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Revisjon av blåreseptforskriften

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har gjennomgått høringsnotat med forslag
til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.

Hovedsynspunkt
LHL støtter forslaget til endring i blåreseptforskriften om å samle og tydeliggjøre
informasjonen om legemidlenes refusjonsvilkår i en refusjonsliste
LHL er opptatt av at refusjonslisten og kodeverket ikke må bygges opp så finmasket at
det fratar legene mulighet til å legge en helhetlig vurdering av pasienten til grunn ved
forskrivning av legemiddel.
LHL er mot økt bruk av individuell søknad om refusjon fordi det fører til ulikheter i
tilgangen på legemiddel.
LHL mener det er akseptabelt at overordnede refusjonskoder tas i bruk på blå resept.
LHL mener blåreseptforskriften må sikre at revurderingsprosessene av
enkeltlegemidlers refusjonsstatus blir gjennomført på en ryddig måte og gir god
forutsigbarhet for brukerne.

Tydeligere blåreseptforskrift
LHL støtter forslaget til endring i blåreseptforskriften om å samle og tydeliggjøre
informasjonen om legemidlenes refusjonsvilkår i en refusjonsliste. Vi mener det vil bidra
til bedre forskrivningspraksis hos legene og således bidra til at flere pasienter får riktig
legemiddel. Det er positivt at databasen med informasjon om legemidler som er
forhåndsgodkjent for refusjon, skal være tilgjengelig for alle - helsepersonell så vel som
brukerne av legemidler. Det betyr bedre tilgang til legemiddelinformasjon; et punkt vi
som pasientorganisasjon er svært opptatt av.

Det slås i høringsnotatet fast at pasientenes rettigheter til refusjon av legemidler ikke
påvirkes av forslagene som fremmes. Samtidig sies at en presisering av regelverket "kan
komme  til å oppfattes  som en innskrenking" (Høringsnotatet  side 25).  LHL mener det er
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uakseptabelt hvis pasienter som over tid har vært velmedisinert, far problemer fordi
refusjonsområdet nå defineres svært snevert i forhold til legemidlets bruksområde. LHL
er opptatt av at refusjonslisten og kodeverket ikke må bygges opp så finmasket at det
fratar legene mulighet til å legge en helhetlig vurdering av pasienten til grunn ved
forskrivning av legemiddel.

Individuell refusjon
LHL reagerer også på at individuell refusjon ser ut til å bli stadig mer brukt. Dette er ikke
et tiltak som fremmer lik tilgang til legemidler. Tvert imot skaper økt bruk av individuell
refusjon større ulikheter. Det er ikke lik tilgang til spesialister her i landet; mange steder
er det lang ventetid. For mange pasienter vil et krav om at en spesialist skal ha startet
behandlingen, representere et ekstra hinder. I tillegg fører dette til at mange får det
vanskelig økonomisk ved at de må legge ut for medisinene inntil de får kostnadene
refundert. Vi kan heller ikke se at det er dokumentert at forskrivning av legemidler er mer
presis når det skjer hos spesialist enn hos primærlegen.

Økt bruk av individuell refusjon er en utvikling som er i strid med hva departementet gikk
inn for i Legemiddelmeldinga (St.meld.nr. 18 (2004-2005) Rett kurs mot riktigere
legemiddelbruk). LHL vil minne om at en samlet Sosialkomite i forbindelse med
behandlingen av Legemiddelmeldinga uttalte at "Ordningen med individuell refusjon er
ment å være et sikkerhetsnett for mindre pasientgrupper, og den skal etter komiteens
mening ikke være et bærende element i refusjonspolitikken. En utstrakt bruk av ordningen
med individuell refusjon for nye legemidler, innebærer ulik tilgang til viktige legemidler
for norske pasienter avhengig av bosted, kunnskap om reglene og egne ressurser. " (Innst.
S. nr 197 (2004-2005)

Bruk av refusjonskoder
LHL har merket seg at Allmennlegeforeningen er mot forslaget om at reseptene må
påføres refusjonskoder fra ICD-10 hhv ICPC-2 for å gi rett til refusjon. Argumentet er at
dette truer personvernet. På den andre siden står det store omfanget av feilforskrivning av
legemidler som i mange tilfeller setter pasienters liv og helse i fare. Feilforskrivning av
legemidler er et stort problem både i Norge og i andre land og er godt dokumentert
gjennom flere studier (for ex Haavik S, Horn AM, Mellbye KS, Kjønniksen I, Granås
AG; Forskrivningsfeil - omfang og oppklaring; Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2006). LHL
mener det er viktig at departementet her er sikker på at problemet med feilforskrivning
møtes med de riktige tiltak. LHL mener det er viktig å holde en meget restriktiv linje når
det gjelder personvernet og at apoteket ikke skal ha tilgang til mer personopplysninger
enn å sikre at pasienten får riktig legemiddel med riktig bruksanvisning. Men også i dag
gir blåresepter påføring av sykdomspunkt informasjon om pasientens sykdom, slik at
LHL mener det er akseptabelt at overordnede refusjonskoder tas i bruk i stedet. LHL
mener dette også vil gjøre apotekenes kontrollarbeid lettere.Det er viktig at apotekene
følger opp sine kontrolloppgaver.
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Ryddige prosesser og forutsigbarhet
LHL mener det er positivt at de som blir berørt av revurdering av enkeltlegemidlers
refusjonsstatus nå skal høres. LHL ser det også som positivt at det foretas gjennom-
ganger; det er en måte å holde blåreseptforskriften oppdatert på, men da må prosessene
være ryddige og forutsetningene ikke endres underveis.

LHL har overfor Statens legemiddelverk påpekt viktigheten av at de berørte pasient-
organisasjonene får direkte invitasjoner til høringsprosessen. I forbindelse med
revurderingen av legemidlet Lipitor har ikke LHL fått direkte henvendelse, men kun
gjennom paraplyorganisasjonen FFO. Det mener vi ikke er godt nok.

Når det gjelder den revurderingen som skjer for legemidlet Lipitor, mener LHL at den har
avdekket at det gjøres endringer i vilkårene som fører til en uforutsigbar tilgang på
viktige legemidler. I høringsnotat av 15.12.2004 ble simvastatin foreslått som foretrukket
legemiddel ved lipidsenkende behandling og det ble foreslått at legens reservasjonsrett
skulle formuleres slik i ny forskrift: "Alle pasienter med behov for medikamentell
lipidsenkende behandling skal bruke simvastatin med mindre andre lipidsenkende legemidler må
brukes av medisinske grunner. Dette må i såfall begrunnes i journalen. " Når Statens lege-
middelverk (SLV) i brev av 26.10. 2006 refererer til bestemmelsen, heter det: "Alle
pasienter med behov for medikamentell lipidsenkende behandling skal bruke simvastatin, med
mindre andre refusjonsberettigede lipidsenkende legemidler må brukes av tungtveiende (vår
understreking) medisinske grunner. Dette må i såfall begrunnes i journalen. " LHL tolker dette
som at vilkåret for å få et annet lipidsenkende preparat enn simvastatin dermed er gjort
strengere enn det SLV ga inntrykk av under høringen i 2004/2005. Dette mener vi er
endringer som bidrar til å gjøre legemiddeltilgangen usikker for mange pasienter. I vårt
høringssvar til SLV har vi derfor spurt om hvem som skal bestemme hva som er
tungtveiende nok og om det er laget retningslinjer for dette. LHL frykter at mange
mennesker vil få en dårligere behandling og tror at vurderingene i stor grad styres av
økonomiske hensyn. At man har hevet listen for å få tilgang på bl.a. atoravastatin, ut over
medisinske grunner, ved hjelp av en rettslig standard som "tungtveiende" bidrar dessverre
ikke til klargjøring og ryddighet - men til utrygghet og tilfeldighet.

LHL mener blåreseptforskriften må sikre at revurderingsprosessene av enkeltlegemidlers
refusjonsstatus blir gjennomført på en ryddig måte og gir god forutsigbarhet for brukerne.
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