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Høring vedr. forslag til endringer i legemiddelforskriften - refusjon for 
apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn  
 
Vi viser brev av 25.3.2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet om ovennevnte høring. 
 
Saken har vært på høring i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Regionalt Fagråd for Barn i 
Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Telemark HF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Vestfold HF, 
Sykehusapotekene HF og Akershus universitetssykehus HF har gitt innspill til høringen. 
Generelt mottas forslaget til forskriftsendringer meget positivt, og dette synes å være en 
forenkling av refusjonsreglene. 
 
Helse Sør-Øst RHF har imidlertid enkelte merknader til forslaget: 
 
Valg av løsning 
Det er foreslått en løsning som forutsetter at preparatene har et varenummer, fordi dette 
vil være det enklest håndterbare ut fra dagens system. Samtidig er det foreslått at bare 
preparater fra Nasjonalt Produksjonsprosjekts (NPPs) sortimentsliste skal tas inn i 
ordningen, noe som vil ekskludere andre apotekproduserte legemidler med varenummer. 
 
Vi foreslår at ordningen bør omfatte alle apotekproduserte legemiddel-preparater med 
varenummer.  
 
I utdypende merknader fra vårt fagmiljø i Oslo universitetssykehus HF som vi ønsker å 
formidle, gis det videre uttrykk for at refusjon basert på virkestoff kan være et bedre 
forslag. Dette kan bidra til å forenkle refusjonsprosessen for de pasientene som av 
forskjellige grunner ikke kan bruke de preparatene som allerede har et varenummer. 
 
Oslo universitetssykehus HF peker videre på at det er ønskelig at det framgår av 
refusjonslisten at man kan søke om individuell refusjon hvis det forhåndsgodkjente 
preparat ikke kan brukes av pasienten. Dette kan knyttes til refusjonsvilkårene, for 
eksempel ”refusjon er begrenset til barn under 18 år som ikke kan bruke markedsførte preparater. 
Det er anledning å søke individuell refusjon (§ 3a) dersom forhåndsgodkjente 
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preparater med samme virkestoff ikke kan benyttes”. Det er viktig å hindre at ordningen med 
forhåndsgodkjente apotekfremstilte og uregisterte legemidler på blå resept oppfattes som 
en begrensning i forskrivningen og i muligheten til å søke individuell refusjon for 
preparater som ikke er omfattet av ordningen. 
 
For øvrig tar Oslo universitetssykehus HF også opp at det svekker legemiddelsikkerheten 
for barn når man i stor grad er henvist til uregistrerte preparater også ved rutinemessig 
bruk (for eksempel vannløselige betamethasontabletter (”Betapred”) ved akutte 
astmaanfall).  
 
Vi håper derfor at departementet intensiverer sitt arbeid med å sørge for at 
legemiddelprodusentene får godkjent flere medikamenter til bruk hos barn. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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