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VEDTAK OM ENDRING AV REFUSJONSBERETTIGET BRUK 
 
Statens legemiddelverk viser til vedtak av 31-08-2009 for Glucagon Novo Nordisk (glukagon), vedtak 
av 23-06-2021 for Baqsimi (glukagon), og forvaltningsloven § 35 om omgjøring av vedtak uten klage.  
 
Vedtak 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 35, har Statens legemiddelverk vedtatt å endre ordlyden i 
refusjonsberettiget bruk for Glucagon Novo Nordisk og Baqsimi. Endringen medfører at glukagon har 
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b med følgende informasjon: 
 

Refusjonsberettiget bruk: Ved risiko for alvorlig hypoglykemi hos insulinbehandlede diabetikere. 
 
Refusjonskoder: 

ICPC ICD 
Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
T89 Diabetes type 1 - E10 Diabetes mellitus type 1 - 
T90 Diabetes type 2 - E11 Diabetes mellitus type 2 - 
W85 Svangerskapsdiabetes - O24.4 Diabetes mellitus som 

oppstår under svangerskap 
- 

      
Vilkår: - 
  

 
Vedtaket gjelder følgende varenummer: 028951, 182204, 129450. 
 
Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.   
 
Eventuelle andre bruksområder/ indikasjoner er ikke omfattet av dette vedtaket.  
 
Vedtaket trer i kraft 01-05-2022. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det tilkommer nye 
forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf. legemiddelforskriften § 14-
11. 
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Begrunnelse 
Vilkårene i blåreseptforskriften § 1b er oppfylt.  
 
Dagens refusjonsberettiget bruk lyder som følger: 
«Ved stadig hypoglykemiske anfall hos insulinbehandlede diabetikere.» 
 
Statens legemiddelverk vurderer at dagens refusjonsberettiget bruk fremstår noe utydelig og kan 
skape unødig usikkerhet hos forskriver. Særlig ordlyden «hypoglykemiske anfall» vurderes som 
problematisk da det ikke finnes en klar og entydig definisjon på denne typen anfall.  
 
Statens legemiddelverk foreslår å endre refusjonsberettiget bruk til: 
«Ved risiko for alvorlig hypoglykemi hos insulinbehandlede diabetikere.» 
 
Endringen vil tydeliggjøre bruken som tidligere er metodevurdert og innvilget forhåndsgodkjent 
refusjon, samt være mer i tråd med godkjent indikasjon. Endringen vil ikke føre til vesentlig økning i 
folketrygdens utgifter. 
 
Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å endre refusjonsberettiget bruk, jf. 
forvaltningsloven § 35. 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens legemiddelverk. 
For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. 
 
Publisering 
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider: www.legemiddelverket.no.   
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Hallstein Husbyn 
enhetsleder 

Carlos Vidal 
lagleder 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
 
Mottakere: 
Eli Lilly Norge AS 
Novo Nordisk Norway AS 
 
 

https://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtak
http://www.legemiddelverket.no/
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Kopi til: 
Helsedirektoratet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) 
Helseklage 
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