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FORHÅNDSVARSEL OG VEDTAK OM ENDRING AV REFUSJONSBERETTIGET BRUK OG 
REFUSJONSVILKÅR 
 
Legemidler i ATC-gruppe R03A (adrenergika, midler til inhalasjon) og R03B (andre midler ved 
obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon) er opptatt på refusjonslisten i henhold til 
blåreseptforskriften, og er innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter § 2.  
 
Forhåndsvarsel og vedtak 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 16, varsles dere med dette om at Statens legemiddelverk 
vurderer å treffe vedtak om å endre refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår for legemidler i 
ATC-gruppe R03A og R03B, jf. legemiddelforskriften § 14-11. 
 
Legemiddelverket viser til vedlegg for en oversikt over forslag til endringer av refusjonsberettiget 
bruk og refusjonsvilkår for hvert legemiddel. Legemiddelverket vurderer å gjøre følgende endringer: 
 

• Forenkle og harmonisere refusjonsberettiget bruk i tråd med nye internasjonale 
behandlingsretningslinjer 

• Fjerne vilkår 90 (kols), vilkår 91 (kols) og vilkår 92 (astma)  
 
Forhåndsvarsel og vedtak gjelder varenumrene i vedlagte liste.  
 
Dersom dere ønsker å uttale dere i saken før vedtak treffes, ber vi om at tilbakemelding er oss i 
hende senest 10-02-2021. Under forutsetning av at Statens legemiddelverk ikke mottar uttalelse i 
saken innen gitt frist, trer vedtaket i kraft 01-03-2021. 
 
Dersom Statens legemiddelverk mottar innsigelser til forhåndsvarselet, vil vedtak fattes og sendes 
til berørte firmaer etter en vurdering av innkomne uttalelser. Vedtaket kan revurderes og endres 
dersom det tilkommer nye forhold som endrer grunnlaget eller premissene for vedtaket, jf. 
legemiddelforskriften § 14-11. 
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Bakgrunn 
Legemidler i ATC-gruppe R03A og R03B har forhåndsgodkjent refusjon til behandling av astma 
og/eller kols, samt til behandling av eventuelt andre obstruktive lungesykdommer. 
 
Det eksisterer per tiden ingen nasjonale retningslinjer for behandling av astma, men Norsk forening 
for allmennmedisin utarbeidet i 2015 en veileder for behandling av astma i allmennpraksis (1), som 
for det meste er basert på internasjonale retningslinjer (GINA 1 (2) og PRACTALL2 (3)). I hovedsak 
inngår to grupper av legemidler i behandlingen; forebyggende medisiner (hovedsakelig 
inhalasjonssteroider (ICS) og langtidsvirkende β2-reseptoragonister (LABA)) og anfallsmedisiner som 
raskt lindrer symptomer ved behov (korttidsvirkende β2-reseptoragonister (SABA)). Generelt 
etterstrebes lavest mulig medisindose som er tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde kontroll 
over tid. Behandlingen av astma følger en trinnvis opptrapping som vist i Tabell 1.  
 
Tabell 1: Trinnvis opptrapping av astmabehandling anbefales (1) 

 
Behandling av kols er beskrevet i «Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, 
diagnostisering og oppfølging» fra 2012 (4), som i stor grad baserer seg på internasjonale 
retningslinjer (GOLD3 (5)). Det anbefales behandling med LABA eller langtidsvirkende 
muskarinreseptorantagonist (LAMA) som trinn 2. For pasienter som opplever eksaserbasjoner til 
tross for behandling med én av variantene alene anbefales en kombinasjon av LABA/LAMA 
(trinn ≥ 2), mens tillegg av ICS anbefales kun i kombinasjon med LABA eller LABA + LAMA dersom 
pasienten fortsatt opplever eksaserbasjoner. Korttidsvirkende bronkodilatorer (SABA eller SAMA) 
brukes på alle trinn ved behov. Behandlingen av kols følger en trinnvis opptrapping som vist i Tabell 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 GINA = Global Initiative for Asthma 
2 PRACTALL = samarbeid mellom European Academy of Allergy and Clinical Immunology og American 

Academy of Allergy, Asthma and Immunology  
3 GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
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Tabell 2: Trinnvis opptrapping av kolsbehandling anbefales (4) 

 
 
Internasjonale retningslinjer har imidlertid endret seg siden de nasjonale retningslinjene for 
behandling av kols og veilederen for behandling av astma i allmennpraksis ble publisert. Dagens 
internasjonale anbefalinger for valg av inhalasjonsmedisin er i større grad basert på pasientens 
symptombyrde og risiko for eksaserbasjoner (6, 7), i motsetning til tidligere internasjonale 
anbefalinger som la større vekt på ulike mål på lungefunksjon (FEV1

4, FVC5, FEV1/FVC, PEF6) (1, 4). 
Selv om disse er av mindre betydning for valg av farmakologisk behandling, opprettholder dagens 
internasjonale retningslinjer viktigheten av lungefunksjonsmålinger for klassifisering av 
luftveisobstruksjon. Det forventes at norske retningslinjer og behandlingsveiledere vil bli oppdatert 
i henhold til terapianbefalinger fra det internasjonale miljøet. Dagens internasjonale retningslinjer 
anbefaler at valg av inhalasjonsmedisin følger en trinnvis opptrapping ved behandling av astma og 
kols som vist i henholdsvis Tabell 3 og Tabell 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 FEV1 = forsert ekspiratorisk volum i løpet av 1 sekund 
5 FVC = forsert vitalkapasitet 
6 PEF = maksimal luftstrømshastighet ved kraftig utånding  
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Tabell 3: Internasjonale retningslinjer for valg av farmakologisk behandling ved astma, oppdatert 2020 (6) 

 
 

Tabell 4: Internasjonale retningslinjer for valg av farmakologisk behandling ved kols, oppdatert 2020 (7) 

 
 
Legemiddelverket ønsker å forenkle og harmonisere refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår for 
alle legemidler i ATC-gruppe R03A og R03B til behandling av astma og/eller kols, i tråd med 
endringene i internasjonale retningslinjer. De aktuelle legemidlene har varierende ordlyd i 
refusjonsberettiget bruk. Legemiddelverket foreslår at refusjonsberettiget bruk settes likt for 
legemidler innen samme legemiddelklasse, slik at hvis minst ett av legemidlene i klassen er 
metodevurdert for en gitt bruk, så får alle legemidler i klassen lik refusjon. Dette forutsetter at 
legemiddelkostnaden er på samme nivå og at legemidlet har godkjent indikasjon for den aktuelle 
bruken. Endringene som foreslås er i henhold til indikasjonsordlyd, samt videste refusjonsberettiget 
bruk for legemidlene i samme legemiddelklasse.  
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Refusjonsvilkår 92 sier at «Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn 
over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.». 
Refusjonsvilkår 90 sier at «Refusjon ytes kun til pasienter med etablert kols. – Diagnosen må være 
verifisert ved spirometri. – Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.». 
Legemiddelverket vurderer at god behandlingspraksis vil ivareta medisinskfaglig behov for å stille 
diagnose ved hjelp av spirometri, og foreslår at disse refusjonsvilkårene fjernes.  
 
Refusjonsvilkår 91 sier at «Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig kols 
(FEV1 < 80 % av forventet verdi).». Legemiddelverket vurderer at det ikke lenger er hensiktsmessig å 
begrense medikamentell behandling til pasienter under en bestemt FEV 1-verdi basert på dagens 
internasjonale retningslinjer, og foreslår at refusjonsvilkåret fjernes.  
 
Legemiddelverket viser til vedlegg for en oversikt over forslag til endringer i refusjonsberettiget 
bruk og refusjonsvilkår.  
 
Endringene gjelder alle preparatene i ATC-gruppe R03A og R03B som har forhåndsgodkjent 
refusjon. Dette brevet sendes til alle firmaer som p.t. har markedsførte preparater som brukes 
innenfor dette terapiområdet og som er refundert på blåresept.  
 
Legemiddelverket vurderer at de foreslåtte endringene i refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår 
ikke vil føre til vesentlig økning i folketrygdens utgifter.  
 
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 forhåndsvarsel og vedtak på våre nettsider: 
www.legemiddelverket.no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/45b55b2c88e94e79b55b1798053f7ad7/0073b_bokmal.pdf
http://www.legemiddelverket.no/
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Vedlegg: Liste over berørte varenumre ved endring av refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår 
Referanser 
1. Norsk forening for allmennmedisin. Astmaveileder for allmennpraksis  2015 [Tilgjengelig fra: 
https://www.legeforeningen.no/contentassets/209d3b1db62e418eb3d14ad48e8a0d0e/astmaveile
der-for-allmennpraktisk-2015-.pdf.] 
2. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention  
[Tilgjengelig fra: https://ginasthma.org/.] 
3. Bacharier LB, Boner A, Carlsen KH, Eigenmann PA, Frischer T, Gotz M, et al. Diagnosis and 
treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy. 2008;63(1):5-34. 
4. Helsedirektoratet. Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, 
diagnostisering og oppfølging 2012 [Tilgjengelig fra: 
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%
20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%
B8lging.pdf/_/attachment/inline/e974222b-9d84-4358-84d5-
9dd57b090786:ce015dd544648e3ae7bc4377269c52309a68aa77/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal
%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20
oppf%C3%B8lging.pdf.] 
5. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, 
Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease  [Tilgjengelig fra: 
https://goldcopd.org/.] 
6. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 
2020. 
7. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, 
Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2020.  
 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/209d3b1db62e418eb3d14ad48e8a0d0e/astmaveileder-for-allmennpraktisk-2015-.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/209d3b1db62e418eb3d14ad48e8a0d0e/astmaveileder-for-allmennpraktisk-2015-.pdf
https://ginasthma.org/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/e974222b-9d84-4358-84d5-9dd57b090786:ce015dd544648e3ae7bc4377269c52309a68aa77/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/e974222b-9d84-4358-84d5-9dd57b090786:ce015dd544648e3ae7bc4377269c52309a68aa77/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/e974222b-9d84-4358-84d5-9dd57b090786:ce015dd544648e3ae7bc4377269c52309a68aa77/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/e974222b-9d84-4358-84d5-9dd57b090786:ce015dd544648e3ae7bc4377269c52309a68aa77/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/e974222b-9d84-4358-84d5-9dd57b090786:ce015dd544648e3ae7bc4377269c52309a68aa77/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/e974222b-9d84-4358-84d5-9dd57b090786:ce015dd544648e3ae7bc4377269c52309a68aa77/Kols%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20og%20veileder%20for%20forebygging,%20diagnostisering%20og%20oppf%C3%B8lging.pdf
https://goldcopd.org/


1. Symptomdempende korttidsvirkende preparater (SABA, SAMA) 
Salbutamol, terbutalin, ipratropium 

 

Plassering i behandlingsalgoritme 
Astma: alle trinn, ved behov 
Kols: alle trinn, ved eksaserbasjoner 
 
1.1 SABA (salbutamol, terbutalin) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Astma 
Kols 
Emfysem 
Cystisk fibrose 

Ved bronkialobstruksjon, i 
henhold til preparatomtale.  

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 
J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 
 
J43 - fjerne vilkår 90 
 
E84/T99 

Salbutamol: 
069682, 529269, 

490437, 095432, 
095410, 095421, 
095444, 108267, 

059378, 476606, 
490540, 536896, 
124347, 478461, 
148632 

 
Terbutalin:  
100740, 486372, 

198226, 399584, 
399618, 503449 

 
1.2 SAMA (ipratropium) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Astma 
Kols 
Emfysem 
Cystisk fibrose 

Ved bronkialobstruksjon, i 
henhold til preparatomtale. 

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 
J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 
 
J43 - 
fjerne vilkår 90 
 
E84/T99 

129817, 520031, 
520072, 005390, 
530337, 598017, 
084562, 006117 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



2. Forebyggende inhalasjonssteroider (ICS) 

Beklometason, budesonid, flutikason, mometason, ciklesonid 

 

Plassering i behandlingsalgoritme  

Astma: trinn 1-2 

Kols: kun i kombinasjon med LABA eller LABA + LAMA 

 

2.1 ICS (beklometason, budesonid, flutikason, mometason, ciklesonid) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Astma 
Cystisk fibrose 

Vedlikeholdsbehandling ved 
astma, i henhold til 
preparatomtale, samt ved 
cystisk fibrose.  

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 
E84/T99 

Beklometason: 
378792, 052957, 
546574, 170570, 

095467, 095456 
 
Budesonid: 
168215, 519969, 

134830, 033065, 
581894, 082883, 
083154, 082933, 

152421, 152413, 
152397, 094497, 
094509, 094452, 
094463, 094418, 

094429, 049951, 
049960, 076879, 
077594, 077602, 

523258 
 
Flutikason:  
053223, 053470, 

114587, 053157, 
564302, 053389, 
114520, 408571, 
568358, 077986 

Astma Vedlikeholdsbehandling ved 
astma, i henhold til 
preparatomtale. 

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 

Mometason: 

152162, 438519 
 
Ciklesonid: 

536993, 081801 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



3. Symptomdempende langtidsvirkende preparater (LABA, LAMA) 
Formoterol, salmeterol, indakaterol, olodaterol, tiotropium, aklidinium, glykopyrronium, 

umeklidinium 

 
Plassering i behandlingsalgoritme 
Astma: trinn ≥ 3 (LABA kun i kombinasjon med ICS. Tiotropium (LAMA) er på trinn ≥ 4. Lavdose 
budesonid + formoterol er på trinn 1-2) 
Kols: trinn ≥ 2 
 
3.1 LABA (formoterol, salmeterol, indakaterol, olodaterol) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Astma 
Kols 
Emfysem 
Cystisk fibrose 

Vedlikeholdsbehandling ved 
bronkialobstruksjon, i henhold 
til preparatomtale, samt ved 
cystisk fibrose. 

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 
J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 og 91 
 
J43 - 
fjerne vilkår 90 og 91 
 
E84/T99 

Formoterol: 
421373, 055968, 

144419, 041364, 
008199, 008257, 
008886, 009162, 
095197, 095206  

 
Salmeterol: 
115931, 043379, 
147075 

Kols 
Emfysem 

Vedlikeholdsbehandling ved 
kols, i henhold til 
preparatomtale. 

J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 og 91 
 
J43 - 
fjerne vilkår 90 og 91 

Indakaterol: 
075031, 075064, 
075042 

 
Olodaterol: 
436810, 145340 

 

3.2 LAMA (tiotropium, aklidinium, glykopyrronium, umeklidinium) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Astma 
Kols 
Emfysem 

Vedlikeholdsbehandling ved 
bronkialobstruksjon, i henhold 
til preparatomtale. 

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 
J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 
 
J43 - 
fjerne vilkår 90 

Tiotropium: 
408166, 129152, 
042500, 055843 

Kols 
Emfysem 

Vedlikeholdsbehandling ved 
kols, i henhold til 
preparatomtale. 

J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 
 
J43 - 
fjerne vilkår 90 

Tiotropium: 
005600, 021617, 
005588, 014814, 
014875, 481483, 

388271, 464954, 
550755 
 

Aklidinium: 
399264, 503406 
 



Glykopyrronium: 
426318, 453556 

 
Umeklidinium: 
198486, 154374, 

582303, 538713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Forebyggende kombinasjonspreparater (ICS/LABA) 

Budesonid/formoterol, beklometason/formoterol, flutikason/salmeterol, flutikason/vilanterol, 

flutikason/formoterol 

 

Plassering i behandlingsalgoritme 

Astma: trinn ≥ 3 

Kols: trinn ≥ 3 (krav til eksaserbasjonshistorikk) 

 

4.1 ICS/LABA (budesonid/formoterol, beklometason/formoterol, flutikason/salmeterol, 

flutikason/vilanterol, flutikason/formoterol) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Astma 
Kols 
Cystisk fibrose 

Vedlikeholdsbehandling ved 
bronkialobstruksjon, i henhold 
til preparatomtale, samt ved 
cystisk fibrose. 

J45/R96 -  
fjerne vilkår 92 
 
J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 
 
E84/T99 
 

Budesonid/ 

formoterol: 
003852, 003886, 
008937, 009127 

 
Flutikason/ 
salmeterol: 
581901, 572724, 

377966, 030009, 
443818, 084588, 
373365, 373373, 

010860, 010881, 
014207, 014215 

Astma 
Kols 

Vedlikeholdsbehandling ved 
bronkialobstruksjon, i henhold 
til preparatomtale. 

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 
J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 

Budesonid/ 
formoterol: 
566924, 382764, 

396120, 485549, 
122927, 506985, 
436859, 156637, 
010687, 010158 

 
Beklometason/ 
formoterol: 
120780, 399921, 

046044, 464045 
 
Flutikason/ 

vilanterol: 
148242, 445149 

Astma 
Cystisk fibrose 

Vedlikeholdsbehandling ved 
astma, i henhold til 
preparatomtale, samt ved 
cystisk fibrose. 

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 
E84/T99 

Budesonid/ 
formoterol: 
445005, 068008, 

003851, 003874 
 
Flutikason/ 
salmeterol: 

521474, 103064, 
159332, 073877, 
090257, 438807, 

557239, 195027, 
129301, 399292, 



375043, 495778, 
004282, 004293, 

004050, 373332, 
373340, 373357, 
373324, 557969, 

121338 

Kols Vedlikeholdsbehandling ved 
kols, i henhold til 
preparatomtale. 

J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 

Budesonid/ 

formoterol: 
064208 

Astma Vedlikeholdsbehandling ved 
astma, i henhold til 
preparatomtale. 
 

J45/R96 - 
fjerne vilkår 92 
 

Beklometason/ 
formoterol: 
476009, 497716 

500591 
 
Flutikason/ 
vilanterol: 

376387, 599547 
 
Flutikason/ 

formoterol: 
131423, 097627, 
466875, 173317, 
403393, 057272, 

559490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. LABA/LAMA 

Vilanterol/umeklidinium, indakaterol/glykopyrronium, formoterol/aklinidium, olodaterol/tiotropium, 

formoterol/glykopyrronium 

 

Plassering i behandlingsalgoritme 

Kols: trinn ≥ 2 

 

5.1 LABA/LAMA (vilanterol/umeklidinium, indakaterol/glykopyrronium, formoterol/aklinidium, 

olodaterol/tiotropium, formoterol/glykopyrronium) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Kols 
Emfysem 

Vedlikeholdsbehandling ved 
kols, i henhold til 
preparatomtale. 

J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 
 
J43 - 
fjerne vilkår 90 
 

Indakaterol/ 
glykopyrronium:  

169596, 473807 
 
Formoterol/ 

aklinidium: 
055477, 111539 
 
Olodaterol/ 

tiotropium: 
579491, 490823, 
561745 

Kols Vedlikeholdsbehandling ved 
kols, i henhold til 
preparatomtale 

J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 

Vilanterol/ 
umeklidinium: 

032592, 504120, 
383467, 187764, 
164105 

 
Formoterol/ 
glykopyrronium: 
527575, 085220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. LABA/LAMA/ICS 

Vilanterol/umeklidinium/flutikason, formoterol/glykopyrronium/beklometason 

 

Plassering i behandlingsalgoritmen 

Kols: trinn ≥ 3 

 

5.1 LABA/LAMA/ICS (vilanterol/umeklidinium/flutikason, 

formoterol/glykopyrronium/beklometason) 

Forhåndsgodkjent 
refusjon 

Foreslått refusjonsberettiget 
bruk 

ICD/ICPC refusjonskoder 
og foreslått fjerning av 
refusjonsvilkår 

Varenummer 

Kols 
 

Vedlikeholdsbehandling ved 
kols, i henhold til 
preparatomtale. 

J44/R95 - 
fjerne vilkår 90 
 

Vilanterol/ 
umeklidinium/ 
flutikason: 

443228, 154147 
 
Formoterol/ 
glykopyrronium/ 

beklometason: 
395923, 449455 

 


