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Høring - overføring av legemidler til de regionale helseforetakene i 2022 

 

Det vises til høringsnotatet overføring av legemidler til de regionale helseforetakene i 2022. 

Vi har ingen kommentarer til utvalget av legemidler som foreslås overført. 

Men vi mener det ikke vil være mulig å utbedre de elektroniske løsningene som muliggjør  
magistrelle, elektroniske H-resepter - både med hensyn til forskrivning og elektronisk 
oppgjørsordning-  innen høsten 2022. 

I høringsnotatet foreslås en løsning på dette for å unngå en økning i antall papirresepter. 
Økning i antall papirresepter må unngås! Vi er usikre på om det er mulig å gjennomføre de 
foreslåtte endringene innen 2.halvår 2022.  

Vi mener dessuten at følgende må avklares/utbedres før innføring: 
Samme vare – flere priser 
Dersom både kommuner og helseforetak skal ha finansieringsansvar for legemidler, 
tilhørende utstyr og arbeid (magistrelle resepter), må disse varenumrene ha samme 
innkjøpspris.  Dagens datasystemer for apotek tillater ikke at et varenummer har flere 
innkjøpspriser.   
Magistrelle resepter:  

 Forordning: 

Det er ikke systemstøtte for å forordne magistrelle resepter elektronisk med 

refusjonspunkt H. Dersom innføringen settes i gang nå, må magistrelle resepter skrives 

på papir. Dette vil være et digitalt tilbakesteg, og hindre omlegging til økt bruk av digitale 

verktøy.  

 Apoteksystem: 

Sykehusapotekenes datasystem har ikke mulighet til å ta imot magistrelle e-resepter 

med refusjonspunkt H. Dette vil bli mulig i nye datasystemer som innføres senest høsten 

2023. Hvilke muligheter som ligger i andre apotekkjeders datasystem har vi ikke oversikt 

over.  

Vi vil dermed anmode om at overføringstidspunktet utsettes til første halvår 2024. 
Begrunnelsen er manglende systemstøtte for forskriving og mottak av magistrelle H-resepter 
i elektronisk i forordningssystemer og apoteksystemer. I tillegg kan ikke samme varenummer 
ha flere priser.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Gunn Fredriksen 
Fagrådgiver 

 
 
 
 
 
Gunn Fredriksen 
Seniorrådgiver 
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Adresseliste  
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