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Høring av saksbehandlingsprosedyrer m.v. for omgjøring av
refusjonsvedtak for legemidler

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke benytter anledningen til å knytte noen
kommentarer til høringen av forslag til forskriftsendringer når det gjelder saks-
behandlingsprosedyrer m.v. for omgjøring av refusjonsvedtak for legemidler.

LHLs  hovedsynspunkter
111 LHL er positiv til forslagene til endring i saksbehandlingsprosedyrer for å gjøre

blåreseptordningen mer dynamisk.

5 En dynamisk blåreseptordning må fungere slik at den sikrer raskt opptak av nye og
virksomme legemidler og samtidig fjerner legemidler som har blitt erstattet av mer
effektive.

11 LHL er tilfreds med at forskriften er tydelig på at brukernes organisasjoner skal høres
ved revurdering av legemidlers refusjonsstatus.

For mennesker med hjerte- og lungesykdommer er blåreseptordningen av helt avgjørende
betydning for å sikre mest mulig lik tilgang til livsnødvendige legemidler uavhengig av
den enkeltes betalingsevne.

Betydningen av å ha et dynamisk og forutsigbart blåreseptsystem, er understreket både av
et bredt politiske miljø og av pasientorganisasjonene. Samtidig som det blir lettere å ta ut
av systemet legemidler som har fatt nye og bedre alternativer, må det fokuseres på
hvordan systemet skal sikre pasienter rask tilgang på nye og virksomme legemidler.

LHL ser det  som en selvfølge at brukernes organisasjoner blir hørt i de prosessene som
det legges  opp til ved  revurdering av legemidlers refusjonsstatus . Vi vil likevel uttrykke
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tilfredshet med at dette foreslås så tydelig uttrykt i forskriften. Det er viktig at
informasjonen gis så tidlig at organisasjonene får reell mulighet til å komme med innspill.

Det synes hensiktsmessig at hovedregelen er samtidig gjennomgang av refusjonsstatus for
legemidler innen samme terapiområde eller samme legemiddelgruppe .  Vurderingene både
av enkeltpreparater og terapiområder, må være mest mulig helhetlig og ikke bare legge
legemiddeløkonomiske hensyn til grunn. Det må ikke bli slik at legemidler som er viktig
for pasientgrupper,  tas ut av blåreseptlista fordi de ikke viser gode nok resultater i en ren
legemiddeløkonomisk beregning . LHL frykter  det kan skje i en del tilfeller hvor original-
preparater er vesentlig dyrere enn generiske preparater.  Dette vil være en aktuell
problemstilling i forhold til ordningen med "foretrukket legemiddel ".  Blant annet er det
foreslått å presse prisen på Simvastatin betydelig lenger ned enn i dag.

Avslutningsvis vil vi peke på at en virkelig oppmyking av blåreseptordningen er
vanskelig å tenke seg uten at bagatellgrensen fjernes, og Statens legemiddelverk og
departementet far fullmakt til å godkjenne nye legemidler for blåreseptlisten innenfor de
regler og det kontrollregimet Stortinget finner nødvendig.
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