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Bakgrunn 
Det kan oppstå situasjoner som følge av Covid-19 med mangel på bestemte legemidler. Statens 

legemiddelverk har myndighet til å iverksette rasjonering for legemidler der det er fare for mangel 

på legemidlet. I disse situasjonene hvor bestemte legemidler ikke er tilgjengelig for alle kan 

helsetjenesten prioritere hvilke pasienter / pasientgrupper som skal få det aktuelle legemidlet, etter 

de samme kriterier som gitt i prioriteringsforskriften1.   

Det kan være behov for å prioritere utlevering av legemidler fra apotek 

 Mellom pasienter som bruker samme legemiddel på samme indikasjon  

 Mellom pasientgrupper som bruker samme legemiddel på ulike indikasjoner 

Regelverk 
Det følger av forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler m.m. § 4 første ledd at "Dersom 

det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til legemidler i Norge, kan Helsedirektoratet vedta at 

apotek kun skal utlevere og selge nærmere angitte legemidler til bestemte pasientgrupper." Forskrift 

om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek2 og blåreseptforskriften3 gir krav til opplysning 

om rekvirent, legemiddel, dets bruk og refusjon. Disse forskriftene gir rammene for hvordan det 

praktisk kan prioriteres ved ekspedisjon og utlevering av legemidler i apotek. 

Prioriteringskriterier 
Hvilke bestemte pasienter/-grupper som skal få legemidler utlevert fra apotek skal baseres på en 

samlet vurdering av de generelle prioriteringskriteriene nytte, alvorlighet og ressursbruk, som ligger 

til grunn for øvrig prioritering i helse- og omsorgstjenestene4.  

Dette vil gjelde forhold som pasientgruppers samlede helsetilstand relatert til aktuell diagnose og 

eventuell komorbiditet, samt forventet ressursbruk, risiko og nytte av henholdsvis 

legemiddelbehandling, tilgjengelige alternativer inkludert ingen behandling. 

For øvrig må prioritering av legemidler til bestemte pasienter også ses i sammenheng med øvrige 

føringer om prioritering og faglige anbefalinger gitt av Helsedirektoratet. 

Det er behov for å ha et system for forvaltning av prioriteringsbestemmelsene herunder fra varsel på 

mangel, vurdering, beslutning og implementering. Ansvar og praktisk gjennomføring beskrives 

nedenfor. 

 

  

                                                           
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1208 
2 https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455 
3 https://lovdata.no/forskrift/2007-06-28-814 
4 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1208 



Ansvar 
Helsedirektoratet skal  

 Ha system for forvaltning og oppdatering av en liste over legemidler med særskilte 

prioriteringsbestemmelser (prioriteringslisten). Listen gjelder som forskrift 

 Gjøre prioriteringslisten tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider når beslutning om 

prioritering er fattet 

 Gi retningslinjer for prioritering av legemidler på listen 

 Formidle prioriteringsbestemmelsene til kommunene via Fylkesmennene 

 Sikre medvirkning og forankring mot helsetjeneste og apotek 

Statens legemiddelverk og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i 

spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) skal 

 Ha løpende dialog med  aktørene i forsyningskjeden om mulige eller oppståtte 

mangelsituasjoner og tilløp til hamstring av legemidler 

 Avhjelpe mangelsituasjoner i dialog med relevante fagmiljøer og andre aktører som 

Sykehusinnkjøp HF  

 Melde til Helsedirektoratet om situasjoner som krever prioritering etter forskriftens § 4 

 Formidle prioriteringsbestemmelser gjennom 

o Legemiddelverkets kanaler som FEST/FK  

o Mangelsenterets kanaler internt i eller mellom RHFene,  

o Helfos og Hdirs kanaler til helseaktører 

 Bidra med fagpersoner ved utredning og utarbeidelse av prioriteringsbestemmelser  

Andre aktører som Apotekforeningen, Den norske legeforening, Funksjonshemmendes 

fellesorganisasjon og Regionale helseforetak bør 

 Være kjent med saksgang for enkelthenvendelser 

 Bidra til å identifisere relevante fagpersoner, kilder og strukturer 

 Bidra til å gi innspill på saksbehandling 

 Bidra ved behov med spredning av informasjon via sine kanaler 

 

  



Praktisk gjennomføring 

 

Varsel 

 Legemiddelverket og Mangelsenteret varsler Helsedirektoratet  

 Et varsel inneholder 

o Problembeskrivelser 

o Hastegrad  

o Forventet varighet av mangelsituasjon 

o Gjennomførte eller pågående tiltak 

o Innspill til tiltak, inkludert foretrukket alternativ, hvis flere tiltak  

o Hvilke aktører/fagressurser bør involveres 

o Hvilke offentlige kilder kan inneholde anbefalinger 

o Annet relevant kunnskapsgrunnlag  

Vurdering 
Helsedirektoratet 

 Beslutter videre saksbehandling av varselet 

 Nedsetter ved videre utredning en arbeidsgruppe som også inkluderer eksterne aktører ved 

behov 

 Orienterer hovedaktørene som listet over om utredningen og ber underveis om innspill 

Beslutning 
Helsedirektoratet 

 Beslutter prioriteringsbestemmelse 

Implementering 

 Publisere prioriteringsbestemmelsene på Helsedirektoratets nettsider 

 Informere hovedaktørene som listet over om beslutningen 

 Iverksette kommunikasjon om prioriteringsbestemmelsen 

 

Varsel Vurdering Beslutning Implementering


	Forvaltning av prioriteringsbestemmelser for utlevering av legemidler fra apotek som følge av Covid-19-situasjonen
	Bakgrunn
	Regelverk
	Prioriteringskriterier

	Ansvar
	Praktisk gjennomføring
	Varsel
	Vurdering
	Beslutning
	Implementering



