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Høringssvar om forslag til refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn

Det vises til høringsbrev datert 25 mars 2010 på departementets nettside. Sykehusapotekene HF
mener det er et fornuftig tiltak som planlegges med forhåndsgodkjent refusjon av apotekfremstilte og
uregistrerte legemidler til barn

For de uregistrerte legemidlene kan den foreslåtte løsningen aksepteres. Det vil si at refusjon innvilges
på varenummernivå, som er knyttet samme med refusjonskoder, refusjonsberettiget bruk og
refusjonsvilkår

Apotekfremstilte preparater som lagelproduseresvil kunne ha fastsatt varenummer og pris slik at det blir
teknisk enkelt å innvilge forhåndsgodkjent refusjon, på samme måte som for andre legemidler på
refusonslisten. Det må forutsettes at varenummeret gis av Vareregistersentralen for å sikre at alle
apotek i Norge kan bestille og ha tilgang til disse legemidlene.

Sykehusapotekehe HF resepturproduserer også enkelte legemidler til barn som etter hensikt beskrevet i
høringsbrevet bør kunne innvilges forhåndsgodkjenning Disse produseres på det enkelte apotek og
har derfor ikke sentralt tildelt varenumtner. Det foreslås at varenummer tildeles sentralt på en slik måte
at de vanligst produserte legemidler i alle styrker vil kunne bli forhåndsgodkjent. Det er listet opp noen
eksempler under. Dette er legemidler som jevnlig etterspørres, produseres iht den enkelte resept og i
dag leveres på blåresept etter individuell søknad:
Cortisonacetat 1 mg/m1mikstur
Fenobarbital 10 mg/m1mikstur
Flecainidacetat 10 mg/m1
Metoprolol 10 mg/m1mikstur
Natriumvalporat 100 mg, kapsler
Natriumvalporat 75 mg , kapsler
Propranolol 5 mg/m1mikstur
Sildenafilsitrat 10 mg/m1100m1
Sotalol 5 mg/m1mikstur i Orablend
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En annen måte å håndtere denne problemstillingen på, er at legemidlene godkjennes på ATC-nummer
(virkestoff) i stedet for på varenummer Hvis legemiddelet er godkjent for voksne bør det være mulig å
kunne godkjenne det også for barn. Sykehusapotekene HF vil også foreslå at det da legges
begrensninger i FarmaPro, apotekenes reseptursystem, med aldersgrenser for når legemiddelkan
godkjennes på ATC-nummer(virkestoff).

I tillegg er det en del hjerte-barn som bruker acetylsalicylsyre (ASA) oppløselige tabletter for å forhindre
trombose. ASA går ikke på blå resept for voksne (Albyl-E), men for barn snakker vi om medfødte
hjertefeil som indikasjon. Det bør tas opp til diskusjon om ASA beregnet for barn med hjerntefeil kan
refunderes.

En stor del av disse legemidlene er miksturer. Det er derfor viktig at også utstyret til å administrere
legemidlet blant annet mikstur til barn, dekkes, for eksempel perorale sprøyter.
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