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Høring: Forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept) 
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å komme med våre 
innspill. 
 
Utfordringene ved dagens ordning beskrevet i høringsnotatet stemmer overens med det våre 
medlemmer opplever ute i apotek. Generelt støtter vi forslag til forskrift med følgende 
kommentarer:  
 
 
Ad § 3 Aktuelle legemidler 
Det bør fremgå tydelig av forskriften hvor listen over legemidler som omfattes av ordningen kan 
finnes.  
 
Ad § 5 Reseptens innhold 
Vi bifaller forslag om å inkludere diagnosekode i H-resept. 
Dette tilsvarer dagens praksis med blåresepter der korrekt diagnosekode er nødvendig for å få 
refusjon.  
 
Ad § 6 Utlevering av legemiddel på apotek 
Ved forespørsel om å få hente ut for mer enn 3 måneders forbruk på apotek ville det være ønskelig 
at lege oppga dette på resept. På denne måten kan apotek være sikre på at ønsket om større 
mengde utlevert er i dialog med og overensstemmelse med forskrivende lege. For å sikre riktig 
legemiddelbruk er det en forutsetning at etterlevelse og oppbevaringsbetingelser er diskutert med 
lege og apotek ved lengre reiser.  Prisnivået på legemidlene som omfattes av ordningen mener vi 
forsvarer et slikt krav.  
 
Videre er vi glade for presiseringen av at bestemmelser om generisk bytte ikke gjelder for legemidler 
som er omfattet av helseforetakenes innkjøpsavtaler (h-reseptlegemidler). Så lenge sikkerhet knyttet 
til bytte mellom biotilsvarende legemidler ikke er avklart bør det ikke åpnes for generisk bytte av 
legemidlene på listen som omfattes av ordningen.  
 
 
 
 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 
0030 Oslo 

 



 
Side 2 

LAR- inn i H-reseptordningen? 
Som en kommentar til innkomne høringsinnspill ønsker vi å legge til at vi - på linje med Norges 
Apotekforening ønsker nasjonale takster for LAR. Disse takstene bør reflektere tjenestens omfang og 
ikke utelukkende pris på legemiddel. Til tross for at identisk dose ekspederes til samme pasient flere 
ganger gjelder tilsvarende krav til dokumentasjon. LAR-brukerne er også en kundegruppe med 
spesielle behov som krever individuell tilpasning. Innføring av takster vil gi et uniformt system som 
bidrar til mer forutsigbarhet for både apotek og helseforetak. Det vil også tydeliggjøre forventingene 
knyttet til tjenesten som skal leveres. 
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Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjonsforeningen for farmasøyter. 
Foreningen arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre 
3300 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på 
legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, 
distribusjon og til klinisk bruk av legemidler. 
 


