
  
 

Side 1 af 1 

Tjekliste til ansøgning om medicinsk dispensation (TUE) til 
behandling af astma  
Forbudte stoffer: Beta-2-agonister og glukokortikoider 
Denne tjekliste skal vejlede idrætsudøveren og dennes læge om kravene til en TUE-ansøgning, som vil give 
TUE-udvalget mulighed for at vurdere, om de relevante ISTUE-kriterier er opfyldt. 
 
Bemærk venligst, at det udfyldte TUE-ansøgningsskema alene ikke er tilstrækkeligt. Understøttende 
dokumenter SKAL fremlægges. En udfyldt ansøgning og tjekliste garanterer IKKE bevillingen af en TUE. 
Omvendt inkluderer en godkendt ansøgning i nogle situationer ikke alle elementer på tjeklisten.  
 

□ TUE-ansøgningsskema skal indeholde: 

 □ Alle sektioner udfyldt med læselig skrift 

 □ Alle oplysninger indsendt på dansk (evt. på engelsk hvis ansøgningen skal fremsendes til det 
internationale forbund) 

 □ Underskrift fra behandlende/ansøgende læge 

 □ Udøvers underskrift 

□ Medicinsk dokumentation skal indeholde følgende detaljer: 

 □ Medicinsk historie (anamnese): Symptomer på astma, udløsende faktorer, exacerbationer, alder 
ved sygdomsdebut, nuværende og eventuel tidligere behandling 

 □ Resultater ved kliniske undersøgelser til understøttelse af astmadiagnose (f.eks. stetoskopi med 
tegn på luftvejsobstruktion) og udelukkelse af differentialdiagnoser 

 □ Resumé af diagnostiske testresultater: Spirometri med reversibilitetstest, ved normal reversibilitet 
vedhæftes dokumentation for positiv provokationstest (ved ansøgning om fornyet TUE 
vedlægges seneste spirometri – maks. ét år gammel) 

 □ Henvisning og udredning hos lungemediciner ved usikkerhed om diagnose 

 □ Ordineret astmamedicin. Beta-2-agonister (alle pånær inhaleret salbutamol, salmeterol, 
formoterol og vilanterol i terapeutiske doser er forbudte både i og uden for konkurrence (til enhver 
tid)). Glukokortikoider (kun forbudt i konkurrence og når givet systemisk) inklusive dosis, frekvens 
og administrationsvej 

 □ Respons på behandling med tidligere/nuværende medicin (er behandling med tilladt medicin 
afprøvet?) 

□ Diagnostiske test/resultater bør omfatte kopier af: 

 □ Spirometri-rapport med flowkurve 

 □ Spirometri-rapport med flowkurve efter bronkodilator-administration (reversibilitetstest) 

 □ Dokumentation (inklusive spirometri-rapport med flowkurve) af en anerkendt provokationstest 

□ Yderligere dokumentation 

 □ Peak-flow-log, allergi testresultater, tidligere spirometrier og provokationstest 
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