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VEDTAK OM FORHÅNDSGODKJENT REFUSJON 
 
Statens legemiddelverk viser til deres dokumentasjon innsendt 30-11-2021 i forbindelse med 
vurdering av forhåndsgodkjent refusjon for oksybutynin (Oxybutynin Unimedic) etter folketrygdloven 
§ 5-14, jf. blåreseptforskriften § 2 og legemiddelforskriften kapittel 14.  
 
Vedtak  
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8, er oksybutynin (Oxybutynin Unimedic) innvilget 
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriften § 2, jf. 1b med følgende informasjon: 
 

Refusjonsberettiget bruk: 
Behandling av økt urineringsfrekvens, sterk vannlatingstrang eller urgeinkontinens pga. overaktiv 
blære forårsaket av nevrogen blæreforstyrrelse (f.eks. myelomeningocele eller ryggmargsskade) 
der de antikolinerge bivirkningene ved oralt oksybutynin ikke tolereres. Intravesikaloppløsningen 
skal kun brukes når ren intermitterende kateterisering (RIK) allerede er etablert. 

Refusjonskoder: 
ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

U99 Urinveissykdom IKA - N31 Nevromuskulær blæresvikt, 
ikke klassifisert annet sted 

- 

      

Vilkår: - 
  

 
Vedtaket gjelder følgende varenummer: 485164 
 
Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.   
 
Vedtaket gjelder kun den bruken av legemidlet som er metodevurdert. Eventuelle andre 
bruksområder/indikasjoner er ikke omfattet av dette vedtaket.  
 
Preparatet er gitt refusjon med refusjonspris, jf. legemiddelforskriften § 14-9. Refusjonspris er satt lik 
maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften § 12-2 og §12-3. 
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Varenummer Styrke Pakningsstørrelse AIP AUP Refusjonspris 

485164 0,5 mg/ml 10 x 20 ml 1 823,10 2 360,70 2 360,70 

 
Refusjonspris gjelder så lenge preparatet har refusjon. Ved en eventuell revurdering av prisen for 
preparatet, vil den til enhver tid laveste pris av maksimalpris, refusjonspris og trinnpris beregnet 
etter hovedregelen i legemiddelforskriften kapittel 12 legges til grunn. 
 
Vedtaket trer i kraft 01-07-2022. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det tilkommer nye 
forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf. legemiddelforskriften § 14-
11. 
 
Begrunnelse 
Vilkårene i blåreseptforskriften § 1b er oppfylt.  
 
Statens legemiddelverk har gjennomført en metodevurdering. 
 
Bakgrunn 
Unimedic Pharma AB har levert dokumentasjon til metodevurdering av oksybutynin (Oxybutynin 
Unimedic) til behandling av økt urineringfrekvens, sterk vannlatingstrang eller urgeinkontinens pga. 
overaktiv blære forårsaket av nevrogen blæreforstyrrelse (f.eks. myelomeningocele eller 
ryggmargsskade) der de antikolinerge bivirkningene ved oralt oksybutynin ikke tolereres og ren 
intermitterende kateterisering (RIK) allerede er etablert. Dette er i samsvar med den godkjente 
indikasjonen for preparatet [1].  
 
Nevrogen blæreforstyrrelse 
Nevrogen blæreforstyrrelse er en nevrologisk dysfunksjon av blæren som fører til utfordringer med 
blærekontroll [2-4]. Forstyrrelsen kan skyldes et traume, medfødte misdannelser, sykdommer som 
multippel sklerose og tumor i sentralnervesystemet, samt komplikasjoner til diabetes mellitus. Hos 
barn er nevralrørsdefekter den vanligste årsaken til nevrogen blæreforstyrrelse, spesielt 
ryggmargsbrokk (myelomeningocele) som sees hos ca. 15-25 barn per år i Norge, men med svært 
vekslende insidens [3]. 
 
Symptomer på nevrogen blæreforstyrrelse varierer og avhenger av hvor skaden eller misdannelsen 
er lokalisert, samt om muskler involvert i blærekontroll er underaktive eller overaktive [2, 4]. 
Symptomene kan vises som økt urineringsfrekvens (hyppigere behov for tømming av blæren), sterk 
vannlatingstrang (unormalt kraftige nervesignaler fra nerveblæren når blæren kun er delvis fylt) 
og/eller urgeinkontinens (plutselig og sterk trang til vannlating med påfølgende lekkasje av urin) 
[5, 6]. 
 
Behandling av nevrogen blæreforstyrrelse 
Målet med behandling av nevrogen blæreforstyrrelse er å unngå nyreskade, og urinveis- og 
blæreinfeksjoner [2-4]. For barn som har lekkasjeproblemer er målet også å bidra til å oppnå 
kontinens. Behandlingen består av mekanisk tømming ved bruk av bukpressen og/eller manuelt trykk 
over symfysen, og selvkateterisering (i.e. ren intermitterende kateterisering (RIK)) er derfor vanlig. 
Kateterisering utføres gjerne 4–5 ganger daglig og krever opplæring av pasienten selv, og eventuelt 
foreldre eller omsorgsperson. Ved alle typer blæreforstyrrelser med økt detrusortrykk i fyllingsfasen 
over 40 cm H2O anbefales også medikamentell behandling med antikolinergika for å dempe 
overaktiviteten og senke trykk, samt for å øke blærecompliance. 
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Oxybutynin Unimedic 
Oksybutynin 0,5 mg/ml intravesikaloppløsning er et velkjent legemiddel som har vært solgt under 
handelsnavnet Oksybutynin NAF i mange år. Oksybutynin NAF er et uregistrert legemiddel (i.e. uten 
markedsføringstillatelse (MT)) som produseres i regi av Serviceproduksjon. Det har imidlertid 
kommet et tilsvarende alternativ på markedet, Oxybutynin Unimedic, som fikk MT i Norge 19. mars 
2021 og har vært markedsført siden 15. november 2021. 
 
Oksybutynin er et antimuskarint antikolinergikum som gir en spasmolytisk effekt direkte på glatt 
muskulatur i urinblæren ved intravesikal administrering [1]. Hos voksne er det anbefalt å starte med 
5 mg (10 ml) morgen og kveld. Etter en uke kan dosen økes til 5 mg (10 ml) 3 ganger daglig eller 
10 mg (20 ml) morgen og kveld. Hos barn over 5 år er anbefalt startdose 0,1 mg/kg morgen og kveld. 
Dosen kan justeres etter en ukes behandling. Daglig dose kan økes til 0,15 mg/kg 2 ganger daglig for 
bedre klinisk effekt, forutsatt at bivirkningene tolereres. Maks. enkeltdose er 5 mg.  
 
Effektdokumentasjon 
Det er ikke utført egne kliniske studier av effekt og sikkerhet ved bruk av Oxybutynin Unimedic i 
forbindelse med MT-prosessen. Behandling med oksybutynin intravesikaloppløsning er imidlertid 
omtalt i Pediatriveileder fra Norsk Barnelegeforening og Norsk legemiddelhåndbok [3, 4], og anses 
som veletablert i norsk klinisk praksis. Oxybutynin Unimedic har fått MT på bakgrunn av en 
veletablert bruk søknad (Art. 10a) [7].  
 
Effekt og sikkerhet av oksybutynin hos voksne og barn har vært undersøkt tidligere [8-10]. Resultater 
fra studiene viser at oral og intravesikal oksybutynin gir tilsvarende effekt ved behandling av 
nevrogen blæreforstyrrelse, men at forekomsten av bivirkninger er lavere for intravesikaloppløsning 
sammenlignet med peroral administrering. Funnene fra disse studiene fremkommer også i norske 
anbefalinger, som presiserer at intravesikal administrering av oksybutynin er å foretrekke mht. 
effekt, mulighet for variabel dosering og med tanke på eventuelle bivirkninger [3]. 
 
Legemiddelverket anser at innsendt dokumentasjon er relevant og av god kvalitet. Det er samsvar 
mellom innsendt dokumentasjon for klinisk effekt og sikkerhet og etablert bruk i norsk klinisk praksis. 
Legemiddelverket mener den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig for metodevurderingen. 
 
Helseøkonomisk analyse 
Unimedic Pharma AB har levert en kostnadsminimeringsanalyse (CMA) hvor legemiddelkostnadene 
ved Oxybutynin Unimedic er sammenlignet med legemiddelkostnadene ved Oksybutynin NAF. En 
CMA er en analyse som kan brukes i tilfeller hvor det er sannsynliggjort at effekt- og bivirkningsprofil 
er tilnærmet lik for intervensjon og komparator. Hvis dette kravet er oppfylt, er det tilstrekkelig å 
sammenligne kostnadene forbundet med de ulike behandlingene. Basert på at Oxybutynin Unimedic 
og Oxybutynin NAF inneholder det samme virkestoffet, i samme dose og legemiddelform, anser 
Legemiddelverket at en sammenligning av legemiddelkostnader er tilstrekkelig for 
metodevurderingen.  
 
Budsjettvirkninger 
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) yter i dag individuell stønad til behandling med Oksybutynin NAF. 
Totalt 4 037 pakninger av Oksybutynin NAF 0,5 mg/ml ble solgt i 20201. I 2021 ble det til 
sammenligning solgt 3 064 pakninger. Folketrygdens utgifter til behandling med Oksybutynin NAF 
0,5 mg/ml har dekket omtrent halvparten av totalomsetningen for legemidlet de siste to årene. 

 
1 Basert på tall fra Farmalogg sin legemiddelstatistikk 
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Individuell stønad innvilges imidlertid til en videre bruk enn den som vurderes i denne 
metodevurderingen. Det er ikke mulig å anslå presist hvor stor andel av bruken de siste to årene som 
skyldes behandling av overaktiv blære forårsaket av nevrogen blæreforstyrrelse. 
 
Firma anslår at ca. 100 pasienter er aktuelle for behandling med Oxybutynin Unimedic i år 1 og 2, 
basert på salgstall for Oksybutynin NAF 0,5 mg/ml. De antar videre en nedgang til 95 pasienter i år 3 
og 4 og 90 pasienter i år 5 basert på en nedadgående trend i forekomst av ryggmargsbrokk (pga. bl.a. 
økt bruk av folsyre under graviditet og økende bruk av prenatal diagnostikk med mulighet for å ta 
abort). Legemiddelverket mener at firma sine pasientestimater er for optimistiske da disse er basert 
på totalomsetning, dvs. både salg på blå resept og bruk i sykehus. Legemiddelverket mener at antall 
pasienter som får oksybutynin etter individuell stønad representerer et mer realistisk anslag på antall 
pasienter aktuelle for behandling med Oxybutynin Unimedic. På bakgrunn av dette, mener 
Legemiddelverket at ca. 50 pasienter vil være aktuelle for behandling, men fremhever at anslaget er 
usikkert.  
 
Legemiddelverket er uenige i at utviklingen i pasientantallet vil være nedadgående over de neste 
fem årene. Trenden i forekomst av ryggmargsbrokk er riktignok nedadgående, men godkjent 
indikasjon er ikke begrenset til nevrogen blæreforstyrrelse forårsaket av ryggmargsbrokk. Det er ikke 
mulig å estimere presist hva forekomsten av ryggmargsbrokk vil være de neste årene og hvor mye 
dette vil ha å si for utviklingen i pasientantallet. I mangel av robuste data, antar Legemiddelverket at 
pasientantallet vil holde seg konstant de neste fem årene. 
 
Firma antar at hver pasient bruker i gjennomsnitt 53 pakninger per år, basert på et forbruk per 
pasient på 2 hetteglass daglig i 265 dager per år. Legemiddelverket antar at Oxybutynin Unimedic vil 
tas i bruk i henhold til anbefalt dosering i preparatomtalen, og legger til grunn at hver pasient bruker 
legemiddelet året rundt, dvs. 2 hetteglass daglig i 365 dager per år. Dette gir et årlig forbruk på 73 
pakninger per pasient. For enkelhets skyld, antas det en markedsandel på 50 % i år 1 og 100 % fra år 
2 og utover. 
 
Tabell 1 viser legemiddelprisene, inkl. mva., som inngår i budsjettberegningene. 
 
Tabell 1: Legemiddelpriser (inkl. mva.) for Oksybutynin NAF og Oxybutynin Unimedic. 

Preparatnavn Formulering Styrke Pakningsstørrelse Maks AUP inkl. 
mva. 

Oksybutynin 
NAF 

Intravesikaloppløsning 0,5 
mg/ml 

10 x 20 ml 2 959,19* 

Oxybutynin 
Unimedic 

Intravesikaloppløsning 0,5 
mg/ml 

10 x 20 ml 2 360,70 

*Pris på legemidler uten MT reguleres ikke. Pris er basert tall fra Farmalogg sin legemiddelstatistikk for år 2020 
(totalomsetning inkl. mva. delt på antall solgte pakninger). 

 
Folketrygdens utgifter beregnes i to scenarier – ett dersom legemidlet dekkes, og et annet med 
realistiske framskrivningsbaner for individuell stønad for eksisterende brukere dersom 
forhåndsgodkjent refusjon ikke innvilges. Tabell 2 viser et scenario der Oxybutynin Unimedic dekkes, 
mens Tabell 3 viser et scenario der Oxybutynin Unimedic ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon. 
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Tabell 2: Legemiddelutgifter per år for hele kohorten – dersom Oxybutynin Unimedic får forhåndsgodkjent refusjon. 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Antall pasienter 50 50 50 50 50 

Markedsandel  50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Legemiddelutgifter 9 708 799 8 616 555 8 616 555 8 616 555 8 616 555 

  
Tabell 3: Legemiddelutgifter per år for hele kohorten – dersom Oxybutynin Unimedic IKKE får forhåndsgodkjent refusjon. 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Antall pasienter 50 50 50 50 50 

Markedsandel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Legemiddelutgifter 10 801 044 10 801 044 10 801 044 10 801 044 10 801 044 

  
De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i Tabell 4. 
 
Tabell 4: Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av Oxybutynin Unimedic ved aktuell indikasjon. 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Oxybutynin Unimedic 
(oksybutynin) får refusjon 

8 616 555 8 616 555 8 616 555 8 616 555 8 616 555 

Oxybutynin Unimedic 
(oksybutynin) ikke 
refundert 

10 801 044 10 801 044 10 801 044 10 801 044 10 801 044 

Budsjettvirkning av 
anbefaling 

-1 092 245 -2 184 489 -2 184 489 -2 184 489 -2 184 489 

  
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med 
Oxybutynin Unimedic (oksybutynin) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. -2,2 mill. NOK inkl. 
mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 
Det forventes at innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon ikke vil føre til noe vesentlig økning i 
pasientgrunnlaget, og at budsjettvirkningene dermed drives av prisdifferansen mellom Oxybutynin 
Unimedic og Oksybutynin NAF. Størrelsen på besparelsen vil kunne variere med prisforskjellen 
mellom preparatene og antall pasienter som er aktuelle for behandling.    
 
Kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon er oppfylt, jf. legemiddelforskriften kapittel 
14.  
 
Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å føre legemidlet opp i refusjonslisten, jf. 
legemiddelforskriften kapittel 14 og blåreseptforskriften § 2. 
 
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. 
 
Saksbehandlingstid 
Det følger av legemiddelforskriften § 14-10 at vedtak etter § 14-8 skal fattes senest 180 dager etter 
at Statens legemiddelverk har mottatt opplysninger etter § 14-4. Statens legemiddelverk viser til 
følgende saksbehandlingstider: 
 

https://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtak
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Innsendt dokumentasjon: 30-11-2021 
Mottatt og validert dokumentasjon (7 dager): 07-12-2021 
Opphold i saksbehandlingstiden: 0 dager 
Ferdig behandlet: 02-06-2022 
Total saksbehandlingstid: 191 dager 
 
Publisering 
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider: www.legemiddelverket.no.   
 
Statens legemiddelverk vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være 
forretningshemmeligheter etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30: 
 
"Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller 
forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, tie med 
det han slik får vite." 
 
Retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med metodevurderinger er publisert på Statens 
legemiddelverk sine nettsider.  
 
Statens legemiddelverk ber på dette grunnlag om deres tilbakemelding med hensyn til om vedtaket 
må anses for å inneholde forretningshemmeligheter. I så fall ber vi om en redegjørelse for hvilke 
opplysninger dette er, og en begrunnelse om hvorfor det vil være av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde opplysningene. Vi ber om at deres tilbakemelding er oss i hende senest tre uker etter 
mottak av dette vedtaket.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Rita Hvalbye 
enhetsleder 

Carlos Vidal 
lagleder 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
 
Mottakere: 
Unimedic Pharma AB 
 
 
 
Kopi til: 
Helsedirektoratet 

http://www.legemiddelverket.no/
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Dokumentasjon%20til%20metodevurdering/taushetsplikt_metodevurderinger_jan%202017.pdf
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Helse- og omsorgsdepartementet 
HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) 
Helseklage 
Serviceproduksjon AS 
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