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Høringsinnspill fra Tuberkulosekoordinatorene i Helse Sør- Øst vedr. forslag til endringer i 
blåreseptforskriften 
 
Tuberkulosekoordinatorene i Helse Sør- Øst støtter store deler av HOD sitt forslag vedr endringer i 
blåreseptforskriften, da disse vil lette tuberkulosebehandlingen betraktelig. 
Gjør oppmerksom på at vi har vidersendt høringsnotatet til landets TB- koordinatorer samt til 
spesialistene vi samarbeider med, da det som sagt ser ut til at mange helseforetak ikke har videresendt 
høringsnotatet til aktuelle parter. 
TB- koordinatorene i Helse Sør- Øst har følgende innspill til punkt 3.2 og 4.2 i høringsnotatet: 
 

 3.2. Refusjon av utgifter til legemidler til behandling av bivirkninger ved tuberkulosebehandling 

 Vi mener at også smertestillende medikamenter ved tuberkulosebehandling bør dekkes av 
blåreseptforskriften.  

 Ellers støtter vi forslaget. 

 

Utdypende kommentar:  

Vi erfarer at de få pasientene som har behov for smertestillende behandling under 
tuberkulosebehandlingen (bl.a ved behandling for MDR- TB) ofte ikke har råd til å betale 
egenandel. Dagens ordning med individuell søknad til HELFO (§3) er derfor ikke optimal, selv om 
man ber om prioritert søknad. Eksemplevis koster et Norspan smerteplaster 240,-/ 403,-/ 690,- 
pr mnd (priser ved Ullevål sykehusapotek), avhengig av styrke. Rent praktisk løses dette ofte 
med at pasient eller hjemmesykepleien får utlevert smerteplaster ved behov fra avdelingen 
pasienten har vært innlagt tidligere. Dette oppleves som en tungvint løsning for alle parter. 

 

4.2.  Refusjon av forbruksmateriell som benyttes i tuberkulosebehandling 

 
 § 5 bør dekke alt utstyr til behandling med flytende medisiner (bl.a. sprøyter, spisser, 

medisinbeger). Dette punktet bør ikke begrenses av alder eller antall doseringer per døgn 
 

 § 5 bør dekke alt forbruksmateriell ved tuberkulosebehandling, bl.a ved sårstell, intramuskulære 
injeksjoner samt intravenøs behandling  
 
Utdypende kommentar: 
 



Forbruksmateriell ved sårstell og intramuskulær behandling faller i dag mellom alle stoler, og 
verken spesialist- eller kommunehelsetjenesten mener de har ansvar for å dekke dette. 
Intramuskulær behandling er i dag sjelden, men forekommer en sjelden gang.  
Forbruksmateriell ved intravenøs behandling, f.eks Piccline- kateter ved behandling av 
multiresistent tuberkulose (MDR TB), må i dag bestilles fra avdeling for behandlingshjelpemidler 
ved helseforetaket i kommunen der pasienten er bosatt. Det hadde vært enklere om alt 
forbruksmateriell ble dekket av §5.  
Her er det snakk om i underkant av 10 pasienter per år per i dag. 
 

 
Med vennlig hilsen, 
 
Tuberkulosekoordinatorene i Helse Sør- Øst: 
 
Inger Helene Fagersand, Akershus Universitetssykehus HF 
Camilla Rytterager Ingvaldsen, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum 
Hege Bjelkarøy, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud 
Bjørg Marit Busterud, Sykehuset Innlandet HF, Elverum- Hamar 
Anne Lise Bråthen, Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik 
Anne Lise Dahlbo, Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad 
Elda Furulund Borg, Sykehuset Vestfold, HF 
Hanne Backen, Sykehuset Telemark HF 
Bente Tversland, Sykehuset Sørlandet HF 
Ane- Helene Stang, Oslo universitetssykehus HF 
Stine Sannes, Oslo universitetssykehus HF 
 
-- 
 
Stine Sannes 
Tuberkulosekoordinator 
Oslo universitetssykehus HF 
kontor 22 11 77 93 |  mob 992 16 411 
Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål Sykehus) 
 
E-post: stine.sannes@ous-hf.no 
 
IKKE SENSITIVT INNHOLD 
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Hei, 



 
Høringsutkastet er sendt til alle landets helseforetak, og det forutsettes at helseforetakene 
videreformidler det til aktuelle deler av foretaket. Endringer i regelverk rundt tuberkulose bør sendes de 
i foretaket som arbeider med dette feltet.  
 
Du kan forøvrig se den komplette listen med høringsinstanser på Helse- og omsorgsdepartementets 
sider: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-til-
endringer-i-blarese/horingsinstanser.html?id=710811 
 
Vi ønsker at flest mulig skal få anledning til å komme med sine høringsinnpill, utover dette har vi ingen 
spesielle ønsker. Dere må gjerne koordinere innspillene fra TB-koordinatorene i hver region, sett fra vår 
side er dette kun en fordel. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Katrine S. Edvardsen Espantaleón 
rådgiver 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Folkehelseavdelingen 
 
E-post: ksee@hod.dep.no 
Tlf.dir. 22 24 84 51 
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Hei, 
jeg arbeider som tuberkuloskoordinator ved Oslo universitetssykehus, og ble tipset av LHL om 
høringsutkastet vedr revidering av blåreseptforskriften, med svarsfrist 22.3. 
Kan jeg spørre hvor i helseforetakene høringsutkastet er sendt, da det har ikke blitt videresendt til noen 
av TB- koordinatoreene i Helse Sør- Øst (11 stk)?  
Vi TB- koordinatorer skal i følge tuberkuloseforskriften §4-4 blant annet bidra til at 
tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd,  og har både et pasient- og systemrettet ansvar. Vi har 
dermed god kjennskap til hva som fungerer og ikke fungerer i tuberkulosebehandlingen. 
  
TB- koordinatorene i Helse Sør- Øst ønsker derfor å komme med et høringsinnspill.  
Har dere i HOD noen ønsker ift koordineringen av innspill?  
Er det greit at det kommer et innspill på vegne av TB- koordinatorene i hver region?  
  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-til-endringer-i-blarese/horingsinstanser.html?id=710811
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-til-endringer-i-blarese/horingsinstanser.html?id=710811
mailto:ksee@hod.dep.no


Beste hilsen, 
  
Stine Sannes 
Tuberkulosekoordinator 
Oslo universitetssykehus 
kontor 22 11 77 93 | mob 992 16 411 
  
IKKE SENSITIVT INNHOLD 
  
  


