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Fagmedisinske foreninger 

 

Deres ref.:                        Vår ref.: 14/5517                             Dato 02.12.2014 

  

 

Hastehøring - Stønad til opioider etter folketrygdloven § 5-14 – forslag til endring av 

veileder vedrørende vilkår for individuell stønad   

 

NB: Høringen har to frister 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om revisjon av Nasjonal veileder IS-

2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.  Formålet 

med revisjonen er å justere refusjonsordningen for opioider ved kronisk non-malign smerte.   

Legeforeningen har fått mulighet til å gi Helsedirektoratet innspill, men med svært kort frist
1
 

før saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen årsskiftet. Legeforeningen anser 

imidlertid at de fagmedisinske foreninger også bør ha mulighet til en bredere drøfting, da 

effekter av endringsforslagene kan være vanskelige å overskue.  

 

Vi ber derfor om innspill i to trinn:  

1. Foreløpige vurderinger lastes opp på Legeforeningens hjemmeside innen 9. 

desember kl 08.00.  

2. Endelig høringsuttalelse kan erstatte foreløpige vurderinger innen 10. januar 

2015. Denne lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.   

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 

Etter blåreseptforskriften kan det ytes stønad til smertestillende behandling. Det gis 

forhåndsgodkjent refusjon jf. blåreseptforskriften § 2 til smertestillende legemidler som ikke er 

vanedannende. Stønad til behandling med vanedannende legemidler ved kroniske sterke 

smerter (refusjonskode -71) ytes kun etter individuell søknad. Vilkårene for stønad er nedfelt i 

rundskriv til § 5-14.  

 

Høsten 2014 utga Helsedirektoratet behandlingsveilederen «Bruk av opioider – ved langvarige 

ikke-kreftrelaterte smerter» (IS-2077), i den videre teksten kalt for opioidveilederen. 

Legeforeningen avgav den 7. april 2014 høringsuttalelse til denne.  

 

Helsedirektoratet angir nå at det er flere utfordringer med dagens ordning. Dels opplever 

HELFO at det kan foreligge flere vedtak på opioider som er fattet på bakgrunn av søknad fra 

forskjellige leger til den samme pasient. HELFO ser det uheldige i dette, men er hindret av sin 

taushetsplikt å informere behandler om dette. Dessuten er det utfordringer knyttet til dagens 

grense for refusjonsrett for mer enn 100 orale morfin-ekvivalenter per døgn når fastlegen søker. 

Helsedirektoratet vil derfor foreslå for Helse- og omsorgsdepartementet endringer i vilkårene 

for stønad i rundskriv til Blåreseptforskriftens § 5-14.   

 

                                                 
1
 Opprinnelig høringsinvitasjon fra Helsedirektoratet kan ikke sees mottatt i Legeforeningen 

http://legeforeningen.no/legeforeningen-mener/horinger/horing---nasjonal-veileder-is-2077---bruk-av-opioider---ved-behandling-av-langvarige-ikke-kreftrelaterte-smerter/
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+5-14+-+Legemidler,+n%C3%A6ringsmidler+og+medisinsk+forbruksmateriell.147624.cms
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Oppsummering av forslagene til vilkårsendring: 

 Fastlegen får hovedansvaret for å rekvirere og koordinere stønadsberettiget 

forskrivning av opioider 

 Smerteklinikker gis ansvar for å instituere behandling med høye opioiddoser, 

samt uspesifiserte smertetilstander 

 Stønad begrenses henholdsvis oppad inntil 100 mg og 300 mg morfin-

ekvivalenter 

 Gyldige forskrivere begrenses til fastlege/smerteklinikk, eventuelt en annen 

angitt lege for de som står utenfor fastlegeordningen 

 Konkret doseangivelse i vedtak utgår 

 Mulighet for varige vedtak etter andregangssøknad, gitt uendrede forhold 

 Vedtak skal være universelle og gjelde alle markedsførte opioider som brukeren 

behandles med 

 

Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. Høringen finnes på 

Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

 


