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II Beslutningsmøte 

 
Sak 6/22 
SAK2022000770 

Overtredelsesgebyr i blåreseptforskriften 
 
Sentralstyret vedtok 25.1.22: 

 "Inntil reglene om straffegebyr fryses og det tas initiativ til å få dem 
fjernet, mener Legeforeningen at det er for høy risiko for våre 
medlemmer å forvalte ordningen som hittil. Legeforeningen råder sine 
medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og 



 
 
 
 

 

 

i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne 
stønaden."  
 

På bakgrunn av dette gikk Legeforeningen ut med informasjon til leger og 
pasienter. Det ble gjennomført en rekke mediautspill og kontakter med 
politiske partier, pasientorganisasjoner mm. Legeforeningen mottok 26.1.22 et 
skriftlig svar fra Helseministeren der det fremgikk at departementet ville 
igangsette en prosess med å endre blåreseptforskriften og beskrev samtidig 
prosessen frem mot en mulig lovendring.  
 
Vedtak  
På bakgrunn av Helseministerens brev mottatt 26.1.22 og direkte dialog med 
henne, omfattende kontakt med samtlige partier på Stortinget og ikke minst en 
massiv støtte fra pasientforeningene, er Legeforeningen nå trygg på at ingen 
leger vil bli bøtelagt og at den omstridte gebyrordningen kommer opp til ny 
behandling. Som følge av dette er rådet til Legeforeningens medlemmer nå å 
gjenoppta alminnelig forskrivning av blåresepter.   
For Legeforeningen er dette en sak av største prinsipielle betydning og vil ha 
høyeste prioritet frem til ordningen med gebyrer er avviklet.  
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