
Insulin degludec er et langtidsvirkende insulin til subkutan administrasjon en gang daglig 
når som helst på dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. 

Legemiddelverket har sammenlignet effekt og bivirkninger av behandling med insulin 
degludec (Tresiba)  med insulin glargin (Lantus). Vi mener legemidlene er like nok til at man 
kan vurdere kostnadseffektiviteten til Tresiba ved å kun se på forskjellen i kostnader. Fordi 
Novo Nordisk har valgt å senke prisen på Tresiba, er nå døgnkostnadene for behandling 
med insulin degludec på samme nivå som insulin glargin. Tresiba er derfor et kostnads-
effektivt alternativ til pasienter som ikke oppnår behandlingsmål med NPH-insulin.

Refusjonsvilkår: 
180: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for  
optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: Hyppige eller 
alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken eller store blodsukkersvingninger 
som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll.

181: Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

NYTT OM LEGEMIDLER

Statens legemiddelverk   Tlf: +47 22 89 77 00   redaksjonen@legemiddelverket.no T. nr. 7/16

legemiddelverket.no/nyttomlegemidler
NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Insulin degludec (Tresiba) på blå resept for diabetes  
type 1

Naloksegol (Moventig) på blå 
resept
Naloksegol fikk forhåndsgodkjent  
refusjon 1. desember 2015 til behand-
ling av opioidindusert forstoppelse hos 
voksne pasienter som har utilstrekkelig 
effekt av laksantia.  

Naloksegol er en oral my-opioid resep-
torantagonist som reduserer forstopp-
elsen ved å blokkere opioidreseptorer i 
tarmen. Siden naloksegol ikke passerer 
blod-hjernebarrieren, påvirkes ikke den 
smertestillende effekten av morfin og 
lignende legemidler.  

Anbefalt dosering er en tablett daglig. 

Refusjonsberettiget bruk
Behandling av opioidindusert forstop-
pelse hos voksne pasienter når respons 
på vanlig avførende behandling ikke har 
vært tilstrekkelig.

Refusjonsvilkår
136 Refusjon ytes selv om legemidlet 
brukes i mindre enn tre måneder.

200 Refusjon ytes kun til pasienter som 
ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig 
avførende behandling med eksempelvis 
tabletter, stikkpiller eller klyster.

221 Forstoppelse skal være indusert av 
et opioid som pasienten får dekket etter 
refusjonskode -71.

Urea 5 % krem (Canoderm) på blå resept 
Pasienter med moderat og alvorlig atopisk eksem kan nå få Canoderm på blå resept for å 
forebygge tilbakefall av eksemet. 

Rundt 10-15 % av norske barn og 2-3 % av voksne har atopisk eksem. Atopisk eksem kan gi 
kløe og dårlig søvnkvalitet, påvirke selvbildet og gi psykiske helseplager.  Det er også vist 
at pårørende til barn med atopisk eksem har redusert livskvalitet.

Ved akutt eksem brukes lokalbehandling med kortikosteroider eller kalcineurinhemmere.  
I perioder uten akutt eksem anbefales hyppig smøring med fuktighetskrem. Effekten av 
Canoderm er undersøkt i en dobbeltblindet studie, COMPADRE (1). 198 pasienter med  
atopisk eksem var inkludert i studien.  172 pasienter ble eksemfrie etter tre ukers behand-
ling med monometason krem og disse ble randomisert til vedlikeholdsbehandling med 
enten Canoderm eller en referansekrem uten urea.

Det primære endepunktet var tid fra randomisering til første tilbakefall. I gruppen som fikk 
Canoderm var median tid før tilbakefall 22 dager (mot 15 dager i referansegruppen). Etter 
180 dager var 26 % av pasientene som brukte Canoderm fortsatt uten tilbakefall (mot 10 % 
i referansegruppen). Studien inkluderte voksne, men Legemiddelverket antar at barn vil ha 
tilsvarende effekt.

Legemiddelverket har konkludert med at Canoderm er kostnadseffektiv behandling hos 
pasienter med moderat og alvorlig atopisk eksem.

Refusjonsberettiget bruk: 
Forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem. 

Refusjonskoder:
ICPC S87 Atopisk dermatitt/eksem
ICD L20 Atopisk dermatitt 

Vilkår:       Ingen 

Det er bare Canoderm i pakninger på 500 gram som kan skrives på blå resept. Refusjons-
prisen er 390 kroner per pakke. Legemiddelverket forutsetter at apotekene ikke tar høyere 
pris enn refusjonsprisen. 
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