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Legeforeningen er enig i at refusjonssystemet er komplisert, og at det er behov for en
opprydding i regelverket. Refusjonsvilkårene må være så konkrete som mulige, slik at
forskrivningen på en enkel måte kan etterleves av legene og følges opp av myndighetene.
Legeforeningen mener at det også er viktig at blåreseptordningen og dens regelverk er lett å
forstå for pasientene, som ordningen er til for.

Legeforeningen mener at hele ordningen og regelverket burde vært underlagt en grundig
gjennomgang hvor redaksjonelle og substansielle endringer ble gjort samtidig. Regelverket
fremstår fortsatt som unødig komplisert. Dette skyldes etter vårt syn blant annet ordningens
utvikling over tid, med stadige tilføyelser av nye tilstander og legemidler, uten at hele
ordningen har vært evaluert. I tillegg til de direkte kostnadene for legemidler bruker
samfunnet betydelige ressurser på å kontrollere alle ledd i ordningen. Legeforeningen mener
at helt nye og langt enklere regler for blåreseptordningen ville redusere behovet for
kostnadskrevende kontrollordninger og derfor ville være samfunnsøkonomisk langt
gunstigere enn dagens svært detaljerte system.

Tatt i betraktning de begrensinger som prosjektet var underlagt mener Legeforeningen
likevel at revisjonen av regelverket i hovedsak har vært vellykket, men Legeforeningen er
sterkt uenig i hvordan ordningen foreslås praktisert.

Legeforeningen går sterkt imot at resepten påføres opplysninger om pasientens diagnose.
Ved at resepten påføres refusjonskoden gis det opplysning om pasientens diagnose.
Legeforeningen merker seg at HOD i høringsdokumentet vedgår dette. Legeforeningen mener
at det medfører en betydelig svekkelse av pasientens personvern når apotekpersonale og
andre ved hjelp av resepten får tilgang til opplysninger om diagnose, opplysninger som de
ikke har hjemmel til å få ut fra sin rolle.

HOD argumenterer for at angivelse av refusjonskode ikke er prinsipielt forskjellig fra dagens
ordning med angivelse av sykdomspunkt på resepten.
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Dette er Legeforeningen ikke enig i.

Dagens ordning omfatter en liste med 45 sykdomsgrupper, som gir svært generell beskrivelse
av pasientens tilstand, for eksempel " 9. Maligne svulster, leucæmia, lymfomatose,
myelomatose o.l.", "12. Morbus cardiovascularis"l og " 18. Psykiske lidelser av alvorlig og
langvarig karakter."

Angivelse av refusjonskoder gir betydelig flere detaljer om pasientens helsetilstand, for
eksempel art og omfang av sykdom, lokalisasjon, utbredelse, samt i noen tilfelle implisitt
opplysninger om prognose2.

Innenfor sykdomsgruppene nevnt ovenfor vil følgende diagnoser forekomme (tilfeldig valgte
eksempler): "X76 Ondartet svulst bryst", "Y77 Ondartet svulst prostata", "Il1 Hypertensiv
hjertesykdom", "112 Hypertensiv nyresykdom", "I11.0 Hypertensiv hjertesykdom med
stuvningssvikt", "P15 Alkohol psykose", "P73 Mani psykotisk", "P76 Depresjon psykotisk".

Legeforeningen mener at et slik detaljeringsnivå er vesentlig forskjellig fra opplysningene om
sykdomsgruppe som dagens ordning gir tilgang til.

Legeforeningen er på prinsipielt grunnlag bekymret for utviklingen, som på flere områder
medfører at den enkeltes personvern blir redusert. Vern av sensitive personopplysninger i
helsevesenet er svært viktig, fordi god behandling forutsetter at pasientene gir korrekte
opplysninger. Svekkes tilliten til helsevesenets behandling av opplysninger risikerer vi at
pasienter kvier seg for å søke nødvendig helsehjelp eller unnlater å gi opplysninger som er
viktige for riktig diagnose og behandling.

Begrunnelsene for å gi flere tilgang til helseopplysninger er ofte forståelige ut fra behovene
hos de som etterspør opplysningene (myndigheter, kontrollorganer), men hensynet til
pasientens personvern må veie svært tungt i vurderingen av hvorvidt opplysningene skal gis.
Legeforeningen mener at myndighetens behov for kontroll med blåreseptordningen ikke
rettferdiggjør at pasientens diagnose gjøres kjent ved at resepten påføres refusjonskode.

eReseptprosjektet skal etablere et system for elektronisk overføring av resept fra forskriver til
apotek og videre til myndighetene. Legeforeningen regner med at det vil kunne inkluderes
løsninger i systemet som gir en bekreftelse til apotek og myndigheter om at resepten er utstedt
i henhold til reglene for refusjon, uten at de underliggende detaljopplysningene gjøres kjent
for andre. eReseptløsningene skal tas i bruk våren 2009. Legeforeningen mener at det ikke er
noen grunn til å innføre en ordning som svekker pasientens personvern når myndighetenes
kontrollbehov i løpet av så kort tid vil kunne tilfredstilles på en måte som også ivaretar
pasienten.

Ovennevnte innvendinger vedrører praktiseringen av ordningen.

Selve systemet med refusjonskoder som hjelpemiddel for legen ved utstedelse av resepten
mener Legeforeningen vil være en nyttig ordning. Prosjektarbeidet som er gjort gir en
systematisk gjennomgang av prinsippene for refusjon knyttet til tilstand og legemiddel.
Tabellen i papirformat gir mulighet til oppslag på bakgrunn av bl.a. diagnose og legemiddel,

1 Hjerte-/karsykdommer
2 Forventet utvikling og forløp, i noen tilfelle leveutsikter
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og den søkbare databasen gir forskriveren god tilgang til nødvendig informasjon ved noen få
tastetrykk.

Vi har imidlertid også noen innvendinger til kodeverket:
Det som man kaller ICPC-2 refusjonskoder, kan til forveksling ligne på det ICPC-2 som vi
kjenner som diagnosekoder. ICPC-2 refusjonskoder er imidlertid noe annet. Dels er det
utvidet med noen egendefinerte koder. Noen ganger er refusjonskoden historiske, ikke
aktuelle diagnoser. Kravet om ICPC-2 refusjonskoder vil høyst sannsynlig påvirke bruken av
ICPC-2 som diagnoseverktøy, siden det likner så mye. De samme innvendinger gjelder
refusjonskodene og ICD-10-kodeverket.
Dette vil være utfordringer for de som skal levere elektroniske versjoner av
diagnosekodeverkene og refusjonskodeverket, og vil etter vårt syn i noen situasjoner medføre
problemer for brukerne.

en norske lægeforenings sentralstyre, e.f.
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Terj 'Vigen Bjarne Riis Strøm
generalsekretær fagdirektør

saksbehandler
Audun Fredriksen
tlf. 23 10 91 11
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