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Høring: Endring av Blåreseptforskriften. 
 
Farmasiforbundet viser til høringsbrev ang endring av blåreseptordningen 
 
Høringen omfatter to separate høringsnotater 
Den ene delen av høringen inneholder forslag til nytt system for stønad til 
 legemidler etter induviduell søknad, den andre endringer  
for stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter induviduell søknad.  
 
Farmasiforbndet velger å svare på begge høringsnotatene i samme høringsvar 
 
I følge målene på refusjonsområdene skal refusjonsordningen bidra til å 
 sikre mest mulig lik og enkel tilgang til effektive legemidler, og at felleskapet  
refunderer utgifter til legemidler og utstyr som gir sikker helsegevinst for pasienten.  
 
For begge høringsnotatene kommer det  tydelig frem et det er et behov å holde kontroll over 
utgiftene rellatert til forskriftene og at en tydeligere  kostnadseffektivisering er et mål.  
 
Høringsnotat 1: 
Helse –og Omsorgsdepartementent foreslår å innføre et nytt system for induviduell stønad 
etter blåresetforskriften §3 
 
Departementets forslag innebærer å erstatte kronisk sykdom med alvorlighet som 
grunnvilkår i blåreseptordningen.  
 
Det er en påstand fra  departemnete at forslaget i større grad enn i dag vil sikre brukerne 
rettigheter i henhold til de mål som er satt for refusjonsordningen.  
Det foreslåes at induviduell stønad skal kunne ytes ved alvorlig sykdom eller risikofaktorer 
som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom.  
 
Enkelte brukergrupper som oppfyller kravet om alvorlig sykdom vil kunne få rett til 
individuell stønad som følge av endringsforslaget. Individer med alvorlig sykdom som verken 
omfattes av § 3 første ledd bokstav a (refusjonskode) eller § 3 første ledd bokstav b (sjelden 
sykdom) vil ikke lenger falle utenfor regelverket for individuell refusjon. Den nye ordningen 
åpner også for en mer helhetlig vurdering av brukerens tilstand og gir større rom for å kunne 
gi stønad til forebyggende behandling etter individuell søknad. 
Dette ser Farmasiforbundet meget positivt på.  
 



Enkelte brukergrupper som i dag får innvilget stønad vil med det nye regelverket ikke lenger 
oppfyle kriteriene for blåreseptordningen. Årsaken er at kostnaden for legemidlet ikke står i 
forhold til nytten for  sykdommen , eller at vilkårenen for effektdokumentasjon ikke er 
oppfylt, i all hovedsak mener Depertemantet at det er flere som vil bli ivaretatt i det nye 
regelverket . 
 
Farmasiforbundet vil påpeke at velferdstaten har også har et ansvar for å bidra til at nye 
behandlingsregimer blir benyttet. I utestenge all bruk av legemidler pga av 
effektdokumentasjonene ikke er oppfylt kan være til hinder for at pasienten  får tilgang til 
best mulig behandling og at tilgangen til riktig legemiddel kommer for sent. 
 
Farmasiforbundet vil også påpeke slik som Departementet selv hentyder at det er nødvendig 
med god informasjon i forkant av endringene for å sikre at vedtakene om individuell stønad 
håndteres på en tilfredsstillende måte. Datamaterialet for utleverte legemidler er basert på 
innregistreringer fra apotek, og kvaliteten på statistikk/kontroll/analyse-uttrekkene vil 
dermed være avhengige av riktig registrering i apotek. 
 
Om en omlegging av forskriften kan sikre at bruker totalt sett gis bedre rettigheter til refusjon 
for legemidler etter blåresptordningen en dagens refusjonsordning støtter Farmasiforbundet 
endringene som er foreslått i høringsnotatet 
 
Høringsnotat 2: 
Helse og omsorgsdepartementet foreslår en endring i blårespforskriften §5 slik at det går 
frem av bestemmelsen at fastsatte rodukt –og prislister er uttømmende 
Departementet henstiller til at forlaget er en stadfesting av langvarig praksis i forvaltningen 
og er etter depertementets vrdering en presisering av gjeldende rett. 
Farmasiforbundet setter pris på at Depertementet velger å sende forskriftsendringen på 
høring fremfor å gjennomføre en teknisk endring av ordlyden i forskriften. 
 
Departementet foreslår at følgende setning tas inn i blåreseptforskriften § 5 andre ledd:  
”For hjemmelspunkt der det er inngått avtale og utarbeidet produkt- og prisliste, ytes det ikke 
stønad til andre produkter enn de som står oppført i produkt- og prislisten til det aktuelle 
hjemmelspunktet.” 
 
 Farmasiforbundet støtter forslag til pressisering i forskriften.  
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