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Høringsbrev  -  overføring av finansieringsansvaret for
enkelte legemidler fra folketrygden til regionale
helseforetak.

FFO har mottatt høringsforslag om å overføre finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra
folketrygden til helseforetakene og vil knytte kommentarer til det forliggende forslaget.

FFO er kjent med at det i forbindelse med behandlingen av St.prp.nr.1 (2005-2006) ble
vedtatt å overføre finansieringen av enkelte legemidler til de regionale helseforetakene. Dette
er medisiner som er kostbare. De fleste av de aktuelle legemidlene som foreslås overført,
dekkes i dag over folketrygden. For tilfellet Remicade, så dekkes denne etter flere ulike
ordninger, blant annet gjennom folketrygden og de regionale helseforetakene.

Intensjonen med å overføre disse legemidlene til de regionale helseforetakene er å etablere en
felles finansieringsordning.

FFO har vært, og er kritisk til at de regionale helseforetakene skal overta det fulle
finansieringsansvar for den delen av legemiddelbehandling som innebærer store kostnader.
Bakgrunnen for FFOs skepsis til dette er helseforetakenes anstrengte økonomi. Den
vanskelige økonomiske situasjonen til foretakene kan føre til at kostnadskrevende
medikamentell behandling blir nedprioritert, selv om dette er behandling til pasientens beste.

En videre konsekvens av en overføring av finansieringsansvaret til de regionale
helseforetakene, er at det kan føre til forskjellsbehandling av pasientene i de ulike foretakene,
noe som vil innbære at ikke alle far tilgang til den samme behandlingen uavhengig av bosted.
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•

FFO er kjent med erfaringene fra kreftbehandling, der det er ulik praksis mellom ulike
helseforetak knyttet til kostbar medikamentell behandling. Dette innebærer at tilbud om slik
behandling avhenger av om helseforetaket har prioritert dette. FFO ønsker  ikke en situasjon FFO
der foretakenes økonomi avgjør om man får tilgang til nødvendig medikamentell behandling.

FFO er klar over at beslutningen om å overføre finansieringen for de angjeldende legemidlene
til de regionale helseforetakene er tatt, men ønsker likevel å på nytt anføre en bekymring for
at vedtaket vil kunne innebære en risiko for at enkelte pasienter ikke vil få tilgang på
nødvendig medikamentell behandling av økonomiske årsaker. Dette mener FFO er i strid med
prinsippet om likeverdig behandling uavhengig av bosted, og vil derfor fraråde en slik
omlegging.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv
generalsekretær
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