
Fra: Lars Hanssen [lhanss@online.no] 
Sendt: 3. november 2009 16:25 
Til: Kanestrøm Tor Ivar; Thomassen Per Thomas 
Kopi: Postmottak HOD 
Emne: VS: Høring - forslag om tiltak for forenklet tilgang til 
antiviralia -  
rekvireringsrett for farmasøyter 
 
  
  
-----Opprinnelig melding-----  
Fra: Lars Hanssen   
Sendt: 3. november 2009 15:09  
Til: 'Hågå Audun'  
Emne: SV: Høring - forslag om tiltak for forenklet tilgang til 
antiviralia - rekvireringsrett for farmasøyter 
  
Statens helsetilsyn takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse 
til denne saken i løpet av en time,  
etter at vi får høringsnotatet to timer etter fristens utløp. 
Helsetilsynet gjør oppmerksom på at våre  
lovpålagte oppgaver er de samme under en pandemi som ellers. På grunn av 
den korte tiden som er til  
disposisjon, svarer vi summarisk pr mail. 
  
Helsetilsynet viser til vårt innspill til Pandemikomiteen for noen dager 
siden, hvor vi ikke hadde  
motforestillinger til råd om en utvidet bruk av Tamiflu. Det er mulig et 
slikt råd burde ha kommet tidligere.  
Om den foreslåtte ordning vil kunne føre til et uforsvarlig stort forbruk 
av Tamiflu, har vi ikke noen  
formening om. Ordningen må følges nøye og eventuelt justeres. Det 
oppfattes at hensikten er å behandle  
allerede influensasyke, samt å gi forebyggende behandling til kontakter 
til risikogrupper. De nærmere  
detaljer er ikke kjent for oss. Vi antar at det er gjort en avveining 
mellom nytte og ulemper, inklusive mulig  
resistensutvikling. Andre land har erfaringer med liknende ordninger. Vi 
legger til grunn at disse  
erfaringene ligger til grunn for forslaget, for eksempel erfaringene fra 
Storbritannia. 
  
Spørsmålet er om den foreslåtte ordning vil kunne medføre fare for at de 
som er i behov for å oppsøke  
lege ikke gjør det. Departementet synes klar over denne muligheten og 
søker å avbøte denne risikoen. Det  
synes fornuftig at det også sørges for at pasienter som oppsøker sin lege 
direkte også har muligheten  
for å få utlevert Tamiflu der. Vi ber departementet vurdere om 
svineinfluensaen skal defineres som  
allmennfarlig smittsom sykdom etter regelverket. 
  
Situasjonen under en pandemi er spesiell. Vi har ikke vesentlige 
medisinske innvendinger mot den  
foreslåtte ordningen i denne situasjonen. Dette må imidlertid ikke skape 
presedens, og eventuelle forslag  
om tilsvarende helsetjeneste i apotek under normale forhold må 
underlegges en normal behandling. Vi  



legger til grunn at det er utfordrende at det er samme virksomhet som 
selger preparatet også er dem som  
vurderer indikasjonen.  
  
Oslo 3.11.09 
  
Lars E Hanssen 
Statens helsetilsyn 
  
-----Opprinnelig melding-----  
Fra: Hågå Audun [mailto:Audun.Haga@hod.dep.no]   
Sendt: 3. november 2009 13:48  
Til: Lars Hanssen  
Emne: VS: Høring - forslag om tiltak for forenklet tilgang til 
antiviralia - rekvireringsrett for  
farmasøyter 
  
Takk for hyggelig telefonsamtale og utvist forståelse! 
Her er høringen som gikk ut i går. Sender høringssvarene i egen e-post 
Hilsen Audun 
  
----------------------------------------------------------- 
Audun Hågå 
avdelingsdirektør 
Legemiddelseksjonen, Folkehelseavdelingen 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO 
22 24 85 48 
  
  
  
Fra: Kanestrøm Tor Ivar   
Sendt: 2. november 2009 15:43  
Til: Oddbjørn Tysnes; Anne Markestad; 
bjarne.riis.strom@legeforeningen.no;  
postmottak@legeforeningen.no; farm-sel@online.no; 
'folkehelseinstituttet@fhi.no'; 'ellen@lmi.no';  
'rolfgunnar.jorstad@npe.no'; 'apotekerforeningen@apotek.no'; 'geir.stene-
larsen@fhi.no';  
'Gro.Wesenberg@legemiddelverket.no'; 'post@legemiddelverket.no'  
Kopi: Hans Petter Aarseth; Marit Endresen; Christina Møllebro Wisth;  
gunnhild.vikhamar@legemiddelverket.no; Jan Magne Linnsund; Cecilie Daae; 
Ingunn Myklebust;  
'Anne Berit Walter'; hans.halse@legemiddelverket.no; 
Steinar.Madsen@legemiddelverket.no; Agnes  
Gombos; Blystad, Hans; 'ivar.vollset@legemiddelverket.no'; 
'bjorn.iversen@fhi.no'  
Emne: Høring - forslag om tiltak for forenklet tilgang til antiviralia - 
rekvireringsrett for farmasøyter 
  
Vedlagt følger høringsdokumenter med forslag til tiltak for å forenkle 
tilgangen til  
oseltamivir og zanamivir, inkludert utkast til forskrift om 
provisorfarmasøyters og  
reseptarfarmaøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir. 
  
Av hensynet til en smidig innføring av ordningen og for å unngå 
usikkerhet rundt hvilke råd  



som gis fra helsemyndighetene i forbindelse med pandemien, sendes 
forslaget kun på en  
begrenset høring. Høringsfrist i morgen (tirsdag 3.11.2009) kl 12.00. Vi 
ber om  
tilbakemelding på e-post : 
postmottak@hod.dep.no, tik@hod.dep.no og ptt@hod.dep.no 
  
Departementet inviterer også høringsinstansene til møte i morgen kl  12 i 
Grubbegata 1,  
møterom B-116 ”Kvitsøy”. Vi ber om tilbakemelding på deltakelse. 
  
Helsedirektoratet vil ettersende utkast til standardisert skjema som vil 
fungere som resept og  
journal, jf. omtale i høringsnotatet. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Tor Ivar Kanestrøm 
seniorrådgiver 
Folkehelseavdelingen 
Tel.: 22 24 86 96 Fax.: 22 24 86 56 
e-post: tik@hod.dep.no 
  
  


