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Agenda

• Videre fra nettkurset

• Mål: God innsikt i blåreseptordninga
• Kunne vite når legemiddel, næringsmiddel og medisinsk 

forbruksmateriell kan forskrives direkte på blå resept

• Kunne vite når du som allmennlege kan søke om individuell 
stønad

• Kunne vite hvor du kan finne svar til spørsmål knyttet til 
blåreseptordningen
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Våre nettsider
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Helsenorge.no (for privatpersoner)  
26 millioner besøk i 2018 *

Helfo.no (for helseaktører) 
1,7 millioner besøk i 2018

* Helsenorge.no hadde en økning i antall besøk på ca. 27 % fra 2017-2018.



Henvendelser e-post og telefon 2018

2 0582 249

Legemiddel/næringsmiddel
/medisinsk
forbruksmateriell

Vedtak

09.09.2019



Lovverket Helfo forvalter – blåresept

Folketrygdlova kapittel 5 «Stønad til helsetjenester»-

§ 5-14: Viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr 
m.m.

Blåreseptforskriften
Rundskriv til §5-14 - Legemidler, 

næringsmidler og medisinsk 
forbruksmateriell

Legemiddelforskriften
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-1#shareModal
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-14-legemidler-n%C3%A6ringsmidler-og-medisinsk-forbruksmateriell;cmsnavno_JSESSIONID=wqiLhEnV7-DWpIeMBfrwsMzf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839


Kommunenes finansieringsansvar for 
legemidler, medisinsk forbruksmateriell og 
næringsmidler 

Kommunene har ansvar for å dekke utgiftene til legemidler, 
medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler for pasienter 
som oppholder seg i institusjoner etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 og forskrift om kommunal 
helse- og omsorgsinstitusjon § 1. 
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§5-14 Blåreseptforskriften

Viktige paragrafer Merknad

§2 Forskrivning direkte på blå resept Dersom refusjonsberettiget bruk og eventuelle 
andre vilkår er oppfylt

§3 Stønad etter individuell søknad Søk Helfo om stønad til legemiddel som ikke kan 
forskrives iht §2

§4 Legemidler ved smittsomme sykdommer Lege kan forskrive angitte legemiddelgrupper 
direkte på blå resept hvis vilkår for stønad er 
oppfylt

§5 Medisinsk forbruksmateriell Lege kan forskrive preparater direkte på blå resept
hvis de er oppført på produkt- og prisliste og vilkår 
for stønad er oppfylt

§6 Næringsmiddel til spesielle medisinske formål For stønad etter § 6 punkt 3 (fenylketonuri) kan 
næringsmidlene som står oppført i produkt- og prislisten, 
forskrives direkte på blå resept.
For stønad etter § 6 punkt 1, 2 og 4 må det søkes Helfo om 
stønad for det enkelte medlem.

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=Zocor&f=Han;MtI;Vir;ATC;Ref;Var;icd;for;Mar;Avr;gen;par;&pane=4
https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-individuell-stonad
https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-bla-resept
https://helfo.no/takster/produkt-og-prislister
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Krav til varighet ved stønad etter § 5-14 

§2 • Bruk for legemidler i minst tre måneder i løpet av ett år for samme sykdom, eller
• risiko for gjentatt behandling over en langvarig periode, legemiddelbruk som erstatter eller 

forhindrer langvarig behandling. 

• Alvorlig sykdom som gjør det påkrevd å ha et legemiddel i beredskap store deler av året, 
oppfyller kravet til langvarig behandling (eks Epipen).

§3

§4 • Vilkåret om langvarig periode gjelder ikke for stønad til legemidler etter § 4. 

§5 • Sykdom som vil vedvare livet ut eller i mer enn to år. 

• Bruk for næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i minst tre måneder i løpet av ett år for 
samme sykdom. 

• Vilkåret om langvarig fase og langvarig bruk gjelder ikke for stønad til medisinsk 
forbruksmateriell etter § 5 punkt 5 (stomi) og 12 (tuberkulose), eller medisinsk forbruksmateriell 
og medisinske næringsmidler ved svangerskapsrelaterte plager.

§6



Generisk bytte og legens reservasjon

• Vurder hver enkelt forskriving

• Dokumenter årsak til hver 
enkelt reservasjon, eks.:

• problemer med å holde orden på 
legemidlene sine

• bivirkninger som kan tilskrives 
legemidlet (hjelpestoffene)
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https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-bla-reseptmedisinbytte-på-apotek-(generisk-bytte)


Når du som lege forskriver på blå resept 
bekrefter du: 

✓ At forskrivningen er i samsvar med 
refusjonsberettiget bruk

✓ At pasientens sykdom er omfattet av en 
refusjonskode

✓ At eventuelle refusjonsvilkår er oppfylt

✓ At pasienten har behov for eller at det er risiko 
for gjentatt behandling over en langvarig periode

11



Oppgave 

Du har en pasient med diabetes som har behov 
for regelmessige blodsukkermålinger. Kan du 
forskrive teststrimler til dette på blå resept, og er 
det knyttet noen vilkår til denne forskrivingen?

Se blåreseptforskriften § 5 og produkt- og prisliste 

Svar: Ja, dette kan forskrives på § 5 punkt 4. 

Antall teststrimler per døgn må oppgis på 
resepten. 
12

https://helfo.no/takster/produkt-og-prislister


Individuell stønad - legemidler og næringsmidler

• Helfo mottar hvert år ca. 116 000 søknader om individuell 
stønad til legemidler og næringsmidler.

• Ca. 79 % av søknadene blir sendt inn elektronisk.

• Flere og flere av søknadene behandles automatisk.

• Når en søknad blir sendt inn elektronisk, og kan 
behandles automatisk, kan pasienten motta vedtaket 
allerede neste dag.

13



68 194
77 %

20 369
23 %

Legemidler, 88 563

Korrekte søknader Mangelfulle søknader

23547
85 %

4155
15 %

Næringsmidler, 27 702

Korrekte søknader Mangelfulle søknader
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Individuell stønad - legemidler og næringsmidler



De mest vanlige manglene i søknadene

• Manglende/unøyaktig diagnosekode.

• Manglende informasjon om hvilke forhåndsgodkjente legemidler 
som er forsøkt, og hvorfor disse ikke kan benyttes.

• Opioider; i underkant av 50% av søknadene er mangelfulle

• Mangler opplysninger om tidligere behandling

• Mangler opplysninger om behandlingsplan, smerteanalyse og 
avhengighetsfare.

• Fastlege søker om for høy døgndose av opioider. Bruk 
omregningstabellen for å beregne dosen i antall mg orale 
morfinekvivalenter.

• Når pasienten trenger et legemiddel som følge av en yrkesskade, 
er det ikke dokumentert i søknaden at yrkesskaden er godkjent av 
NAV.

15

http://www.helfoweb.com/morfinekvivalenter/


Kreftrelaterte 
smerter

Ikke kreftrelaterte 
smerter
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Om søknad individuell stønad opioider

• Fastlege kan søke 
om døgndose inntil 
100 OMEQ

• Se plakat neste side

• Søknad skal komme 
fra relevant 
autorisert spesialist 
(ikke spesialist i 
allmennmedisin)

https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/individuell-stonad-til-opioider-ved-langvarige-ikke-kreftrelaterte-smerter#kreftrelaterte-smerter-ved-refusjonskode--71
https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/individuell-stonad-til-opioider-ved-langvarige-ikke-kreftrelaterte-smerter#opplysninger-i-søknaden-for-pasienten
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https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/individuell-stonad-til-opioider-ved-langvarige-ikke-kreftrelaterte-smerter


Hvilke opplysninger må være med i søknaden? 

• hvilket/hvilke legemiddel det søkes om

• diagnose (med diagnosekode)

• opplysning om sykdommens alvorlighet 

• opplysninger om det er behov for gjentatt behandling 
over en langvarig periode

• hvilke legemidler som er forsøkt og hvilke tungtveiende 
medisinske hensyn som gjør at disse ikke kan benyttes

• søkende leges kontaktinformasjon

18



Legemidler til metodevurdering

• Når legemiddel er inne til metodevurdering dekker ikke Helfo
utgifter til legemidler

→ velger lege/pasient å starte opp behandling med legemiddel 
som er inne til metodevurdering, før pasienten har fått vedtak 
fra Helfo, må bruker ta den økonomiske risikoen selv

• Ved gjennomføring av metodevurdering for legemidler som det i 
dag gis individuell stønad til skal søknaden vurderes etter 
gjeldende vilkår inntil en beslutning foreligger

19



Oppgave

Pasienten din er svært plaget med «restless legs» (RLS). Du 
ønsker å forskrive Sifrol til denne pasienten. Hva gjør du? 

Svar: 
• FEST/ SLVs refusjonssøk viser at "Sifrol" kun er forhåndsgodkjent ved 

N87 Parkinsons sykdom. Det kan dermed ikke forskrives direkte på blå 
resept for RLS. 

• Du slår deretter opp i vedlegg 1 og finner at det kan innvilges etter §3 

ved indikasjonen "symptomatisk behandling ved moderat til alvorlig
idiopatisk «restless legs syndrom» (RLS). 
• Ingen krav til tidligere behandling

• Vilkår: Pasienten skal ha vesentlige RLS-symptomer to eller flere dager/netter i uken og en 
vesentlig negativ innvirkning på søvn og dagsfunksjon på grunn av RLS. 

• Dette må dokumenteres i søknaden! 

09.09.201920

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=sifrol&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
https://www.nav.no/rettskildene/Virkestoffer/pramipexol


Oppgave

Pasienten din har diagnosen bipolar lidelse (-73) og skal behandles med 
legemidlet "Lamictal". Når du søker i EPJ (FEST) kommer "Lamictal tablett" 
øverst på listen. Det er angitt at denne ikke er markedsført i Norge og at 
den ikke kan forskrives direkte på blå resept. Du sender dermed inn søknad 
til Helfo om individuell stønad. Er dette riktig?

Svar:

• FEST/søk i SLVs refusjonssøk viser at "Lamictal dispergerbar tablett" er 
forhåndsgodkjent ved denne diagnosen (-73). 

• Dersom du ønsker at pasienten skal behandles med dispergerbar/tyggetabletter 
som er forhåndsgodkjent skal du ikke søke men forskrive direkte på blå resept § 2. 

• Det er riktig å sende søknad til Helfo dersom du ønsker at pasienten skal 
behandles med «Lamictal tablett». Helfo vil ved søknad om tablett stille krav til at 
forhåndsgodkjente legemidler er forsøkt, og at det finnes tungtveiende medisinske 
hensyn til at disse ikke kan brukes i behandlingen.

09.09.201921

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=lamictal&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=4


Oppgave

Pasienten din har benign prostatahyperplasi (BPH) og du 
vurderer å medisinere med legemidlet Sinalfa tabletter 
(Terazosin). Kan dette skrives direkte på blå resept eller må 
du søke? 

Svar:

• FEST/ SLVs refusjonssøk viser at "Sinalfa" ikke er forhåndsgodkjent  

• Sjekker vedlegg 1 og ser at visse vilkår må være oppfylt: 
• Må dokumentere at pasienten har moderate til alvorlige prostataplager (IPSS > 8) da 

behandlingen av sykdommen startet. 

• Beskriv dette i søknaden! 

• Må ha forsøkt minst ett forhåndsgodkjent preparat med ATC-kode G04CA03.

• Begrunn i søknaden hvorfor forhåndsgodkjente preparat ikke kan benyttes. 

09.09.201922

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=sinalfa&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=4
https://www.nav.no/rettskildene/Virkestoffer/terazosin


Individuell stønad til næringsmidler

• Hovedregel: kun 
næringsmidler som er 
oppført i Helfos produkt-
og prislister dekkes. 

• Oppgi årsak til behovet 
for næringsmiddel i 
søknaden

23

https://helfo.no/takster/produkt-og-prislister?utm_source=kurs&utm_medium=pdf&utm_campaign=Lege_2019_02_12


Forskriving av næringsmidler

• For å få refusjon MÅ pasienten ha resept på næringsmidlene.

• Spesifisert resept dersom pasienten må behandles med 
melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre 
proteinkilder. Disse produktene kan ikke utleveres uten at 
artikkelgruppen er angitt på resepten.

• Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 1: 6010702 

Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

• Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 2: 6020602 

Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder 

• Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 4: 6040702 

Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

09.09.201924



Oppgave

Din pasient har lungekreft og av den grunn er det vanskelig 
å ta til seg næring. Du ønsker å søke om næringsmidler på 
blå resept til denne pasienten. Kan du det?

Svar: Ja, du kan søke om næringsmidler på blå resept ved 
kreftdiagnoser og ved immunsvikt, jf. blåreseptforskrifta  §6 

punkt 4. 

25



Oppgave

Pasienten din er et barn på 10 måneder som har  
melkeallergi. 

Kan barnet få innvilget melkeerstatning på blå 
resept, og hvem kan søke? 

Svar: Ja kan innvilges på blå resept etter søknad 
og du som fastlege kan søke, jf. 
blåreseptforskriften § 6 punkt 2. 

26



Yrkesskade § 5-25

• Vedtak fra NAV om godkjent yrkesskade

• Dersom behov for legemiddel, næringsmiddel eller 
medisinsk forbruksmateriell som følge av yrkesskaden

• Skrive erklæring (søknad)

• Husk å skrive /huke av i erklæring (søknaden) at det gjelder 
yrkesskade (§ 5-25)

• Behovet må ha årsakssammenheng med yrkesskaden

• Dokumenter dette i søknaden

27



Oppgave

Du har en pasient med skade i høyre albue etter et 
arbeidsuhell. Dette har utviklet seg til en kronisk 
smertetilstand og han har fått innvilget yrkesskadevedtak 
fra NAV.  Pasienten har behov for smertestillende legemiddel 
for å behandle dette. Hva skal til for at pasienten kan få 
utlevert legemidlene etter reglene om yrkesskade? 

Svar: Fyll ut erklæring (legemiddelsøknad –merk at det 
gjeld yrkesskade). Erklæring og kopi av vedtak fra NAV 
sendes til Helfo. Pasienten får vedtak fra Helfo og må ha 
med vedtaket til apoteket for å få utlevert legemidlene. 

28



Takst H1

«Lege kan søke om 
viktige legemidler på 
vegne av pasienten. 
Takst H1 brukes ved 
legers utfylling av 
søknad om dekning av 
utgifter til viktigere 
legemidler som ikke 
omfattes av § 2 i 

blåreseptforskriften.»
29



Bidragsordninga §5-22

• Bidrag på legemidler under avvikling fra 1.januar 2018. 
Overgangsperiode på 2 år (til og med 2019) 

• Fortsatt bidrag til utgifter til legemidler ved 
infertilitetsbehandling, PGD-behandling og 
prevensjonsmidler til kvinner mellom 16 og 22 år.
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https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-legemiddel-pa-kvit-resept-og-infertilitetsbehandling


Informasjon og veiledning

• www.helfo.no

• Møter, kurs m.m.

• Nyhetsbrev 

• Andre kanaler

Alle helseaktører: 23 32 70 40
E-post: post@helfo.no
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http://www.helfo.no/
mailto:post@helfo.no


Takk for meg!
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