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Svar på høring - Overføring av legemidler til de regionale helseforetakene i 

2022  

 

Viser til tilsendt høring om overføring av finansieringsansvaret for legemidler til intravenøs 

behandling av infeksjoner og parenteral ernæring til de regionale helseforetakene. Beklager 

at svaret kommer noen få dager etter fristen som var satt. 

 

Legemidler til intravenøs behandling av infeksjoner 

Ingen kommentarer. 

 

Parenteral ernæring 

Helfo har i enkelte tilfeller gitt individuell stønad til legemidler med andre ATC-koder enn de 

som er foreslått overført: 

 

- Calciumglukonat injeksjonsvæske, ATC-kode A12AA03 

Benyttes som erstatning for Calciumklorid konsentrat til infusjon (ATC-kode B05XA07) 

som er avregistrert. Vedlegg 1 ble opprettet 09.06.21 

- Caritene injeksjonsvæske, ATC-kode A16AA01 

Trolig kun ett enkelttilfelle til et lite barn med total tarmsvikt. 

 

Det kan være flere infusjonspreparater med andre ATC-koder som er aktuelle, men som 

Helfo ikke har identifisert. 

 

Helfo gir individuell stønad til legemidler til infusjon ved andre bruksområder enn parenteral 

ernæring: 

- Natriumklorid konsentrat til infusjonsvæske, ATC-kode B05XA03 

Denne er foreslått overført i sin helhet. Helfo gjør oppmerksom på at det blir gitt 

individuell stønad til natriumklorid infusjonsvæske ved unormal slimsekresjon eller 

nedsatt slimtransport i bronkier/ lunger – se vedlegg 1. Dette gjelder for eksempel 

pasienter med cystisk fibrose og KOLS. Det er vanskelig å finne eksakte tall, men under 

er et anslag:  

o Addex-Natriumklorid, ca. 95 søknader i 2021. Ut fra diagnosene som er oppgitt i 
søknadene, antas det at omtrent 90 av disse er til bruk ved inhalasjon  

o Natriumklorid, ca. 200 søknader i 2021. Ut fra diagnosene som er oppgitt i 

søknadene, antas det at omtrent 150 av disse er til bruk ved inhalasjon 

 

Ved en overføring av ATC-koden i sin helhet kan ikke Helfo lenger gi stønad etter § 3, og 

helseforetakene må finansiere legemidlene også når de benyttes til inhalasjon. 
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Relatert 

I forbindelse med at finansieringsansvaret for legemidler til intravenøs behandling av 

infeksjoner og legemidler til parenteral ernæring skal overføres til de regionale 

helseforetakene, foreslår Helfo det at det blir gjort en ny vurdering av om Emla og Tapin 

krem og medisinert plaster også kan overføres. 

 

Overføringstidspunkt 

Helfo har ingen kommentarer til overføringstidspunktet. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

   

 

 

Helene Winde    

seniorrådgiver    

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskreven signatur.  

 

 


