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Høringsuttalelse revisjon av blåreseptordningen - forslag til ny
blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.

Det vises til høringsnotat av 07.12.2006 - forslag til ny blåreseptforskrift.
Farmasiforbundet benytter anledningen til å gi noen merknader.

Farmasiforbundet har tatt utgangspunkt i beskrivelsen av bakgrunn for ønske om
endring. Vi har sett på hvordan de foreslåtte endringene kan få konsekvenser for
arbeidet på apotek og eventuelle følger dette igjen vil få for det ansvaret apotekene
har for å oppnå en optimal legemiddelbruk.

Farmasiforbundet  støtter forslaget om at refusjonskode skal erstatte dagens
sykdomspunkt. Apotekteknikere og andre profesjonsgrupper i apoteket er
helsepersonell og underlagt taushetsplikt gjennom helsepersonelloven.
Refusjonskoden kan gi apoteket viktig informasjon til bruk i rollen som rådgiver for å
hindre feilbruk av legemidler. Apotekene tar på største alvor at personvernet skal
ivaretas.

Apoteket har også et samfunnsansvar for å påse at det er samsvar mellom legens
forskrivning og de lover og forskrifter som gir adgang til refusjon. I den forbindelse er
det viktig å ta hensyn til at et  nytt regelverk ikke må skape unødige
vanskeligheter for kunden. Det er også viktig at overgangen til en refusjonsliste
ikke utelukker de pasientene som har spesielle behov eller har vært vant til å få sine
legemidler på listen over forhåndsgodkjente legemidler.

Farmasiforbundet håper at innføringen av ny blåreseptordning lykkes i å bygge opp
et system hvor det er enkelt for legen å skaffe seg oversikt over hvilke legemidler
som kundene har tilgang til. Det er  viktig at en ikke får en motstand hos legene
som kan gå ut over pasientene.
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Dersom legene ikke etterlever systemet eller får problemer med å bruke det riktig må
vi ha en sikkerhet for at kunden ikke bli skadelidende. Det er å  ønske at det i
legenes reseptprogram ikke kan skrives ut en resept dersom den er mangelfullt
utfylt.

Farmasiforbundet setter vår lit til at konsekvensene for pasientene ikke blir at deres
rett til legemidler på "blå resept" blir innskrenket. Da er det viktig å ha oversiktlige og
gode rutiner for hvordan pasientene skal få tilgang til legemidler etter individuell
søknad.

Hvordan konsekvensene vil arte seg for apotekene vil påvirkes av både tekniske og
praktiske forhold. I hvor stor grad det blir en besparelse vil kun framtida vise.
Uavhengig av hva slags blåreseptsystem som finnes blir dialogen med kunden like
viktig og må fortsatt betraktes som en merverdi fra apotekets side.

Farmasiforbundet mener at med en så omfattende reform, er det ikke lang nok tid
fram til 1.januar 2008 for å få en skikkelig implementering.  Spesielt gjelder det
de tekniske tilpassingene og behovet for nye dataløsninger.
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