Sjekkliste for søknad om medisinsk fritak (TUE):
Nyretransplantasjon
Forbudte substanser: Systemiske glucokortikoider, EPO, diuretika,
betablokkere, hypoksi-indiserbare faktorer (HIF), prolyl-hydroksylasehemmere

Denne sjekklisten er ment som en hjelp til utøver og lege når de skal fylle ut søknad om medisinsk fritak for å forsikre
seg om at søknaden er fullstendig, slik at medisinsk fagkomité kan vurdere om søknaden oppfyller kriteriene som er gitt
i WADAs ISTUE (International Standard for Therapeutic Use Exemption).
Vi gjør oppmerksom på at et fullstendig utfylt søknadsskjema ikke er tilstrekkelig i seg selv, men at ytterligere
tilleggsdokumentasjon må sendes inn i tillegg. En fullstendig søknad og sjekkliste garanterer ikke for innvilgelse av
søknaden. På den annen side kan en søknad i enkelte tilfeller innvilges uten at den inneholder alle punkt i sjekklisten.








Søknadsskjema for medisinsk fritak må inneholde:


Alle punkter fylt ut med lesbar tekst



All informasjon foreligger på norsk (engelsk dersom søknaden skal vurderes av internasjonalt særforbund)



Signatur fra behandlende lege



Utøvers signatur

Tilleggsdokumentasjon bør inneholde detaljer om:


Sykehistorie (anamnese): alder ved første forekomst av symptomer, symptomer, diagnostisk utredning
av behandlende lege



Historikk om sviktende nyrefunksjon og tilhørende dokumentasjon på at kriterier for
nyretransplantasjon er imøtekommet / signert av nefrolog/nyrelege. Informasjon kan komme fra
behandlende lege forutsatt bekreftet av en nefrolog.



Rapport fra operasjon av transplantasjon signert av kirurgen



Dokumentasjon på eventuell svekkelse/dysfunksjon av transplantat fra eller signert av
nefrolog/nyrelege



Dokumentasjon på eventuell hjertekomplikasjon: arteriell hypertensjon eller iskemisk hjertesykdom
(angina pectoris eller hjerteinfarkt) med god begrunnelse for å bruke betablokkere av behandlende
lege/kardiolog



Foreskrevne legemidler: systemiske glukokortikoider, EPO, diuretika, betablokkere, hypoksiinudserbare faktorer (HIF), prolyl-hydroksylasehemmere (alle er forbudte stoffer) inkludert dosering,
doseringintervall, administrasjonsmetode for hvert legemiddel

Resultater fra diagnostisk test/skala bør inneholde kopier av:


Laboratorietest som dokumenterer svekket nyrefunksjon før transplantasjon; blodanalyser som
bekrefter anemi ved EPO behandling



Blodtrykkssvar; ECG, hjerte CT, ekkokardiografi, hjerteangiografi og andre relevante prøveresultat ved
behandling med diuretika eller betablokker.

Tilleggsinformasjon, for eksempel

