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Høring - overføring av legemidler til RHF-ene i 2021
Sammendrag
Regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett den 12. mai 2020. Det foreslås å
overføre finansieringsansvaret for gjenstående legemidler innenfor sykdomsområder hvor
finansieringsansvaret for andre legemidler allerede er plassert hos de regionale
helseforetakene i 2021. Dette omfatter blant annet legemidler til behandling av multippel
sklerose (MS), narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer.
Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å vurdere hvilke konkrete legemidler en eventuell
overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i revidert nasjonalbudsjett og forslaget
presenteres i dette høringsnotatet.
Et forslag til vedtak om overføring av aktuelle legemidler, inkludert en endelig konkretisering
av terapiområdene og beløp som overføres til de regionale helseforetakene i 2020, vil fremgå
av Prop. 1 S (2020-2021) som blir lagt frem i oktober. Helsedirektoratet vil i tilknytning til dette
sende informasjon inkludert liste over legemidler som omfattes av forslag til vedtak til alle
høringsinstansene.
Bakgrunn
Finansieringsansvaret for en rekke legemidler er overført fra folketrygden til de regionale
helseforetakene i perioden 2006-2020. Overføringene omfatter legemidler der det er klart at
både initiering, evaluering og avslutning av pasientens legemiddelbehandling styres av lege i
spesialisthelsetjenesten. Stortinget har sluttet seg til forslagene i Prioriteringsmeldingen,
herunder målsetningen om at finansieringsansvaret følger behandlingsansvaret, og at flere
legemidler flyttes fra blåreseptordningen til de regionale helseforetakene. Formålet med å gi de
regionale helseforetakene finansieringsansvaret for de foreslåtte legemidlene, er at
finansieringsansvaret bør følge behandlingsansvaret, som defineres av følgende kriterier:
a) initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten
eller
b) inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av
spesialisthelsetjenesten eller
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c) inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av
spesialisthelsetjenesten.
For mer informasjon om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (Hreseptlegemidler vises det til informasjon på Helsedirektoratets nettsider, se lenke.
Forslag
Legemiddelgruppene som foreslås overført er gjenstående legemidler som finansieres av
folketrygden innenfor terapiområdene behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne
sykdommer og tidspunkt for overføring foreslås 1. februar 2021.
Legemidler mot multippel sklerose
Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i legemidler med utgifter i folketrygden og foreslår
overføring av finansieringsansvar til RHF-ene for følgende:
- Sativex munnspray (med virkestoff cannabinoider og ATC-kode N02BG10) med hovedbruk
symptomforbedring hos voksne med moderat til alvorlig spastisitet grunnet multippel
sklerose (MS). Kun legemidler definert med handelsnavn, Sativex, blir foreslått overført.
- Alle legemidler med virkestoff fampridin og tilhørende ATC-kode N07XX07 som har
hovedbruk bedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og
problemer med å gå (EDSS 4-7).
Helsedirektoratets vurdering av finansieringsansvaret:
Sativex munnspray (cannabinoider N02BG10) og fampridin (N07XX07) fyller kriteriene for at
finansieringsansvaret skal overføres til de regionale helseforetakene siden initiering, evaluering og
avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten.
Legemidler mot narkolepsi
Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i legemidler med utgifter i folketrygden og foreslår
overføring av finansieringsansvar for følgende legemidler:
- Alle legemidler med virkestoff modafinil og tilhørende ATC-kode N06BA07 som har
hovedbruk behandling av overdreven søvnighet assosiert med narkolepsi.
- Alle legemidler med virkestoff natriumoksybat og tilhørende ATC-kode N07XX04 med
hovedbruk behandling av narkolepsi med katapleksi.
Helsedirektoratets vurdering av finansieringsansvar:
Ved behandling av narkolepsi vil initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i
spesialisthelsetjenesten og modafinil og natriumoksybat oppfyller derfor kriteriene for at
finansieringsansvaret plasseres hos RHFene.
Legemidler ved sjeldne sykdommer og immunsvikt
Helsedirektoratets har tatt utgangspunkt i terapiområder hvor finansieringsansvaret for de fleste
legemidlene allerede er plassert hos RHF-ene og legemidlene har utgifter i Folketrygden og foreslår
overføring av følgende:
- Legemidler med virkestoff interferon gamma og ATC-kode L03AB03 til bruk ved immunsvikt
og kronisk granulomatøs sykdom (CGD).
- Legemidler med virkestoff diklofenamid og ATC-kode S01EC02 til bruk ved familiær
periodisk paralyse som er en sjelden sykdom.
Helsedirektoratets vurdering av finansieringsansvaret:
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Interferon gamma med ATC-kode L03AB03 og diklofenamid med ATC-kode S01EC02 fyller
kriteriene for at finansieringsansvaret skal overføres til de regionale helseforetakene siden
initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten.
Helsedirektoratet har vurdert hvilke legemidler i de aktuelle legemiddelgruppene som bør
finansieres av de regionale helseforetakene. Legemidlene som er listet opp i vedlagte tabell 1
foreslås oppført på liste over legemidler som de regionale helseforetakene har
finansieringsansvaret for, jf. Blåreseptforskriften § 1 b annet ledd på foreslått tidspunkt 1. februar
2021. Fra overføringstidspunktet vil det ikke lenger ytes stønad etter folketrygden til disse
legemidlene. Oppføringen på listen betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av
finansieringsansvaret som blir lagt frem i Prop. 1S, 2020-2021.

Vennlig hilsen
Steinar Mathisen e.f.
avdelingsdirektør
Ingvild Grendstad
seniorrådgiver
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Apotekforeningen
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Biogen Norway AS

Clinigen Healthcare B.V
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