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Plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler hos de regionale helseforetakene fra 
og med 1. april 2020 

Fra 1. januar 2018 følger finansieringsansvaret behandlingsansvaret og blir regulert via 
blåreseptforskriften. De regionale helseforetakene får finansieringsansvar for nye legemidler 
som omfattes av kriteriene i § 1b annet ledd: 
 
a) initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten, 
b) inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av 
spesialisthelsetjenesten eller 
c) inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Helsedirektoratet beslutter om et legemiddel, eller en bestemt bruk av et legemiddel, omfattes 
av § 1b annet ledd. Liste over hvilke legemidler folketrygden ikke yter stønad til etter annet 
ledd, er vedlegg i blåreseptforskriften. 
 
Nye legemidler hvor finansieringsansvaret plasseres hos RHF-ene fra og med 1. april 2020 
Helsedirektoratet har fullmakt til å plassere finansieringsansvaret hos RHF-ene både for nye 
legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) og markedsførte legemidler som i liten eller 
ingen grad er tatt i bruk på blå resept. Helsedirektoratet har besluttet at legemidlene i tabell 1 
omfattes av § 1 b annet ledd. 
 
Finansieringsansvaret for disse legemidlene skal ligge hos de regionale helseforetakene 
(RHF-ene) fra og med 1. april 2020. Legemidlene i tabell 1 blir definert som virkestoff med 
tilhørende ATC-kode. 
 
Fra 1. april 2020 vil det ikke være mulig å få innvilget stønad over folketrygden for 
legemidlene i tabell 1. Dette gjelder all bruk (også utenom angitt bruksområde). Det er RHF-ene 
som beslutter i hvilken grad disse legemidlene skal tas i bruk og om de skal kunne forskrives på 
h-resept. Se mer informasjon om h-reseptordningen her. 
 
 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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Tabell 1. Legemidler hvor finansieringsansvaret plasseres hos RHF-ene 1. april 2020 
 

Handelsnavn Virkestoff ATC-kode Bruksområde 

Alle Kabotegravir J05AX HIV-infeksjon 

Alle Avapritinib L01XE Avansert gastrointestinal stromal tumor GIST 

Alle Filgotinib L04AA45 Moderat til alvorlig revmatoid artritt (leddgikt) 

Alle Satralizumab  L04AC19 
Behandling av neuromyelitis optica spectrum 
disorders (NMOSD) 

Alle Abicipar pegol S01LA07 
Neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon 
(«våt AMD») 

Alle Mesna V03AF01 Forbehandling før cytostatikabehandling 

 
 
Oversikt over alle legemidler hvor finansieringsansvaret er plassert hos RHF-ene 
ligger som vedlegg til blåreseptforskriften og vil bli oppdatert med legemidlene i tabell 1 fra og 
med 1. april 2020. Listen kan også lastes ned som søkbar Excel-fil. Den inneholder både 
sykehusadministrerte legemidler og pasientadministrerte h-reseptlegemidler. 
 
Ved utlevering av legemidler via h-resept vil forskrift om helseforetaksfinansierte 
reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus fortsatt legge til rette for oppfølging av legenes 
rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Mathisen e.f. 
avdelingsdirektør 

Ingvild Grendstad 
seniorrådgiver 
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ViiV Healthcare BV  Repr. GlaxoSmithKline AS 
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Helse- og omsorgsdepartementet            
Legemiddelindustrien            
Roche Norge AS            
Statens legemiddelverk            
Sykehusinnkjøp HF avd LIS            
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Allergan Norden AB            
Baxter AS            
Blueprint Medicines (Switzerland) GmbH            
Gilead Sciences Nordic            
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HELSE MIDT-NORGE 
RHF 

           Postboks 464 7501 STJØRDAL 

HELSE NORD RHF            Postboks 1445 8038 BODØ 
Helse Sør-Øst RHF            Postboks 404 2303 HAMAR 
HELSE VEST RHF            Postboks 303 4066 STAVANGER 
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