
 

 

 

 

 

 
 

Helsedirektoratet       Oslo, 20. januar 2022 
 
 
Deres ref: 21/46458-1   Vår ref: SAK-05179-Z9V9 
     

Høringsuttalelse om overføring av finansiering av legemidler til helseforetak 
2022 

 

Norges Farmaceutiske Forening har følgende kommentarer til listen, basert på høringsnotatet, det er 
imidlertid mulig at Helsedirektoratet har vurdert at enkelte legemidler ikke skal stå på listen av andre 
grunner vi ikke kjenner til. 
 
Legemidler til parenteral bruk mot infeksjoner 

• Hvis det er et ønske om å overføre alle parenterale antibiotika mangler følgende på listen: 
o Doksysyklin  
o Monocycline 
o Amoksiciliin og betalaktamhemmer (klavulansyre)  
o Tikarcillin og klavulansyre 
o Doripenem 
o Teikoplanin  
o Azitromycin 
o Klaritromycin 
o Levofloksacin 
o Moksifloksacin 
o Ofloksacin 
o Trimetoprim/sulfa 
o Kloramfenikol 
o Rifampicin 
o Isovukonazol 
o Kaspofungin 
o Foscarnet 

 

• Angivelsen av «amfotericin» bør endres til «amfotericin B». 

• Listen mangler J01D B03 og B04, disse brukes stort sett som profylakse ved kirurgi, men bør 
allikevel angis for å omfatte alt. 

 
Legemidler til parenteral ernæring 

• Hvis det med ATC-kode B05BA kombinasjoner menes ATC-kode B05BA10, så bør det endres. 

• Hvis det med ATC-kode B01BB01 menes ATC-kode B05BB01 Elektrolytter, så bør det endres. 

• Kalsiumglukonat, elektrolytt til infusjon som ligger i ATC-kode A12AA03 må også tas med.  

• B05XA07 kalsiumklorid har en annen indikasjon (dialyse) og det bør vurderes om den skal 
inkluderes. B05XA02 bikarbonat og B05XA16 kadioplegivæske har også annen indikasjon. 

• Kaliumdihydrogenfosfat B05XA06 er ikke med i denne gruppen antageligvis fordi det er et 
uregistrert preparat. Denne brukes og bør tas med dersom man ønsker å få en fullstendig 
overføring. 

• For ATC-kode B05XB er det bare B05XB02 alanylglutamin som er aktuell i denne gruppen. 
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Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk 
standard blant våre rundt 4300 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med 
bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning 

via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler 


