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Høring om forslag til refusjon for apotekfremstilte og 
uregistrerte legemidler til barn  
 
Norsk Epilepsiforbund er en landsdekkende organisasjon for og av mennesker med epilepsi 
og deres pårørende. NEF arbeider for at mennesker med diagnosen epilepsi skal kunne leve et 
godt liv med epilepsi, og jobber med dette på mange forskjellige arenaer. Organisasjonen har 
om lag 5500 medlemmer og i overkant av 40 lokalforeninger og fylkeslag over hele landet.  
 
Norsk Epilepsiforbund er glad for at Helse- og Omsorgsdepartementet ser på saken 
vedrørende refusjon for apotekframstilte og uregistrerte legemidler for barn. NEF har merket 
seg at saken er lagt ut på høring, og vil gjerne avgi en høringsuttalelse i den sammenheng.  
 
Norsk Epilepsiforbund vil støtte forslaget om refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte 
legemidler til barn. Mange barn med diagnosen epilepsi er helt avhengig av medisiner for å 
unngå anfall. En god del av disse barna trenger medisiner som er spesialdoserte legemidler 
uten MT, enten i form av apotekfremstilte eller uregistrerte legemidler. Norsk Epilepsiforbund 
ser at med forhåndsgodkjenning av refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte legemidler, 
kan mange barn og deres foreldre unngå unødvendig venting og forvirring rundt de 
medisinene de må bruke, og legene vil kunne få mer tid til selve pasientbehandlingen. Norsk 
Epilepsiforbund vil derfor poengtere viktigheten at de legemidlene som barn med epilepsi 
trenger blir omfattet av denne ordningen.  
 
Norsk Epilepsiforbund vil likevel minne om at anti-epileptika, på bakgrunn av faren for 
gjennombruddsanfall ved bytte av medisiner, er omfattet av ordningen med begrenset bytte. 
På grunn av denne faren for anfall ved bytte av medisin, også mellom orginalmedisin og 
generika, er det svært viktig for mennesker med epilepsi at legemidlene alltid har de samme 
innholdsstoffene. NEF vil derfor poengtere viktigheten av at legemidlene som fremstilles av 
apotekene, og de uregisterte legemidlene, forholder seg til reglene rundt begrenset bytte av 
legemidler. Med forutsetning om dette støtter Norsk Epilepsiforbund forslaget om 
forhåndsgodkjenning av refusjon for apotekframstilte og uregistrerte legemidler for barn.  
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