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Høring av saksbehandlingsprosedyrer m.v. for
omgjøring av refusjonsvedtak for legemidler
FFO har mottatt høringsnotat om saksbehandlingsprosedyrer m.v. for omgjøring av
refusjonsvedtak for legemidler, og vil gi noen kommentarer til høringsforslaget.

FFO

FFOs  hovedsynspunkter:
• FFO er positiv til hovedelementene i høringsforslaget om saksbehandlingsprosedyrer for

å gjøre blåreseptlista mer dynamisk.
• FFO mener at det må sikres at dynamikken fungerer både i forhold til å ta opp nye

medisiner på lista, og å fjerne medisiner som har blitt erstattet av nye og mer effektive.
• FFO mener at Regjeringen bør følge opp Stortingets krav i Innst.S. nr. 197 (2004-2005) om

en vesentlig heving av bagatellgrensen.
• FFO mener at saksbehandlingsprosedyrene må sikre en helhetsvurdering ved en eventuell

endring av refusjonsstatus, som også ivaretar andre perspektiver enn de rent
legemiddeløkonomiske.

• FFO er fornøyd med at aktuelle pasientgrupper høres i forbindelse med eventuelle
endringer av refusjonsstatus.

• FFO er gladfor at Blåreptnemnda trekkes aktivt inn i forbindelse med spørsmål om
endring av refusjonsstatus.

Det er viktig slik FFO ser det, at vi har en godt fungerende og forutsigbar blåreseptordning.
Det å gjøre blåreseptlista mer dynamisk er helt i tråd med det som har vært FFOs syn. Det er
nødvendig at blåreseptlista får den nødvendige dynamikk, slik at nye og bedre legemidler kan
komme inn på lista mens gamle og lite effektive legemidler kan tas ut.
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Det er viktig å understreke at en mer dynamisk blåreseptordning må innebære at nye og
godkjente legemidler kan komme raskere inn på blåreseptlista, forutsatt at de fyller kravene
for forhåndsgodkjent refusjon, med andre ord dynamikken må fungere  både i forhold til

FFO
opptak av nye medisiner, så vel som fjerning av legemidler fra lista.

Dette aktualiserer også behovet for at bagatellgrensen heves for å unngå unødvendig
forsinkelser med å ta opp nye og aktuelle medisinene på lista. Stortinget ba i Innst.S.nr.197
(2004-2005) at  "Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 legger fram et forslag
til en vesentlig heving av bagatellgrensen.  " Det kom ikke noe forslag om heving av
bagatellgrensen i forbindelse med statsbudsjettet for 2006, og FFO har derfor forventninger til
at det kommer et slikt forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.

FFO har merket seg at høringsforslaget skisserer at det kan være ulike årsaker til at
refusjonsstatus endres, deriblant lavere priser på generikapreparater innen samme
legemiddelgruppe. Dette kan innebære at refusjon kan fjernes for originalpreparatet dersom
dette er vesentlig dyrere enn alternative generiske preparater. FFO er bekymret for at det kan
være legemidler som kommer dårlig ut i en legemiddeløkonomisk analyse, som dermed tas av
blåresept, til tross for at dette kan være legemidler som er av viktighet for pasientene, Derfor
er det nødvendig at saksbehandlingsprosedyrene sikrer en helhetsvurdering av preparatets
nytteverdi, også ut i fra andre perspektiver enn bare den rent legemiddeløkonomiske. Det er
viktig å tilføye at endring av saksbehandlingsprosedyrene ikke må føre til en situasjon der
gjennomgang av refusjonsstatus bidrar til at flere legemidler overføres til individuell refusjon.
Dette vil etter FFOs oppfatning være i strid med målsetningen om å redusere antall preparater
som refunderes etter individuell refusjon på paragraf i Oa.

Vi ser av høringsnotatet at det skal iverksettes informasjonsprosedyrer som skal sikre at blant
annet at de aktuelle brukerorganisasjonene skal høres. Dette mener FFO er viktig og i tråd
med tidligere ønske og signaler om mer brukermedvirkning.

Et moment som ikke berøres i høringsnotatet er forholdet mellom den foreslåtte
gjennomgangen av refusjonsstatus og innføringen av ordningen med foretrukket legemiddel,
og hva dette vil innebære i praksis. Dette burde vært drøftet nærmere i høringsnotatet.

FFO er positiv til at departementet legger opp til at aktørene som berøres av et eventuelt
vedtak om å endre refusjonsstatus gis mulighet til å komme med innspill til saken.

Forslaget om at Blåreseptnemda far en rolle ved revurdering av refusjonsstatus mener FFO er
et godt forslag fordi dette vil bidra til en grundigere vurdering av de aktuelle legemidlene, og
derigjennom en bedre kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

iv Arum
Generalsekretær
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