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Vedrørende høring om revisjon av blåreseptordningen

Det vises til høring om revisjon av blåreseptordningen, ref. 200607634/MAM.

Novartis vil benytte anledningen til å kommentere valg av refusjonskoder/søkeord for våre
legemidler. Generelle kommentarer til høringen vil oversendes departementet fra LMI som
er høringspart i saken.

Vi har kun en merknad til valg av refusjonskoder for våre legemidler. Femar fikk innvilget
refusjon for adjuvant behandling av brystkreft i tidlig fase 1. november 2006. Denne
indikasjonen er ikke oppført med refusjon i refusjonsdatabasen. Vi ber om at refusjon føres
opp i databasen slik at refusjonsopplysningene for Femar blir korrekte.

Novartis har noen kommentarer til valg av søkeord det kan søkes på i refusjonsdatabasen
under sykdom/diagnose (http://153.110.178.215/blaarev/default.aspx). Gyldige søkeord er
etter vår oppfatning i for stor grad relatert til medisinske uttrykk og ikke vanlige søkeord.
Ved f eks legemidler til behandling av ADHD vil det være naturlig å søke på ADHD eller
AD/HD. Legemiddelet Ritalin (metylfenidat) kommer kun opp dersom en søker på
"hyperkinetisk forstyrrelse" i sykdom/diagnose feltet. Hyperkinetisk forstyrrelse er etter
vår oppfatning et lite egnet søkeord, og vi antar at leger, annet helsepersonell og pasienter
vil bruke søkeordet ADHD og ikke hyperkinetisk forstyrrelse for å søke etter refunderbare
legemidler mot ADHD. Tabellen nedenfor viser vanlige søkeord som ikke gir treff for våre
legemidler. Novartis vil foreslå at disse søkeordene legges inn under sykdom/diagnose til
respektive legemiddel.

Legemiddel Naturlig søkeord som ikke gir Kommentar
treff i refusjonsdatabasen

Ritalin (metylfenidat) ADHD, AD/HD Kun hyperkinetisk forstyrrelse
o narkole si ir treff

Femar letrozol Br stkreft Kun svulst ir treff

Anafranil (clomipramin) Depresjon Depresjon er et mer vanlig
søkeord enn d ressiv lidelse
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Kopi: Statens legemiddelverk
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