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HØRING: FORSKRIFT OM HELSEFORETAKSFINANSIERTE LEGEMIDLER TIL 

BRUK UTENFOR SYKEHUS (H-RESEPT). 

 

Boots Norge AS viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til forskrift om 

helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept). 

 

Dagens ordning med h-resepter gjør kontroll med både legenes forskrivning, apotekenes manuelle 

håndtering og oppgjørsordning vanskelig og langt fra optimal. 

 

Boots Norge AS er positive til forskriften og at det etableres en betryggende og rasjonell 

oppgjørsordning for h-resepter basert på HELFOs oppgjørssystem for T-resepter. 

 

Vi ønsker imidlertid å spille inn forslag som kan gjøre apotekenes kontroll av forskrivningene lettere 

og mer betryggende, og at informasjon i Farmapro kan bli et viktig verktøy i denne sammenhengen: 

 

1) Aktuelle legemidler: Ordningen er dynamisk og utvides jevnlig med nye legemidler. Det 

er derfor viktig at alle aktører forholder seg til en oppdatert og fullstendig oversikt over 

alle legemidler i ordningen. Vi foreslår at den til enhver tid gjeldende liste må gjenfinnes 

i FEST og FarmaPro, herunder korrekt pris, slik at både legenes forskrivning og 

apotekenes kontroll kan gjennomføres på en rasjonell og betryggende måte. 

2) Rett til å rekvirere: Det er de regionale helseforetakene som i dag beslutter hvem som har 

rett til å rekvirere h-reseptlegemidler som de finansierer. 

Skal apotekene utøve sin kontroll på en god og betryggende måte, må denne 

informasjonen ligge i FarmaPro, med hvilke leger som til enhver tid har (hatt) rett til å 

rekvirere h-resept legemidler. 

3) Diagnosekode: Disse bør, helt tilsvarende for legemidler som forskrives på blå resept, 

ligge i FarmaPro, og rett diagnosekode må være en forutsetning for at legemiddel kan 

utleveres. 

 

Avslutningsvis så vil vi komme med et innspill vedrørende mulighet for nødekspedisjoner av  

h-resept preparater. Apotekene møter pasienter, og tidvis mangler de livsviktige legemidler uten at 

forskrivende lege kan treffes.  Vi ber om at Departementet vurderer om nødekspedisjoner for 

Helseforetakenes regning, kan gjøres på tilsvarende måte som for eksempel i dag gjøres av 

nødekspedisjoner for HELFOs regning. 

 



    

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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