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Apotekforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030

OSLO

Att.: Maren Krogh

Deres ref.
16/2013

Forslag til endring i legemiddelforskriften

Vår ref.

Dato:

16/57- 2

13.05.2016

§ 14-14

Vi viser til høringsnotat av 17.02.2016.
Apotekforeningen støtter forslaget om å oppheve legemiddelforskriften § 14-14 første ledd
bokstava (rusavhengighet) og bokstav d (erektil dysfunksjon).
Apotekforeningen stiller seg undrende til departementets argumentasjonen for å beholde bokstav
b, som står i veien for å refundere legemidler mot nikotinavhengighet. Den prinsipielle
tenkningen departementet benyttet i sin argumentasjon for å oppheve bokstav a
(<<Rusavhengighet bør vurderes som en risikofaktor på lik linje med andre risikofaktorer som i
dag kan behandles med legemidler og gis refusjon på blå resept», er nå forlatt til fordel for et
økonomisk resonnement, som om høringen skulle ta stilling til faktisk refusjon for spesifikke
produkter. Departementet konkluderer med at de ikke vil prioritere refusjon for disse
legemidlene nå. Vi legger til grunn at departementet ville vurdert dette nøyaktig likt, selvom
bokstav b ble avviklet. Vi kan derfor ikke se at det er nødvendig å beholde bokstav b for å
opprettholde departementets beslutning om ikke å refundere for de spesifikke produktene nå.
I høringsnotatet fremkommer det at legemidler til behandling av naturlig håravfall ikke vil kunne
få forhåndsgodkjent refusjon, selvom § 14-14 bokstav c oppheves. § 14-14 bokstav c har dermed
ingen praktisk funksjon og er overflødig. Legemidler til behandling av naturlig håravfall vil
uansett ikke kunne refunderes. Likevel vil departementet beholde § 14-14 bokstav c.
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Apotekforeningen mener departementet bør oppheve hele § 14-14. Bestemmelsen har gått ut på
dato. De hensyn bestemmelsen er ment å ivareta, vil uansett ivaretas av øvrige bestemmelser i
legemiddelforskriften kapittel ra. Dersom § 14-14 oppheves, kan også § 14-10 bokstav c oppheves.
Oppheving av § 14-14 vil bidra til avbyråkratisering og et enklere Norge.
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