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Høringssvar - overføring av finansieringsansvaret for 
legemidler til RHF i perioden 2020 til 2022 

Apotekforeningen viser til direktoratets høringsnotat av 14. mai 2019. 

H-reseptordningen har økt dramatisk i omfang de siste årene. I 2010 ble det ekspedert 67 ooo h 
resepter i apotek. I 2018 ble det ekspedert nesten 290 ooo h-resepter. Omsetningen har i samme 
periode økt fra vel 1 mrd. kroner til 4,8 mrd. kroner. Antall varenumre og ATC-koder i ordningen 
har økt mer enn omsetning og antall reseptekspedisjoner. I 2010 var det 45 ulike varenumre for 
delt på 19 ATC-koder. I 2018 hadde dette økt til minst 541 varenumre fordelt på 174 ATC-koder. 

Direktoratets forslag innebærer overføring av 68 nye ATC-koder. Siste 12 måneder har det vært 
omsetning på blåresept for nesten 300 varenumre innenfor de aktuelle virkestoffene og 
legemiddelformene. Forslaget innebærer med andre ord at h-reseptordningen utvides betydelig. 
Målt i antall resepter vil ordningen om lag dobles. 

Helsedirektoratets høringsnotat beskriver ikke det reelle omfanget av forslaget, eller hvilke 
konsekvenser dette har for aktørene, herunder apotek. 

I takt med at h-reseptordningen stadig utvides opplever vi at det oppstår nye problemstillinger 
som gir store og små utfordringer for apotek. Et eksempel på dette er at apotek har fått 
avkortning på h-reseptoppgjør når det er registrert arbeidspris på resepten. Reseptpliktige 
legemidler skal etter rekvirerings- og utleveringsforskriften§ 3-8 rekvireres som bruksferdige 
preparater. Arbeidet med enkel istandgjøring/oppløsning av ikke bruksferdig farmasøytiske 
spesialpreparater er derfor ikke noe apotek kan unnlate å gjøre. Statens legemiddelverk har 
fastsatt arbeidspris for dette. Apotek må i dag sende inn manuelle krav for å få refundert dette. 
Tilsvarende problemstilling gjelder for magistrelle legemidler. 

Når det gjelder forslaget om overføring av legemidler til intravenøs behandling av infeksjoner og 
legemidler til parenteral ernæring, er det avgjørende for apotek at dette ikke 
gjennomføres før RHFene har lagt til rette for behandling av elektroniske 
oppgjørskrav for magistrelle legemidler og arbeidspris. Selv om dette 
allerede er en problemstilling innenfor h-reseptordningen, vil direktoratets 
forslag innebærer at omfanget mangedobles. Vi ber om at direktoratet ikke Norges Apotekerforening 
gjennomfører de foreslåtte overføringene uten å involvere RHF og Norwegian Pharmacy Association 
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Vi registrerer at direktoratet mener at en overføring av disse 
legemiddelgruppene bidrar til en mer helhetlig finansiering. For pasientene 
vil det imidlertid ikke bli et mer helhetlig system dersom de fremdeles må 
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forholde seg til Behandlingshjelpemidler når det gjelder medisinsk utstyr og apotek for 
legemidlene. 

Direktoratet foreslår at legemidler til tromhoseprofylakse ved kirurgi med følgende ATC-koder 
overføres: B01AB01, Bo1AB04 og Bo1AB05. Disse legemidlene står for om lag 130 ooo 
reseptekspedisjoner per år i apotek. Disse legemidlene benyttes også ved andre indikasjoner. 
Apotekforeningen har ikke tall på hvor mange resepter som skrives av fastleger eller andre 
allmennpraktiserende leger. Vi savner informasjon om dette i høringsnotatet. En overføring av 
denne legemiddelgrupper vil potensielt få store konsekvenser for pasientenes tilgang til disse 
legemidlene, siden det bare er sykehusleger og avtalespesialister som kan skrive ut legemidler for 
helseforetakenes regning. 

Dagens systemer gjør det heller ikke mulig at ett legemiddel både kan forskrives på blåresept og 
h-resept, avhengig av indikasjon/bruk: 

• Det er i dag ikke systemer for at h-resepter uten eller med feil 
refusjonskode/ diagnosekode avvises. 

• Sykehusinnkjøp fremforhandler avtalepriser på h-reseptlegemidler. Denne prisen gjelder 
imidlertid ikke når det samme legemidlet forskrives på hvit- eller blåresept. Dagens 
systemer håndterer ikke to ulike priser på samme legemiddel. 

Direktoratet skriver i høringsnotatet at forslaget innebærer at det må gjøres individuelle avtaler 
mellom apotek og Behandlingshjelpemidler. Det fremgår ikke av notatet i hvilke tilfeller det er 
behov for individuell avtaler, og hva disse skal avklare. Det er imidlertid klart at dagens 
oppgjørsavtale mellom RHF og apotek ikke dekker kostnader ved å måtte inngå individuelle 
avtaler. Oppgjørsordningen hviler på forutsetningen om standardiserte og effektive prosesser for 
utlevering av legemidler og oppgjør for dette. 

For en del av legemidlene som foreslås overført skal det sondres mellom ulike pakninger innenfor 
samme virkestoff. Pakninger til infusjon foreslås overført, men andre pakninger fremdeles skal 
finansieres over blåreseptordningen. Det er ikke entydig hvilke legemidler som er til infusjon, og 
hvilke legemidler som er til injeksjon, jf. følgende eksempler på kategorisering av 
legemiddelform: 

• Injeksjons-/infusjonsvæske 
• Injeksjons-/infusjonsvæske/rektalvæske 
• Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæske 
• Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske 
• Lyofilisat til injeksjons-/infusjonsvæske 
• Pulver og væske til injeksjon/infusjon 

Det må spesifiseres hvilke varenummer som foreslås overført. 
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