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Høring, Nasjonal veileder IS-2o77 Bruk av opioider ved
behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Veilederen omhandler i liten grad apotekrelaterte forhold, men Apotekforeningen vil kommentere
følgende:

Kapittel 5.9
Apotekenes erfaring er at fylkesmennene ikke håndterer henvendelser fra apotek om mulig
uforsvarlig rekvirering av opioider mv på en enhetlig måte. Det er ønskelig at fylkesmennene
etablerer mer enhetlige prosedyrer for håndtering av slike meldinger fra apotek og annet
helsepersonell.

I siste avsnitt (kap. 5.9) angir veilederen av "melder kan ikke forvente å være anonym".
Apotekforeningen er enig i at åpenhet i slike saker bør være en hovedregel. I særskilte tilfeller kan
det imidlertid foreligge forhold som tilsier at melders identitet bør skjermes. Apotekene har
forventninger om at Fylkesmennene tar hensyn til slike forhold i sin oppfølging av meldinger om
mulig uforsvarlig rekvirering.

Reiterering av resepter
Legen har anledning til å reiterere resepten ved rekvirering av opioidlegemidler for folketrygdens
regning, jf. Rekvirerings- og utleveringsforskriften § 3-5.

Kapittel 6.5
Under punktet om blå papirresept presiserer veilederen følgende: "Husk å skrive ut både blåresept
og A - resept" . Dette er ingen absolutt regel, jf Helsedirektoratets brev (20.01.2009, ref. 09/171) til
Apotekforeningen hvor det presiseres følgende: "Det kan likevel skrives ut kun A-blankett dersom
denne påføres de opplysninger som er nødvendige for at Helsedirektoratet kan utbetale refusjon til
apotek."Jf også Rundskriv til § 5-14 hvor det står følgende under § io: Ved forskrivning av
legemidler i reseptgruppe A skal A-resept blankett benyttes i tillegg til blåreseptblanketten. Hvis
dette av praktiske årsaker ikke er hensiktsmessig, kan det godtas at refusjonsopplysninger påføres
A-resept blanketten. Ved bruk av e-resept er spørsmålet om dobbel blankettbruk uaktuelt.
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Kapitlene 6.5, 7 og 8
Disse kapitlene omtaler på noe ulike vis muligheten for at kun ett apotek forestår utlevering av
opioider til en pasient. Alle pasienter har en forskriftsfastsatt rett til selv å velge ved hvilket apotek de
ønsker å få utlevert sine legemidler. Dersom det skal avvikes fra dette prinsippet eller dersom det
skal etableres særskilte utleveringsregimer for opioider må dette avtales særskilt mellom lege,
pasient og apotek. Oppfølging av nedtrappingsregimer og lignende må nødvendigvis gjennomføres
på ett bestemt/avtalt apotek.

Vedtak om individuell refusjon etter blåreseptforskriften § 3a
Enkelte pasienter vil kunne få innvilget refusjon av opioider etter § 3a. I slike tilfeller fattes det
individuelle tidsbegrensede vedtak som også setter begrensninger i forhold til forbruk og dosering.
Mange leger er ikke kjent med dette eller tar ikke hensyn til begrensningene ved seinere forskrivning
av legemidlene. Ekspedisjon av slike resepter skaper store utfordringer for apotek. Rekvirering og
oppfølging av bruk av opioidlegemidler når det er innvilget individuell refusjon, bør derfor omtales i
veielederen. Det bør henvises til rundskriv til § 5-14 hvor det gjøres nærmere rede for
refusjonsreglene.
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