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SVAR PÅ HØRING - FORSKRIFT OM KRAV TIL
INNSENDINGSFORMAT VED INDIVIDUELL STØNAD FOR
LEGEMIDLER OG NÆRINGSMIDLER
INNLEDNING

Norsk helsenett SF (NHN) viser til høringsbrev om forslag til forskrift om krav til
innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler.
Vi er positive til at legene kan gjøre en vedtaksspørring, får et tilpasset og dynamisk
søknadskjema basert på hva som gjelder for den enkelte pasient, og at
søknadsskjemaet i stor grad behandles automatisk.
NHN stiller seg fullt ut bak Helsedirektoratets ønske om at en ny søknadsløsning så
raskt som mulig integreres i legenes EPJ. NHN mener imidlertid at å pålegge legene
å benytte en portalløsning inntil søknadsløsning er integrert, vil forsinke en slik
integrering. NHN har erfaring fra forvaltning av e-resept og vet at implementering av
ny funksjonalitet tar tid.
NHN støtter at implementering av ny blåreseptsøknad blir et prioritert tiltak i EPJløftet for leger i 2021.
1. INTEGRERING AV NY BLÅRESEPTSØKNAD I ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL

I henhold til forslaget skal lege sende inn søknaden enten via ny søknadsportal eller
EPJ. Lege vil ikke lenger ha mulighet til å sende inn papirsøknad eller søknad via
M2-meldingen i e-resept. NHN mener at det bør arbeides for at ny søknadsløsing blir
integrert i EPJ så snart som mulig, og mener at det er uheldig å pålegge leger å fylle
ut søknader i Helsedirektoratets tjenesteportal inntil det skjer.
2. INNSPILL TIL FORSKRIFTSFORSLAGET

Av høringsbrevet fremkommer det at Helsedirektoratet anser at folketrygdloven § 514 gir hjemmel til å gi forskrift om krav til utforming og innsending av søknad. Videre
gir høringsbrevet en gjennomgang som underbygger at folketrygdloven § 21-2 gir
tilsvarende hjemmel for utferdigelse av forskrifter. Helsedirektoratet foreslår at det
forskriftsfestes en plikt for leger, i ny forskrift, til å ta i bruk ny blåreseptsøknad for
individuell stønad for legemidler på blå resept. Plikten skal gjelder alle leger som
søker på vegne av pasient i henhold til blåreseptforskriften § 3.
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Norsk helsenett stiller spørsmål ved nødvendigheten av å regulere krav til utforming
og innsending av søknad i en egen forskrift og ikke i medhold av blåreseptforskriften
§ 3 7. ledd, jfr. folketrygdloven § 5-14.
I tillegg mener NHN at det konkrete forskriftsforslaget er utydelig på hva som ønskes
regulert, herunder om det er krav til bruk av løsningen eller om det er krav til bruk av
formatet som skal forskriftsfestes. Dette bør tydeliggjøres.
3. OMTALE AV SFM

Det fremkommer av høringsbrevet at "Det er videre besluttet at ny blåreseptsøknad
kun tilbys i SMF-GUI, som kun enkelte EPJ-leverandører skal ta i bruk.
Helsedirektoratet har derfor gjort de tre API-tjenestene som utgjør ny
blåreseptsøknad tilgjengelig for integrasjon i alle EPJ-systemer."
NHN ønsker å gjøre oppmerksom på at det ikke er begrenset støtte for ny
blåreseptsøknad i SFM. Full integrasjon tilbys i SFM fullversjon som blir tatt i bruk i
store deler av sektoren. For større systemer (som f.eks. Helseplattformen) er det
naturlig å gjøre egen integrasjon mot "ny blåreseptsøknad" som er tilgjengelig der
forskrivningen skjer, og ikke gjennom SFM Basis API.
4. INNSPILL TIL ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER, HERUNDER
AVSNITTET OM RISIKO FOR SVEKKEDE PASIENTRETTIGHETER

Av høringsbrevet fremgår følgende "Helsedirektoratet vil påpeke at det kan foreligge
en risiko for at enkeltleger ikke ønsker å bruke ny tjenesteportal for å sende søknad,
inntil det er tilrettelagt for å søke via legens EPJ".
NHN mener i tillegg at risikoen for at pasienter blir feilbehandlet og/eller får økt
økonomisk belastning bør utredes nærmere.

Med hilsen
Norsk helsenett SF

Johan Ronæs
administrerende direktør
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