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Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv. 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 2. juni 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) behandlet saken på styremøte 21. juni 2017. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Of oppfatter at siktemålet med endringsforslagene er å harmonisere regelverket med 

Prioriteringsmeldingen og Legemiddelmeldingen. Etter Ofs syn kan en slik samordning være 

hensiktsmessig, men Of stiller seg likevel kritisk til deler av fremlegget.  

  

Of oppfatter at flere av endringene vil innebære en innskjerping av dagens praksis til ugunst 

for pasienter med behov for legemidler som omfattes av ordningene. Dette fremkommer 

tydelig i saksfremleggets beskrivelse av Legemiddelverkets gjennomgang av 21 medikamenter 

som anvendes ved særlig sjeldne lidelser og refunderes etter blåreseptforskriften § 3 første ledd 

bokstav b. Legemiddelverkets vurdering avdekker at kun ett eller to av 21 medikamenter vil 

tilfredsstille kriteriene som legges til grunn. Of vil bemerke at den foreslåtte innretningen vil 

medføre et dårligere tilbud til mange pasienter med sjeldne lidelser.  

  

Blant forslagene som Of vurderer at vil kunne svekke tilbudet til pasientene kan nevnes;  

  

 avvikling av adgangen til å søke forhåndsgodkjent refusjon uten forutgående 

metodevurdering  

 

 heving av grensen for hva som kan godtas som tilstrekkelig effektdokumentasjon          

 

 avvikling av enmånedsregelen, (som fungerer som en midlertidig stønadsordning for 

kostbare legemidler forskrevet av sykehuslege) 

 

 kasuistikker foreslås ikke lengre å kunne legges til grunn ved søknad om refusjon i 

særlig små pasientpopulasjoner 

  

Of vurderer at forslagene vil forsinke og innskrenke bruken av en del medikamenter som 

brukes i særlig utvalgte tilfeller, enten fordi tilstanden er sjelden, eller fordi behandlingen 

institueres som ledd i terapier hvor øvrige tiltak av ulike årsaker ikke er aktuelle. Det foreslås 

en tidsfrist i Legemiddelverkets metodevurdering på 180 dager, men presiseres at denne kan 

tilsidesettes ved behov for utfyllende dokumentasjon. Ordningen vil kunne trenere tilgangen til 

viktige medikamenter.  Ordningene vil videre innskrenke klinikerens anledning til å utøve 



skjønn i særlige tilfeller hvor dette kan være den mest egnede tilnærming. Særlig i små 

pasientpopulasjoner er det ofte ikke mulig å fremskaffe dokumentasjon utover kasuistikker, og 

kravet om bedre dokumentasjon kan være vanskelig eller umulig å nå.  

  

I fremlegget foreslås det videre å endre på godkjenningsordningene ved at ansvaret for 

vurdering og finansiering av flere tiltak overføres til foretakenes beslutningsforum. 

Blåreseptnemnda foreslås avviklet, og erstattet av kliniske eksperter som skal rekrutteres via 

foretakene. Videre foreslås det å heve ”fullmaktgrensen” fra 25 til 100 millioner. Of vurderer 

at endringsforslagene er godt begrunnet, men har likevel innvendinger.  

  

Etter Ofs vurdering har utviklingen de senere årene gått i retning av en maktkonsentrasjon i 

den sentrale helseforvaltningen (herunder de regionale helseforetakene). Of anser at dagens 

organisering i liten grad er underlagt gode kontrollmekanismer, og at viktige avgjørelser fattes 

i lukkede rom og uten tilstrekkelig grad av involvering av berørte instanser eller våre 

folkevalgte. Å øke fullmaktgrensen til 100 millioner vil medføre at de aller fleste avgjørelser 

om nye tiltak unndras politisk behandling. Of anser dette som lite hensiktsmessig. 

  

Etter Ofs vurdering er erfaringene med Beslutningsforums saksbehandling illustrerende; 

avgjørelsene fattes uten åpenhet og med varierende involvering. Organet har vært gjenstand for 

kritikk fra ulike hold, blant annet for å forsinke tilgjengeligheten til nye behandlingsformer, og 

det har vært reist spørsmål om avgjørelsene er truffet på et korrekt grunnlag. Etter Ofs syn har 

selve innretningen svakheter ved at det ikke er etablert kontrollmekanismer, og videre ved at 

det kan reises innvendinger om at tiltak som burde vært prioritert ikke når frem i vurderingen 

grunnet andre mindre tungtveiende hensyn hos beslutningstagerne. En kan her trekke frem 

ønsket om ulike bygningstiltak eller etablering av avanserte og mer prestisjefylte tiltak som 

protonsentre. Of mener det bør gjøres en bred gjennomgang av erfaringene med 

Beslutningsforum, og vil ikke gå inn for at organet tilføres nye oppgaver før en slik 

gjennomgang er gjennomført.  

  

Of vil heller ikke støtte en avvikling av blåreseptnemnda til fordel for et nettverk av eksperter 

rekruttert fra foretakene. Of anser at mekanismen for rekruttering vil kunne gi et skjevt utvalg, 

eller bidra til et avhengighetsforhold mellom ekspertene som velges ut og de regionale 

foretakene. Ekspertenes uhildethet vil da kunne trekkes i tvil. Of vil i denne sammenheng 

påpeke at blåreseptnemnda ble etablert fordi det ble reist innsigelser og tvil rundt avgjørelser 

fattet av Legemiddelverket. Of anser at de samme forhold stadig gjør seg gjeldende.   

  

I fremlegget drøftes vekting av de ulike kriteriene og alternativkostnad. Det anføres under 

7.3.4 at ”Det skal legges til grunn et anslag på alternativkostnad på 275 000 kroner per gode 

leveår i beslutninger på gruppenivå”. Senere i samme avsnitt anføres det at ” Stortinget har 

sluttet seg til at verken Storting eller departement skal fastsette eksplisitte kostnadsgrenser for 

innføring av metoder og legemidler i helsetjenesten.” 

 

Etter Ofs syn står utsagnene i strid med hverandre. Det fremstår uklart hvordan dette skal 

forstås. Etter det Of kjenner til ble kostnadsgrensen på 275 000 per gode leveår først fremmet i 

Norheim-utvalgets rapport. Forslaget ble videreført uten nærmere vurdering i Magnussen-

rapporten, men det ble samtidig anmerket av dette utvalget at grensen burde vurderes nærmere. 

Etter det Of kjenner til er det imidlertid ikke gjennomført en slik vurdering. Grensen stammer 

fra et arbeid som ble gjort i det engelske helsevesenet, og etter Ofs syn er ikke tiltaksgrensen 

godt nok utredet. Hvis alternativkostnaden i Norge overgår denne grensen vil etablering av en 

slik grenseverdi på sikt medføre en nedprioritering av helsetjenester. Etter det Of kjenner til 



valgte Stortinget ikke å legge grensen til grunn i sin behandling, men det fremstår nå som om 

denne likevel er etablert.  

  

Oppsummering; OF reiser kritiske innvendinger til flere av de foreslåtte tiltakene. Of 

anser at tiltakene vil kunne føre til en begrensning av behandlingstilbudet i forhold til 

dagens nivå, at nødvendige tiltak vil kunne forsinkes, at beslutningsstrukturen kan bidra 

til en økt maktkonsentrasjon, og at behovet for effektive kontrolltiltak ikke er ivaretatt. 

  

Of anser at forslagene vil kunne bidra til å avskjære våre folkevalgte fra involvering i 

avgjørelsen, og at legitimiteten i ordningen, og til tjenestene, vil kunne svekkes over tid. 

Of er bekymret for at dette vil bidra til et press i retning av et todelt helsevesen. Of anser 

at fremstillingen av alternativkostnad er uklar, og ønsker en klargjøring av hvilke 

tiltaksgrenser som departementet forutsetter at skal legges til grunn.  
    

Med vennlig hilsen 
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