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Høringsuttalelse - Forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra
dyr ved medisinsk behandling av mennesker

Vi viser til  høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 7. november 2006.

Det står beskrevet i høringsnotatet at "Departementet foreslår at loven skal gjelde xenotransplantasjon
både i form av klinisk utprøving og etablert behandling", jf side 2.

Arbeids- og velferdsetaten yter stønad til helsetjenester etter kapittel 5 i folketrygdloven.

I folketrygdloven § 5-1 er det bestemt at i den utstrekning det offentlige yter stønad etter annen
lovgivning, ytes det ikke stønad etter dette kapittelet.

Dette gjelder også ved etterfølgende behandling som sykehuset har ansvaret for. Det er naturlig at
pasienter som samtykker til deltakelse i nødvendig overvåkning, undersøkelser og prøver etter
gjennomført behandling, går inn under ansvarsområdet til de regionale helseforetakene.

Eventuelle søknader om refusjon i forbindelse med utgifter til pasienter som har vært behandlet med
xenotransplantasjon, vil måtte følge generelle vilkår for stønad etter folketrygdloven kapittel 5 for
øvrig.

Ved klinisk utprøving av xenotransplantasjon er det viktig å bemerke at etter blåreseptforskriften
(Fl 8.04.1997 nr 330) dekkes ikke legemidler som er under klinisk utprøvning eller som benyttes i
forsøksvirksomhet/ eksperimentell behandling. Arbeids- og velferdsetaten har likevel fullmakt til å
gjøre unntak for markedsførte preparater i Norge når dette er sterkt ønskelig av samfunnsmessige
grunner. Det må derfor søkes særskilt dersom det er ønskelig å få dekket utgifter til preparater ved
klinisk utprøving av xenoterapi.
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For den situasjon at en pasient krever refusjon for utgifter til opphold ved poliklinikk, vil dette kunne
dekkes dersom behandlingen som utføres ved poliklinikken faller inn under en av takstene som er gitt i
forskrift 01.12.2000 nr 1389. Det bør i denne sammenheng nevnes at det er Helse- og
omsorgsdepartementet som har myndighet til å endre takstene i denne forskriften.

Med vennlig hilsen

S l e
Arbei -  g velferdsdirektør

Hilde Olsen
Direktør Pensjon og ytelser


