
From: Hans-Petter H Johannessen <Hans-
Petter.H.Johannessen@sykehusapotekene.no> 

Sent: 26. januar 2022 16:07 
To: Postmottak (Ekstern post til arkivet) 
Cc: Frantzen, Christer Bakke (christer.bakke.frantzen@sav.no); Langaas, 

Harald Christian; Margaret Aarag Antonsen 
(Margaret.Aarag.Antonsen@sykehusapotek-nord.no); Liv Hatlelid; 
Tore.Reinholdt@apotek.no 

Subject: Høringssvar  - Overføring av legemidler til de regionale helseforetakene i 
2022 - referanse 21-46458-1 

 
Til Helsedirektoratet 
 
Vi viser til brevet fra Helsedirektoratet av 8.12.21 (ref. 21-46458-1) om overføring av legemidler til de 
regionale helseforetakene i 2022. 
Høringsforslaget reiser spørsmål som i stor grad har betydning for sykehusapotek. Vi har samarbeidet 
med Apotekforeningen om innspill til høringen og stiller oss bak Apotekforeningens høringssvar med 
fyldige kommentarer og konklusjoner knyttet til: 
 

 To-prissystem 

 Standardiserte blandinger 

 ATC-kode på blandingene 

 H-resepthjemmel 

 Pris  

 Oppgjørsløsning 
 
I tillegg har vi kommentarer knyttet til forslaget når det gjelder konsekvenser for beredskapslagring 
for den kommunale helsetjenesten. 
 
Helsedirektoratet foreslår overføring av antibakterielle midler (J01), antimykotika (J02) og antiviralia 
(J05) til parenteral bruk.  
 
Et av kriteriene for å gi de regionale helseforetakene finansieringsansvaret for disse nye særskilte 
legemiddelgruppene er at «initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i 
spesialisthelsetjenesten». Dette berører beredskapslageret B180, da det er besluttet å inkludere 
beredskap for parenterale antibiotika for den kommunale helsetjenesten i legemiddellisten for B180-
primær. Det foreligger også planer om en utvidet forskriftsfestet legemiddelberedskap i 
primærhelsetjenesten gjennom en revidert §5 i grossistforskriften, der parenterale antibiotika er 
foreslått inkludert i legemiddellisten. Legemidler som overføres fra Folketrygden til H-resept, er 
tidligere fjernet fra legemiddellisten i grossistforskriften §5. En overføring av parenterale antibiotika 
til H-resept, vil således fjerne kritisk legemiddelberedskap for denne preparatgruppen i den 
kommunale helsetjenesten. Dersom preparatgruppen likevel blir stående i en fremtidig §5 etter 
overføring til H-resept, vil det skape forvaltningsmessige utfordringer da en legemiddelgrossist ikke 
vet om beredskapslagret pakning vil bli solgt som H-resept vare eller til en institusjon i den 
kommunale helsetjenesten. Et totalt beredskapsvolum tilsvarende ønsket nivå i en revidert §5 i 
grossistforskriften, vil da finansieres gjennom beredskapsordning i grossistforskriften, selv om deler 
av volumet selges som vare finansiert av de regionale helseforetakene.  
 
Det er 3 substanser med ATC kode J01 som per 01-2022 berører B180 Nasjonalt 
legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten. 
J01CE01 Benzylpenicillin Alle styrker Parenteral  



J01DC02 Cefuroksim Alle styrker Parenteral 
J01DD01 Cefotaksim Alle styrker Parenteral 
 
Vår vurdering er at parenterale antibiotika som benyttes i kommunale institusjoner ikke bør 
overføres til H-resept.  
 
Vurdering av tidspunkt for overføring i andre halvår 2022: 
Endringer som har innvirkning på beredskapslagring av kritiske legemidler, bør varsles grossister og 
leverandører minimum 3 – 4 måneder før beslutning trer i kraft. Innføring i Q4 vil være tidsnok til å 
varsle grossister og leverandører.  
 
Med vennlig hilsen 
på vegne av de fire sykehusapotekforetakene 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 
Sjukehusapoteka Vest HF 
Sykehusapotekene HF 

 

Hans-Petter H. Johannessen 
Fagdirektør 
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