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Innspill til høring om endringer i blåreseptforskriften 

Viser til invitasjon til høring om forslag til endringer i blåreseptforskriften mottatt 
21.12.2012. 
 
Under følger Helsedirektoratets innspill. 
 
Divisjon spesialisthelsetjeneste – avdeling sykehustjenester har følgende 
kommentarer: 
SPST har ingen tilbakemeldinger til forslagene som berører tuberkulose. 
 
Når det gjelder dekning av vaksine til pasienter behandlet med allogen og autolog 
stamcelletransplantasjon så støtter SPST forslagene om at denne behandlingen bør 
dekkes av blåreseptforskriften.  
 
Stamcelletransplantasjon innebærer at immunapparatet til pasienten mister 
hukommelsen over hvilke farlige agens den skal være på vakt mot. Det vil da være 
nødvendig med revaksinering for å minne de nye immunapparatcellene om hva som er 
farlig. Revaksineringen har en todelt hensikt: Det ene er å beskytte pasienten mot noe 
farlig, det andre er å unngå at pasienten blir en smittebærer av farlige agens overfor 
andre. Således tjener vaksineringen to noble hensikter.  
 
SPST er ikke enig i bruken av argumentet «at det er små grupper» som unnskyldning 
for å øke statens utgifter. Det er mange små grupper i Norge, men i sum utgjør dette 
større beløp.  
 
Når det gjelder beregningene av antallet stamcelletransplanterte-pasienter aktuelle for 
utgiftsdekning så er ikke SPST kjent med beregningene fra FHI ut over 
høringsdokumentet. Det vil trolig være et lite etterslep det første året av pasienter som 
må omfattes av forskriftsendringen. Deretter vil det ikke være andre enn de som hvert 
år mottar autolog og allogen behandling som skal ha vaksine, og det er som beskrevet 
pt. ca 300 + 70 pasienter årlig.  
 
SPST ser at HOD og FHI ikke har tatt høyde for at det norske allogen 
stamcelletransplantasjonsprogrammet skal dobles i størrelse til 140 pasienter årlig. 
Dette er en behandling hvor det fra 2011 skal bygges opp kapasitet for å nå dette 
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målet. Behandlingen er svært ressurskrevende og det vil ta år å oppnå denne 
kapasiteten. 
 
Divisjon spesialisthelsetjeneste – avdeling medisinsk utstyr og legemidler har følgende 
kommentarer: 
 
Det er ikke foreslått endringer i blåreseptforskriften og det punktet som avgrenser at 
det kun er sykehusapotek som kan utlevere legemidler til tuberkulose-behandling. På 
grunn av den bestemmelsen, vil det i praksis kunne bli en ytterligere forsterking av de 
ulike konkurransevilkårene som er mellom sykehusapotek og øvrige apotek.  
 
Dersom de foreslåtte endringene i høringen vedtas, vil det mest sannsynlig være 
sykehusapotek som også får omsette eventuelle legemidler til bruk ved bivirkninger av 
behandlingen – siden disse pasientene uansett må hente noen av legemidlene sine i 
sykehusapotek.  
 
Helsedirektoratet har også tidligere pekt på at alle apotek bør kunne omsette 
tuberkulose-legemidler, jamfør Helsedirektoratets sak nummer 10/318 dokument 4 og 
12/5652 dokument 2 vedlagt. Meldeplikten overfor FHI vil uansett kunne ivaretas, 
uavhengig av hvilke apotek som står for utleveringen.  
 
Divisjon helseøkonomi og finansiering – avdeling legemiddel- og tannhelserefusjon har 
følgende kommentarer: 
 
Vi støtter forslagene som fremkommer av høringen. Videre ønsker vi å presisere at 
arbeidet med å opprette en produkt- og prisliste for et eventuelt nytt punkt 12 i 
blåreseptforskriften § 5 vil medføre økt ressursbehov hos HELFO.  
 
Det aktuelle forbruksmateriellet kan allikevel utleveres med refusjon før det foreligger 
en produkt- og prisliste for punktet. Dette vil medføre at det ikke foreligger noen sperre 
for hva som kan utleveres eller hvilken pris man kan ta for produktet.  
 
Vedlagt følger også innspill fra HELFO. 
 
Vennlig hilsen 
 
Erik Hviding e.f. 
avdelingsdirektør 

Urd Andestad 
rådgiver 
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