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Forlag til endring av forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av 

utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)   

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 28. februar 

1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-14 fjerde ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 

om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2.  

 

§ 4. Legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer  

1. Folketrygden yter stønad til legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer etter 

denne paragrafen til den som oppholder seg i Norge, selv om vedkommende ikke er 

medlem i trygden. Med allmennfarlige smittsomme sykdommer menes følgende 

sykdommer (se forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme 

sykdommer):  

 Botulisme  

 Chlamydiainfeksjon, genital  

 Difteri  

 Flekktyfus  

 Gonore  

 Gulfeber  

 Hemoragisk feber  

 Hepatitt A-virusinfeksjon  

 Hepatitt B-virusinfeksjon  

 Hepatitt C-virusinfeksjon  

 Hepatitt E-virusinfeksjon  

 HIV-infeksjon  

 Kikhoste  

 Kolera  

 Legionellose  

 Lepra  

 Meningokokksykdom  

 Miltbrann  

 Paratyfoidfeber  

 Pest  

 Poliomyelitt  

 Rabies  

 Shigellose  

 Syfilis  

 Tilbakefallsfeber  

 Tuberkulose  
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 Tyfoidfeber  

 

Sykdom forårsaket av enteropatogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, 

enteroinvasiv E. coli/EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen E. coli/ETEC, 

enteroaggregativ E. coli/EAggEC)  

 Sykdom forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokker  

 Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker  

 
Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker.  

 

2. Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til behandling av 

allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive 

legemidler til behandling og sanering av bærerskap hos pasienter med meticillinresistente 

gule stafylokokker i henhold til faglige anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet. 

 

       Legemidler som inneholder rifampicin og isoniazid, kan kun distribueres fra 

sykehusapotek. For rifampicin og isoniazid brukt for tuberkulose skal sykehusapotek 

registrere dato for ekspedisjon, pasientens navn, fødselsnummer og bostedskommune, 

samt behandlende leges fulle navn og ID-nummer. Sykehusapotek skal gi Nasjonalt 

folkehelseinstitutt melding om utlevering av rifampicin og isoniazid. Ved 

isoniazidbehandling til personer som er utsatt for truende polynevritt ytes det også stønad 

til vitamin B & (pyridoxin).   

 
       Oppgjør for legemidler til behandling av tuberkulose foretas av det organ i Arbeids- 

og velferdsetaten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.  

 
       Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen til legemidler til behandling av 

infeksjoner med atypiske mykobakterier. Det kan etter søknad ytes stønad etter § 3.  

 

       Det ytes stønad til immunstimulerende legemidler (ATC-kode L03A) til behandling 

av allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til retningslinjer gitt av 

departementet.  

 

       Legemiddelbehandling av HIV-infeksjon skal være instituert ved infeksjons-

medisinsk sykehusavdeling eller poliklinikk eller av spesialist i vedkommende spesialitet. 

Legen kan rekvirere legemidlene til seg selv for å bevare pasientenes anonymitet.  

 

       Det ytes stønad til antiinfektive legemidler til forebygging av allmennfarlige 

smittsomme sykdommer hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i særlig 

fare for å bli smittet i Norge.  

3. Det ytes stønad til vaksiner, immunglobuliner og immunsera til forebygging og 

behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til følgende tabell:  

 

Sykdom  Preparater  Indikasjoner  

Botulisme  Botulisme antiserum  Til personer med botulisme.  

Difteri  Difterivaksine eller difteri-

stivkrampe-vaksine  

Til særlig smitteutsatte personer 

ved utbrudd i Norge.  

   Difteri antiserum  Til personer med difteri.  

Flekktyfus  Flekktyfusvaksine  Til særlig smitteutsatte personer 

ved utbrudd i Norge.  

Gulfeber  Gulfebervaksine  Til særlig smitteutsatte personer 

ved utbrudd i Norge.  

Hepatitt A  Hepatitt A vaksine  Brukt pre- og posteksposisjonelt 
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etter retningslinjer gitt av 

departementet.  

Hepatitt B  Hepatitt B-vaksine  Brukt pre- og posteksposisjonelt 

etter retningslinjer gitt av 

departementet.  

   
Hepatitt B immunglobulin  Brukt posteksposisjonelt etter 

retningslinjer gitt av departementet.  

Kikhoste  Kikhostevaksine  Til uvaksinerte eller delvis 

vaksinerte nærkontakter under 2 år 

av person med kikhoste.  

Kolera  Koleravaksine  Til særlig smitteutsatte personer 

ved utbrudd i Norge.  

Meningokokk-

sykdom  

Meningokokk A+C-vaksine 

og meningokokk C konjugat-

vaksine.  

Til personer under 25 år uten 

miltfunksjon.  

Til nærkontakter av personer med 

meningokokk A- eller C-sykdom.  

Pest  Pestvaksine  Til særlig smitteutsatte personer 

ved utbrudd i Norge.  

Pneumokokk-

sykdom (resistent)  

Pneumokokkvaksine  Til personer med HIV-infeksjon.  

Til personer uten miltfunksjon.  

Poliomyelitt  Poliovaksine  Til særlig smitteutsatte personer 

ved utbrudd i Norge.  

Rabies  Rabiesvaksine  

Rabiesimmunglobulin  

Brukt posteksposisjonelt.  

Tuberkulose  BCG-vaksine  Etter forskrift om 

tuberkulosekontroll.  

Tyfoidfeber  Tyfoidfebervaksine  Til særlig smitteutsatte personer 

ved utbrudd i Norge.  
 

 

       Preparatene rekvireres fra og utleveres av Nasjonalt folkehelseinstitutt som foretar en 

nærmere vurdering av om indikasjonen i det enkelte tilfelle er i samsvar med denne 

paragrafen.  

 

       Oppgjør for legemidler, vaksiner og sera som utleveres av Nasjonalt 

folkehelseinstitutt foretas av det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og 

velferdsdirektoratet bestemmer.  

 
       Utgifter til vaksiner for beskyttelse på reiser utenfor Norge dekkes ikke av 

folketrygden.  

       Trer i kraft 1 mars 2008.  

 


