk, og eventuelt 
bidra til at denne korrigeres, eventuelt foreta bytte til en inhalator som pasienten 
behersker bedre. Det anses også som en stor fordel at man holder seg til samme 
type inhalator hvis mulig når man bruker flere inhalasjonsmedisiner.  
Mange typer medisiner, inkludert flere inhalatorer kan være problematisk å følge opp, 
og kanskje ikke minst hos eldre. Bytte kan føre til feilbruk, eventuelt også dobbelbruk 
av tidligere og ny medisin med samme effekt. 
Myndighetene mener å ha lagt til rette for at feil skal unngås ved at apoteket tilbyr 
opplæring i bruk av inhalator. Det er fortsatt usikkert hvordan kvaliteten på denne 
opplæringen er. Samtidig er det et spørsmål om det er lurt å splitte et ansvar som til 
syvende og sist ligger hos legen. Opplæringen av pasienter er heller ikke mulig hvis 
det er pårørende eller andre som henter ut medisinene. 
I dagens situasjon presses det på fra myndighetene for å velge de rimeligste 
alternativene. Det er forståelig ut fra et økonomisk perspektiv. På den annen side kan 
det skape kaos og problemer for den enkelte pasient. Dette skyldes forskjellig 
utseende og bruk av inhalatorer fra forskjellige produsenter. Dette kan gå greit hvis 
legen som kjenner pasienten kan stå for valg av type inhalator i samråd med 
pasienten. Dette er mindre sikkert hvis apoteket gis adgang til å fravike valget som er 
gjort av legen.  
Mestring av inhalasjonsbehandling ved kols er krevende for mange. God instruksjon, 
forenkling og tilrettelegging er nødvendig. Nasjonalt kolsråd er skeptisk til den 
foreslåtte ordningen fordi den innebærer økt fare for feilbruk og behandlingssvikt hos 
en stor pasientgruppe med ofte sterkt nedsatt lungefunksjon.  
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