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Høringsuttalelse/merknad til forslag til endring i blåreseptforskriften av 28. juni 2007 
 
 
Intensjonen ved å endre forskriften må være å få en forskrift som er entydig og enkel å tolke slik 
at man unngår forskjellsbehandling. Retningslinjene må være enkle å forstå og håndtere for alle; 
trygdevesen, samarbeidspartnere og brukere. Som det påpekes i innledningen er det svært viktig 
at trygderetten og forvaltingen har samme forståelse av regelverket. 
 

Forslaget til endringene i § 5-14 mener vi er utfyllende og forenklende i forhold til tidligere 

forskrift. For apotek er det viktig at rundskrivet til folketrygdloven § 5-14 har utfyllende 

informasjon som gjør det mulig å rådgi brukerne/pasientene. 

 

For medisinsk utstyr, forbruksmateriell og andre hjelpemidler som enten dekkes av trygden 

eller av helseforetakene, synes det riktig med de begrensningene som skisseres. Generisk 

bytte og referansepriser på legemidler er allerede implementert. Det samme gjelder for 

likeverdig forbruksmateriell etter avtalene som Hinas har forhandlet fram. Så lenge det legges 

til rette for at de brukerne som MÅ ha andre hjelpe- og legemidler av medisinske grunner, 

kan få det, anser vi det som riktig og samfunnsøkonomisk med en slik håndheving. 

 

Endringene i selve blåreseptforskriften om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler, 

har vi ingen innvendinger til ut fra det overnevnte men påpeker igjen at det er viktig at man 

skolerer ansatte slik at man får lik tolkning og håndheving av forskriften. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Eva Kvål (sign) 
Fag- og kvalitetssjef       Siri Bugge Haugedal (sign) 
         Farmasøytisk rådgiver 
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