
Fra: Skotte, Jorunn [Jorunn.Skotte@helfo.no] 
Sendt: 9. juni 2010 12:56 
Til: Postmottak HOD 
Kopi: Hvidsten, Siv; Paulsrud, Nina Korneliussen 
Emne: VS: Høring - Refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte 
legemidler til barn 
 
  
 
  
  
 Høring om forslag til endringer i legemiddelforskriften - refusjon for 
apotekfremstilte og uregistrerte  
legemidler til barn.   
 Deres referanse 200901490-/GLN    
 Vår referanse 10/535 
  
I  Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)  er det enighet om forslaget er 
positivt, og vi ser ikke at dette ville  
skape problemer i forhold til APOK-oppgjørene eller eResept. 
  
Men for at regelverksendringen skal medføre større forbedringer for leger 
og pasienter vil det være  
avgjørende at de mest vanlige apotekfremstilte preparatene inngår i 
sortimentslisten til Nasjonalt  
produksjonsprosjekt (NPP).  
  
På side 4 Økonomiske og administrative konsekvenser blir det hevdet at 
"legemidler som er helt  
nødvendige i behandlingen av de aktuelle barna, og klinikerne og 
apotekene som er involvert, har godt  
innarbeidede rutiner for at legemidlene alltid søkes individuelt 
refundert". I forbindelse med HELFOs  
kontroll av 1-månedsregelen har det vist seg at det er et problem i flere 
saker at sykehusapotek har vært  
fortvilet fordi barnelegen ikke vil sende søknad om individuell refusjon 
siden grunnpreparatet er  
forhåndsgodkjent på blå resept, og apotekene bare har gjort en 
omformulering slik at legemiddelet kan  
tas av barn. 
  
Med vennlig hilsen 
Jorunn Skotte 
farmasøyt/rådgiver 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) hovedkontor 
E-post:jorunn.skotte@helfo.no 
Telefon:33512295 
  
  
  
  
ra: Postmottak HOD [mailto:HOD-postmottak@hod.dep.no]   
Sendt: 25. mars 2010 10:45  
Til: post@legemiddelverket.no; postmottak@helsedir.no; Postmottak 
Finansedepartementet; Postmottak  
AD; Postmottak BLD; info@ffo.no; apotekforeningen@apotek.no; lmi@lmi.no; 
post@origo-norway.org;  



legeforeningen@legeforeningen.no; leder@barnelegeforeningen.no; 
nff@farmaceutene.no;  
tone.westergren@rikshospitalet.no; apotek@allianceapotek.no; 
bergen@apotekene-vest.no;  
post@vitusapotek.no; bjorn.akselsen@nmd.no; post@sykehusapotekene.no;  
postmottak@sykehusapoteket.no; sykehusapoteket.tromso@unn.no; 
gerd.byermoen@nmd.no;  
info@alliance-healthcare.no; Helse Sør-Øst; Helse Vest; Helse Nord; Helse 
Midt-Norge; epost@apotek1.no;  
kontakt@apotek1.no; legemidlertilbarn@helse-bergen.no; Skotte, Jorunn  
Emne: Høring - Refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte legemidler 
til barn 
Invitasjon til høring om forslag til endringer i legemiddelforskriften - 
refusjon for apotekfremstilte og  
uregistrerte legemidler til barn. 
 
Høringsbrev og høringsnotat finner du på http://www.regjeringen.no/hod 
under Dokumenter -  
Høringer. 
 
Høringsfrist 11 juni 2010. 
 
Denne meldingen er sendt til: 
-          Se egen liste 
 
Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el 
underforeninger iflg liste over  
høringsinstanser. 
 
Med vennlig hilsen 
Helse- og omsorgsdepartementet 
postmottak@hod.dep.no 
 
 
For generelle henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet: 
vennligst bruk adressen postmottak@hod.dep.no 
 


