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

Det vises til brev fra Helse - og Omsorgsdepartementet, 7.12.2006, vedlagte brev fra Norsk
Barnelegeforening, 20. september 2004, og høringsuttalelse til Forslag til endring av
blåreseptforskriften 14. juni 2005 (skrevet 2004).

I høringsnotat om endring i blåreseptforskriften fra Helse - og Omsorgsdepartementet, av
20.4.2005, vedlegg 2 heter det:
"Forslag til endring i blåreseptforskriften § 9
HOD foreslår at blåreseptforskriften § 9 første ledd får følgende ordlyd:
"For at det skal kunne gis refusjon ved kjøp av et bestemt preparat, må preparatet tilhøre en av
følgende legemiddelgrupper og være oppført på preparatlisten, jf. forskrift av 22. desember
1999 nr. 1559 om legemidler § 14-4. Det må være forskrevet for behandling av den sykdom
som er nevnt i det korresponderende sykdomspunktet i sykdomslisten og på de vilkår som
fremgår av merknadene.

Kravet om at legemidlet skal være oppført på preparatlisten gjelder ikke for legemidler
uten markedsføringstillatelse eller for apotekfremstilte legemidler dersom

a) legemidlet forskrives til barn under 10 år,
b) virkestoffet inngår i et legemiddel som er oppført på preparatlisten, og
c) den aktuelle doseringsformen og/eller styrken ikke finnes hos legemidlet oppfart på
preparatlisten "

Som det vil fremgå av høringssvar fra Norsk Barnelegeforening av 14. juni 2005, ble dette
mottatt meget positivt, på bakgrunn av problemstillinger omkring refusjon av legemidler til
barn tatt opp i brev 22. september 2004:
"Forsla til endrin i blårese tforskriften 9
Det er gledelig at vårt ønske i brev av 20. september 2004 er etterkommet. Vi ønsker
imidlertid at aldersgrensen heves til 18 år. En del legemidler doseres pr. kg kroppsvekt helt
opp til 18 år, slik at formuleringer for voksne i noen tilfeller ikke egner seg til tynne
tenåringer, eksempel tacrolimus, jfr. anvendte aldersgrupper i Medicines for children (vedlegg
2). Alternativ at grensen heves til 12 år. Dette er Legemiddelverkets definisjon av barn
(vedlegg 3). Forslaget vil ikke få økonomiske konsekvenser for staten fordi pasientene
allerede får dekket utgiftene gjennom blåreseptforskriftens § 10 a."



I svar fra Helse-og Omsorsdepartementet (ref 200404352-/MEL) 24.5.2005 til brev fra Norsk
Barnelegeforening 22 september 2004,  heter det også i andre avsnitt:
"Vedrørende refusjon etter  blåreseptforskriftens §9
I høringsbrev av 20.april 2005 er foreningens forslag om forhåndsgodkjent refusjon
(blåreseptforskriftens  §  9) for legemidler uten markedsføringstillatelse og som brukes av barn
tatt med."

Det er derfor me et bekla eli at dette ikke er fulgt opp i høringsnotatet av 7.12.2006, særlig
etter omlegging av refusjonslisten til virkestoff, der det enkelt kunne tilføyes under
Refusjonsberettigete legemidler: "Til barn under 10 (12) år: Preparater uten
markedsføringstillatelse og apotekfremstilte legemidler".

Det brukes mye tid for lege, foreldre og apotek på en tungvint ordning som i nær 100 % av
tilfellene gir godkjenning av refusjon, dvs. at en endring av regelverket IKKE vil føre til økte
utgifter for det offentlige, men spare tid for alle involverte, helsepersonell, foreldre og NAV.
Vi ber derfor om at dette punktet tas inn i ny blåreseptforskrift, helst med aldersgrense til 18
år, men i alle fall til 12 år, jfr. tidligere begrunnelse.
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