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Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus – 21/46468-1 
Overføring av legemidler til de regionale helseforetakene i 2022 
 
Høringen gjelder legemidler til intravenøs behandling av infeksjoner og til parenteral ernæring. 
Helsedirektoratet ber om innspill på utvalget av legemidler som foreslås og til tidspunkt for 
overføringen. Helse Bergen gjentar et par innspill vi gav til høringen om samme tema i 2019, som 
vi opplever er mangelfullt hensyntatt. 
 

Hovedbudskap 
Helse Bergen vil gjenta oppfordring om å utsette overføring til 1. januar 2023 og at 2022 benyttes 
til å legge til rette for en god overføring med tilrettelagte tekniske løsninger før endringen trer i 
kraft.   
 

Tidspunkt for overføringen må utsettes til 1. januar 2023 
 
Budsjettarbeid og forbruksstatistikker krever at ansvarsforhold gjelder fra 1. januar 
Helse Bergen mener det er sterkt ønskelig at helseforetakene overtar finansieringsansvaret fra 1. 
januar for et aktuelt år, slik at rammeoverføringer, statistikker mv blir helårlig fra starten. For å 
følge opp resultat av mål og tiltak i Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i 
helsetjenesten, følges antibiotikaforbruket i spesialisthelstjenesten nøye med bl.a. tertialvis 
rapportering i bruk av bredspektrede antibiotika. Foretakene rapporterer tallene til de regionale 
helseforetakene og det publiseres tertialvise rapporter på antibiotika.no og som en del av de 
nasjonale kvalitetsindikatorene hos Helsedirektoratet. Rapportene baserer seg på tall fra 
Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og sammenligner forbruket år for år tilbake til 2012. I 
NORM-rapporten publiseres årlig grafer som viser utviklingen i antibiotikaresistens, og i 
antibiotikabruk både i befolkningen generelt, i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 
Det vil bli krevende å overvåke, inkludert tolke rapportene for 2022, dersom antibiotika overføres 
til H-resept på et annet tidspunkt enn ved årsskiftet 2022/2023.  
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Kostnader og anbudskonkurranser krever at ansvarsforhold gjelder fra 1. januar 
En overføring av legemidler til helseforetakene midt i året vil også gjøre kostnadene til legemidler 
høyere enn nødvendig. For å sikre mulighet for anbudskonkurranse bør overføringer varsles tidlig, 
slik at Sykehusinnkjøp har mulighet til å få på plass innkjøpsavtaler for det som skal inn i H-
reseptordningene før overføringene trer i kraft.   
 

Tekniske løsninger må tilrettelegges før overføring 
 
Helse Bergen er enig i at man må gjøre en opprydding med tanke på å få flest mulig 
enkeltlegemidler og standardblandinger inn i FEST, men spesialblandinger som lages til den 
enkelte pasient må også kunne forskrives elektronisk og håndteres via elektronisk oppgjørsordning 
før overføringen til helseforetakene og H-resept skjer. Både FEST, forskrivningsmodulen for e-
resept (Helse Vest og Helse Midt), e-reseptmodulen i DIPS (Helse Nord og Helse Sør-Øst), samt 
apoteksystemene (FarmaPro, EIK og øvrige apotekspesifikke løsninger) må være tilrettelagt for at 
magistrelle resepter kan håndteres som H-resepter. Alt som går utenom elektronisk 
oppgjørsordning krever uforholdsmessig mye arbeid og øker risikoen for feil. 
 

Legemidler til parenteral behandling av infeksjoner 
 
Det opplistede utvalget av legemidler til parenteral behandling av infeksjoner fremstår som 
fornuftig, og i tråd med intensjonen bak overføringen. 
 

Legemidler til parenteral ernæring 
Helse Bergen savner oppføring av V07AB Alle andre ikke-terapeutiske preparater (sterilt vann 
osv.) i listen over legemidler som kan være aktuelle i forbindelse med produksjon av legemidler til 
parenteral ernæring 
 
 
 
På vegne av Helse Bergen 
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