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Høring Forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor 

sykehus (h-resept) 

Det vises til høringsnotat om forslag til forskrift for helseforetaksfinansierte legemidler til 

bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler).  

 

Helse Midt-Norge støtter forslag til ny forskrift. Forslaget er etter vår oppfatning både 

hensiktsmessig og nødvendig for å sikre at  rekvirering, utlevering og oppgjør ved h-resepter 

foregår på en riktig og effektiv måte 

 

Forskriften gir mulighet for innføring av elektronisk oppgjørsordning for denne 

legemiddelgruppen, noe som vil bidra til økt kvalitet og effektivisering både i apotek og i 

helseforetakene.  Det er nødvendig at det gis mulighet til å utveksle pasientopplysninger og 

diagnosekoder for å sikre helseforetakenes  faglige og økonomiske oppfølging av forbruket av 

disse legemidlene. 

Forskriften bør utformes slik at andre aktuelle pasientadministrerte legemidler som finansieres 

av helseforetakene også kan inkluderes. Helse Midt-Norge har et sterkt ønske om at LAR-

legemidlene også kan omfattes av en tilsvarende ordning.  

Helse Midt-Norge RHF støtter de begrunnelsene for forskriften som er gitt i høringsnotatet og 

har ingen kommentarer til forslag til forskriftstekst. 

Helse Midt-Norge RHF har imidlertid noen kommentarer til merknadene i kap 6. dersom 

merknadene skal publiseres i tilknytning til forskriften. 

Til §1  om formål.  

2.avsnitt, 2.linje: Rekvisisjon endres til resept. Rekvisisjon brukes som begrep ved interne 

forordninger. Her er det en resept som skal ekspederes i apotek.  

 

3. avsnitt: Med oppfølging av rekvirering menes at helseforetakene skal kontrollere at 

retningslinjene for bruk av h-resepten er fulgt.   

Kommentar: Målet med forskriften er vel at retningslinjer for bruk av h-reseptlegemidlene, 

blir fulgt. 

 



Til § 3 om aktuelle legemidler. 

1.avsnitt 4. linje; Dette gjelder nye legemidler til behandling av nevrologiske lidelser, 

hudlidelser, mange-/tarmlidelser, revmatiske lidelser og kreftsykdommer.  

Kommentar: Det må tas høyde for endringer i fremtiden, dette bør fremgå av setningen, enten 

ved at det fremkommer at pr i dag gjelder dette følgende legemidler……. . Alternativt kan 

setningen strykes. 
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