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Høring - Endringer i blåreseptforskriften

Vi viser til høringsbrev brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 4. november 2015.

Departementet har sendt ut høring med forslag til endringer i blåreseptforskriften som følge av
endringene i forslagi Prop. 1S (2015-2016) om overføring av finansieringsansvaret for visse
legemidler fra folketrygden til helseforetakene, samt overføring av bidragsformålet måle- og
administrasjonsutstyr fra bidragsordningen § 5-22 til blåreseptforskriften § 5.

Helse Vest RHF har følgende tilbakemeldinger basert på innspill fra våre helseforetak.

Hovedinnholdet i endringene er forståelige og følger som en naturlig konsekvens av endringer i
andre forskrifter.

Oppheving av § 4a gir forenklet foreskriving av disse preparatene. Videre påpekes at om
endringer knytt til medisinsk forbruksmateriell og måle- og administrasjonssutstyr blir vedtatt,
er det viktig at det blir lagt til rette for enkel registrering i e-resept. Dette gjelder spesielt en
brukervennlig måte å merke med rett refusjonskode.

Vi har mottatt én vesentlig innvending, og ber om at følgende spørsmål blir tatt med videre i
høringen:
Siste setning under tema Legemidler til behandling av hepatitt C «Det stilles heller ikke krav om
at legemidlene skal væreforskrevet av spesialist» gir grunn til bekymring. Vurdering av
indikasjon for, og beslutning av oppstart med ribavirin og peginterferon er en helt klar
spesialistoppgave. Det samme gjelder oppfølging av pasienter som behandles med disse
legemidlene. Vi er bekymret for konsekvensene av at leger uten infeksjonsmedisinsk
kompetanse gjennom endringen i reseptforskriften vil kunne ta i bruk disse to legemidlene i
egen praksis.
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