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Høring ifm. behandlingen av statsbudsjettet for 2016 

Hovedsak i høringen: Legemidler i spesialisthelsetjenesten (kap. 732) 

I forslaget til statsbudsjett foreslås det å overføre finansieringsansvaret for fem 
legemiddelgrupper fra folketrygden til helseforetakene. I tillegg foreslås det at RHFene får 
finansieringsansvar for alle legemidler til bruk ved våt makuladegenerasjon.  

I budsjettforslaget kommer det fram at ønsket om å oppnå rabatter på disse legemidlene er en 
sentral begrunnelse for overføringen. LMI vil peke på at den viktigste grunnen til å overføre 
legemidler fra en finansieringskilde til en annen bør være for å oppnå riktigere 
legemiddelbruk. LMI er positive til at finansieringsansvaret for en legemiddelgruppe samles i 
de tilfeller der det ellers kan være fare for at ulike finansieringsordninger vil kunne påvirke 
faktisk bruk av legemidlene.  
Det foreslås også at finansieringsordningen for nukleærmedisin legges om ved at finansiering 
av radiofarmaka endres slik at dagens refusjon etter regning erstattes med forutbestemte 
satser, etter gjeldende sats for aktivitetsbasert tilskudd. LMI vil påpeke at det også her er 
viktig med et enhetlig finansieringssystem for å unngå at økonomiske eller administrative 
forhold påvirker tilbudet pasientene får, hvilket må bety at radiofarmaka som nå overføres må 
bli plassert i H-reseptordningen sammen med de prostatakreftlegemidlene som i dag 
finansieres av helseforetakene.  
Så fremt det følger med tilstrekkelige midler til at de overførte legemidlene kan tas i bruk av 
helseforetakene, har ikke LMI noen innsigelser mot de foreslåtte overføringene i seg selv. Det 
avgjørende er at det er konkrete medisinske behov og ikke tekniske innretninger/organisering 
av finansieringsordningene som blir styrende for pasientens faktiske tilgang til legemidler og 
legers mulighet til forskrivning. Det er viktig at sykehusene må legge et samfunnsmessig 
perspektiv til grunn i vurdering av verdien av disse legemidlene og at 
behandlingsanbefalinger ikke utelukkende ser på utgiftene til det enkelte sykehus.  
  
Som kjent skal komiteen senere i høst behandle den nye Legemiddelmeldingen. I tillegg til 
eksisterende mål om kvalitet på behandlingen og lavest mulig pris på legemidler, foreslås det 
nye legemiddelpolitiske målsetninger som vektlegger rask tilgang til legemidler samt behovet 
for forskning og utvikling. LMI støtter de nye målsettingene, og vi imøteser en endring i 
praktisk politikk som på en god måte balanserer disse politiske målene. Dette er særlig 
relevant for prosessene knyttet til metodevurdering og anbud. Der er det behov for gode 
rammeverk både for forhandlinger og pasienttilgangsavtaler som skal sikre norske pasienter 
rask tilgang til nye legemidler og som samtidig muliggjør konkurranseutsetting. 
 
Overføring av finansieringsansvaret for stadig flere legemidler til helseforetakene kombinert 

med hurtig utvikling på legemiddelområdet, forsterker behovet for et godt rammeverk. 

Etableringen av en ny innkjøpsorganisasjon (omtalt på s. 84 i budsjettet) og omorganisering 

av LIS/HINAS gir en god anledning til å gå igjennom både form og prosess. Det er 

avgjørende at den nye innkjøpsorganisasjonen sikres tilstrekkelige ressurser til å kunne 



gjennomføre omorganisering på en god måte og samtidig ivareta økt ansvar knyttet til nye 

terapiområder.  

LMI mener det er nødvendig å utarbeide en nasjonal strategi for offentlige anskaffelser på 

legemiddelområdet som sikrer en helhetlig tilnærming og ser de ulike prosessene som virker 

inn på tilgang til og finansiering av legemidler i sammenheng. En slik strategi vil kunne gjøre 

oss bedre forberedt på å ta imot nye innovasjoner og sikre tilgang til legemidler på en raskere 

og samtidig økonomisk forsvarlig måte. LMI vil derfor oppfordre komiteen til å komme med 

følgende merknad til budsjettet:  

«Komiteen ber om at det i forbindelse med etablering av nytt helseforetak for innkjøp initieres 

en strategi for offentlige anskaffelser på legemiddelområdet som tar utgangspunkt i 

framtidens behandlingsbehov, og som gjenspeiler nye legemiddelpolitiske målsetninger slik 

disse er beskrevet i Meld. St. 28 (2014-2015).»   

LMI støtter ellers at det skal bevilges mer ressurser til Statens legemiddelverk (SLV) for å 
styrke arbeidet med vurdering av legemidler i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten (kap. 750). Det er i dag bekymring knyttet til forsinkelser i prosessen 
på grunn av manglende ressurser hos SLV. For å unngå at metodevurderingssystemet fører til 
forsinkelser i pasientenes tilgang til legemidler, er det avgjørende at SLV har tilstrekkelige 
ressurser. LMI mener dessuten at SLV med fordel kan få utvidede fullmakter til å fatte vedtak 
for opptak av nye legemidler til bruk i sykehus, tilsvarende det SLV har i dag for nye 
legemidler til blåreseptordningen. Analysene og det faglige arbeidet er stort identiske. Kan 
SLV fatte vedtak som berører folketrygden innenfor definerte rammer, bør etaten også kunne 
gjøre det samme for legemidler som finansieres av sykehusene.  

 

Kommentarer til andre saker i budsjettforslaget: Programkategori 10.80 Kunnskap og 
kompetanse, HO21 og forskning (kap780) 

 

LMI synes det er positivt at HelseOmsorg21-strategien skal legge føringer for forsknings- og 
innovasjonsarbeidet i helsesektoren. Vi er spesielt positive til at det skal innføres 
prøverapportering på antall kliniske studier. Det vil føre til en bevisstgjøring rundt 
betydningen av kliniske studier både for pasienter og helsepersonell, og vil kunne bidra til å 
øke omfanget av denne viktige aktiviteten. 
 
Budsjettet legger også opp til økte bevilgninger til Statens Legemiddelverk (SLV) og De 
nasjonale forskningsetiske komiteer (REK) i forbindelse med det nye EU direktivet for klinisk 
utprøvning. Det nye EU-regelverket legger til rette for raskere søknadsbehandling og bedre 
kommunikasjon mellom landene for multinasjonale kliniske studier. At SLV og REK får økte 
midler for å kunne gjennomføre dette er viktig. LMI er derfor positive til bevilgningene 
 
LMI er fornøyd med at Helse- og omsorgsforskningen videreføres i ny programstruktur, og at 
flere små programmet inngår i nasjonale konkurranseutsatte programmer administrert av 
Forskningsrådet. Data fra medisinske kvalitetsregistre gir grunnlag for å evaluere kvalitet og 
oppnådd helsegevinst fra behandling, og danner grunnlag for faglig 
kvalitetsforbedringsarbeid, forskning og styring. LMI støtter opp om tiltakene som styrker 
arbeidet med registrene og IKT i helsetjenesten. Vi er spesielt positive til at reseptregisteret 
skal videreutvikles til å inkludere data fra sykehus og sykehjem. 


