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Oslo, 8. mai 2006

HØRING - OVERFØRING
ENKELTE LEGEMIDLER
HELSEFORETAK.

AV FINANSIERINGSANSVARET
FOR
FRA FOLKETRYGDEN
TIL REGIONALE

Det vises til brev om dette datert 03 .04 og til møte i departementet 27 april. Norsk
Psoriasisforbund

(NPF) har arbeidet

aktivt med denne saken helt siden statsbudsjettet

ble presentert i oktober 2005 . NPF har kommet med konkrete forslag til hvordan man
burde løse denne saken . Det vises i denne forbindelse til våre notater om dette til møte
med statssekretær Aaserud 23 . januar og statssekretær Harsvik 30 . mars. På det siste
møtet deltok også leder i Norsk Dermatologisk Selskap og det vises også til brev fra NDS
til statsråd

Brustad

datert 20. mars.

Norsk Psoriasisforbund er på generelt grunnlag svært skeptiske til at refusjon for
innovative legemidler nå fjernes fra de ordinære bestemmelser i folketrygden og
overføres til de regionale helseforetak. Dette vil , etter vårt syn, svekke befolkningens
framtidige rettigheter knyttet til å få finansiert legemidler etter den solidariske ordning

som eksisterer i folketrygden . NPF er forbauset over at Stortinget har fattet et så
prinsipielt

viktig vedtak , basert på en kort framstilling

om saken i forslag til

statsbudsjett for 2006.
Norsk Psoriasisforbund har følgende kommentarer til høringsbrevet:
Det er i dag flere medikamenter i gruppen "biologiske preparater". Alle disse medikamentene
er ikke såkalte TNF-hemmere. Raptiva, som er godkjent forbruk ved psoriasis, er ikke en
TNF- hemmer. NPF registrerer at medikamentet Raptiva ikke omfattes av den foreslåtte
endringen og vi har da den forståelse at dette medikamentet fortsatt vil bli refundert i hht §
10.a.
Ut over dette har ikke NPF konkrete synspunkter på ordlyden i forskriftsforslaget. Dette
handler kun om juridiske grep knyttet implementeringen av det politiske vedtak i saken. Det
er ikke de juridiske formuleringer i forskriftsforslaget, men den uheldige politiske beslutning i
saken NPF er opptatt av.
I høringsbrevet redegjøres det også for overgangsordninger

for de legemidler som overføres.

NPF merker seg at departementet skriver:" Overgangsordningen utformes slik at overføringen
av finansieringsansvaret fra folketrygden til de regionale helseforetak ikke får praktiske
konsekvenser for pasientene." NPF vil håpe at det blir tilfelle!
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I omtalen av overgangsordningen beskrives det at privatpraktiserende spesialister må ha
særskilt avtale med regionale helseforetak om disse medikamentene. NPF er usikre på hva
dette i praksis innebærer. Betyr dette at de regionale helseforetak kan bestemme at noen
hudleger får en slik avtale, mens andre ikke vil f en slik avtale? Ca 50% av norske
dermatologer driver i privat virksomhet og det vil derfor være svært avgjørende at disse får en
slik avtale. Dette av hensyn til tilgjengeligheten for slik behandling blant norsk psoriatikere.

Med vennlig hilsen
Norsk Psoriasisforbund
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