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Høringssvar fra Apotekene Vest HF:
Legemiddelforskriftens § 10-14  /  Forslag til refusjon for apotekfremstilte og
uregistrerte legemidler til barn

Apotekene Vest HF setter pris på denne muligheten til å la seg høre da bruk av apotekframstilte og
uregistrerte legemidler til barn forekommer svært hyppig. Samtidig er den individuelle
refusjonsordningen vi har per i dag tungvindt og arbeidskrevende, spesielt mht rutinemessig brukte
preparater.

Vi er svært glade for at det foreslås å åpne for forhåndsgodkjent refusjon for apotekfremstilte og
uregistrerte legemidler til barn, avgrenset til legemidler der det finnes markedsførte formuleringer av
samme virkestoff med forhåndsgodkjent refusjon for den aktuelle indikasjonen, og støtter dette fullt ut.

Likeledes støtter vi at øvre aldersgrense settes til 18 år og forslaget mht ure istrerte le emidler.
Alle uregistrerte legemidler tildeles per i dag et sentralt varenummer.

Når det gjelder utvalget av a otekfremstilte le emidler har vi imidlertid noen kommentarer:

Ved bestilling av doseringer til barn har Apotekene Vest som politikk å alltid velge et markedsført
preparat, hvis dette er tilgjengelig på (verdens)markede. Dette dekker imidlertid ikke pasientenes
behov for preparater.

At Legemiddelverket tar utgangspunkt i dagens system med varenummer og refusjonsordning overfor
HELF0 oppfatter vi er gjort av rent praktiske årsaker. Vi kan ikke se at dette er medisinsk begrunnet.
Vi har ingen innvendinger mot at det tas utgangspunkt i NPPs varenummer. Vi er imidlertid redd for at
dette blir for snevert og at det fortsatt vil være mange individuelle søknader.

Apotekene Vest henviser til arbeidet med ny blåreseptforskrift i 2005 med tilhørende høring, der HOD
foreslo at virkestoffet skulle være kriteriet for refusjon av legemiddelet til barn i de tilfellene
legemiddelet har forhåndsgodkjenning for voksne på den aktuelle indikasjonen.
At man per i dag ikke har en praktisk løsning mht varenummer / refusjon må ikke hindre at man i
forskrifts form åpner for en utvidelse av ordningen når løsningen er på plass.

En mulig løsning er at virkestoffet som sådan gis et varenummer som brukes overfor HELF0 og at en
hindrer "misbruk" ved at den (barne)legens navn som har initiert behandlingen skrives på resepten og
oppgis ved refusjon.

Apotekene Vest er enig i Legemiddelverkets vurdering mht refusionsøris for uregistrerte preparater.

Spesialtilpassede legemidler er dyre å fremstille. En eventuell fastsettelse av maksimalpris for
apotekproduserte legemidler må sees i sammenheng med forventet ny situasjon for økonomien mht
tilvirkning i apotek som følge av NPP-prosjektet. NPP har som mål at prisene skal dekke reelle
kostnader. I NPP settes den mest rasjonelle lagerproduksjonen ut til eksterne aktører. Den
gjenværende produksjonen må dekke alle kostnadene. Dette fører til svært høye priser på de
gjenværende produktene. Vi har allerede sett denne økningen i priser på Haukeland sykehusapotek,
som er med i NPP, og dette mens apoteket fortsatt har lagerproduksjonen som skal settes ut.



•
potekene Vest vil derfor fraråde at Legemiddelverket fastsetter en annen maksimalpris enn den

sykehusapotekene selv beregner.

Apotekene Vest støtter antagelsen om at forhåndgodkjent refusjon ikke vil øke utgiftene for
folketrygden i forhold til dagens ordning.

Apotekene Vest ser med glede at Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har sagt seg
villig til å ha et samarbeid med Legemiddelverket om vedlikehold av en liste over apotekfremstilte og
uregistrerte legemidler til barn. Dette vil lette arbeidet både for forskriver og apotek.
Vi håper at denne listen vil bli gjort tilgjengelig i elektronisk form, slik at den kan lenkes inn i legenes
forkrivingsmodul, for eksempel via FEST, og også til apotekenes varehåndteringssystem FarmaPro.

Vennlig hilsen
Liv Rustenberg (sign)
Fagsjef

Kopi:
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn v/Ingrid Grønlie


