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Helsedirektoratets innspill til innføring av overtredelsesgebyr -  Endringer i apotekloven, 
legemiddelloven og lov om folketrygd kapittel 25 

 
Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 13.september 2018. 
Helsedirektoratet har følgende innspill: 
 
 
1. Helsedirektoratet er enig i at det er riktig å etablere en sanksjonsordning som er finmasket 
og nyansert nok til å kunne ivareta ulike tilfeller av regelbrudd. Overfor legene som forskriver 
blåresepter benytter Helsedirektoratets ytre etat, Helfo, i dag følgende virkemidler når det 
avdekkes brudd på regelverket ved forskrivning: Spesifikk informasjon, pålegg om endring av 
praksis, tap av retten til å praktisere for trygdens regning og politianmeldelse. Vår erfaring er at 
det åpenbart er en mangel i sanksjonssystemet at det ikke finnes sanksjoner mellom pålegg om 
endring av praksis og tap av retten til å praktisere for trygdens regning. Dette gapet kan fylles 
av den nye hjemmelen for overtredelsesgebyr, og Helsedirektoratet støtter innføringen av 
dette.    
 
2. Blåreseptforskriften § 11 gir i dag anledning til å frata en lege hele eller deler av 
forskrivningsretten på blå resept. Det heter i høringsnotatet at "Helfos kontrollmetodikk har til 
nå ikke vært innrettet mot å bruke gjeldende virkemiddel." 
Helsedirektoratet ser at det er viktig å aktivere blåreseptforskriften § 11 slik at også dette 
virkemiddelet kan tas i bruk.  
 
3. Det vises i høringsnotatet til dom 16-101685FØR-BORG/02 som slår fast at folketrygdloven § 
22-15 ikke gir hjemmel for tilbakekreving av annet enn penger. Folketrygdloven § 22-15 lyder 
slik: " En utbetaling som Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt 
Helsedirektoratet har foretatt til noen som ikke hadde krav på den, kan kreves tilbake …".  Før 
2009 var bestemmelsen slik: "Dersom et medlem har mottatt en ytelse etter denne loven i strid 
med redelighet og god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt." 
Der pasienten uriktig mottar stønad i form av penger fra folketrygden, kan Helfo kreve beløpet 
tilbake fra pasienten. Tilsvarende mulighet for tilbakekreving har man ikke på 
blåreseptområdet. Det heter i høringsnotatet at det etter dommen er "behov for å vurdere 
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regelverksendring dersom man ønsker muligheten for å tilbakekreve feilaktig utbetalt stønad til 
brukere etter folketrygdlovens kapittel fem." 
Helsedirektoratet vil oppfordre til at det vedtas en lovendring av folketrygdloven § 22-15 slik at 
andre ytelser enn penger også omfattes av tilbakekrevingsadgangen.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Mathisen e.f. 
Avdelingsdirektør 

Andrea Spone 
Seniorrådgiver 
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