
Til

Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement

Postboks  8011 Dep

0030 Oslo

Smestad 16.  februar 2007

Deres referanse  200607634/MAM

HØRINGSUTTALELSE -OM REVISJON AV BLÅRESEPTORDNINGEN -
FORSLAG TIL NY BLÅRESEPTFORSKRIFT%QG ENDRINGER I

LEGEMIDDELFORSKRIFTEN M.V.

Alliance apotek viser til høringsbrev fra Helse-  og omsorgsdepartementet datert 07.12.2006
vedrørende revisjon av blåreseptordningen.

Alliance apotek takker for at vi får anledning til å uttale oss om denne foreslåtte
forskriftsendringen.

Hovedendringen i den omstrukturerte forskriften slik vi leser utkastet er at preparatlisten, som
definerer hvilke legemidler som er innvilget forhåndsgodkjent refusjon under gitte
forutsetninger og på bestemte vilkår,  erstattes med en refusjonsliste der forskrivning av et
legemiddel på blå resept er knyttet til en eller flere definerte diagnoser eller symptomer.
Den gamle ordningen med preparatlisten er etter hvert blitt komplisert og det er lett å
misforstå eller å misbruke ordningen slik at NAV dekker utgifter til legemidler pasienter skulle
betalt fullt ut selv.

Med den nye elektronisk refusjonslisten blir det trolig lettere for legen å unngå misforståelser.
I tillegg kan det bli lettere å forklare forskriving av legemidler på hvit resept overfor pasienter.

Testmoduler på internett og utprøving av leger i fokusgrupper,  begge metoder med positiv
tilbakemelding,  tyder på at departementet har lyktes med å forbedre forskriften.

Alliance apotek er på generelt grunnlag positive til at myndighetene tydeliggjør regelverk slik
at likebehandling av pasienter forbedres og samfunnet ikke feilaktig belastes med utgifter til
legemidler pasienten skal betale selv.

For apotek vil endringen i hovedsak bli positiv:

• Kvaliteten på  utfyllingen av blåreseptene kan bli bedre og apoteket kan spare tid på
at det blir mindre uklarheter eller feil å håndtere.

• I og med at diagnosekode påføres resepten forenkles apotekets kvalitetsvurdering og
rådgivning om riktig legemiddelbruk.

Vi tar det som en selvfølge at refusjonskoden påføres resepten på en tilsvarende måte som
sykdomspunkt gjøres i dag,  og støtter departementets syn på at dette ikke endrer vesentlig
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pasientens personvern.  Refusjonskoden eller tilsvarende informasjon er nødvendig for at
apoteket kan utføre kvalitetskontroll av forskrivningen på en skikkelig måte.

Men en helt nødvendig forutsetning for at apotek kan håndtere de foreslåtte endringene er at
apotekenes resepthåndteringssystem, FarmaPro,  er oppgradert og tilpasset den reviderte
forskriften.  I overgangsperioden på et år må FarmaPro håndtere både gammel og ny
ordning.
En god dialog mellom departementet og NAF-data som leverer FarmaPro er derfor påkrevd.

Det er også viktig at endringer som omfatter forskrivning av medisinsk forbruksmateriell blir
vurdert.  Disse reseptene håndteres også av bandasjister,  virksomheter som ikke
nødvendigvis benytter FarmaPro som resepthåndteringssystem,

Vi tillater oss å påpeke vedrørende forslaget til endring i legemiddelforskriften §14.9 om å gi
apotek adgang til å bytte fra originalt til generiske legemidler,  også når det gjelder diagnoser
de generiske legemidlene formelt sett ikke er godkjent for,  dersom originalproduktet ikke er
patentbeskyttet eller dokumentbeskyttet.  Vi vurderer dette til en fornuftig endring,  siden det
er kun er formelle forskjeller i gamle registrerings prosedyrer som lager kunstige forskjeller.

Men endringen kan oppleves komplisert og uklar av apotekene.  For at apotekene skal kunne
etterleve og håndtere endringen korrekt er det påkrevd at FarmaPro blir oppgradert slik at
det også for de aktuelle legemidlene tydelig framkommer hvorvidt et legemiddel er byttbart
eller ei,  gitt en definert diagnose eller bruksområde.

Vi legger til grunn at det er vurdert at en slikt praktisk tillempning ikke har betydning for en
mulig pasientskadesituasjon der et generisk legemiddel er benyttet utenfor godkjent
indikasjon.

Overgangsordningene er utformet slik at pasienter og helsevesen skånes ved resepter
forskrevet etter gammel ordning gjelder ett år utover ikrafttreden av denne forskriften, dvs så
lenge resepten er gyldig.  Vi finner derfor overgangsordningen fornuftig.

Endringene i refusjonsordningen er tilsynelatende av teknisk karakter.  Fordi en del av
grunnlaget for misforståelser og alternative vurderinger blir borte antar vi at pasienter vil
oppleve dette som en innstramming av rettigheter.  Det finnes sikkert pedagogiske gode
eksempler på dette.  Avslutningsvis vil vi derfor understreke at det er viktig at leger,  apotek,
pasienter og pasientorganisasjoner i god tid blir informert om endringene og konsekvensene
av dem.  Spesielt kan det være viktig å nå pasienter som ikke lenger får legemidler på
forhåndsgodkjent refusjon,  men som enten må betale selv eller søke om individuell refusjon.

Vennlig hilsen
Alliance apotek
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