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Høring ifm. Legemiddelmeldingen  

I all hovedsak mener LMI at Legemiddelmeldingen er en god melding. Den angir riktig 

retning på viktige legemiddelpolitiske utfordringer, og mesteparten av det som foreslås er 

ukontroversielt og vil få bred oppslutning. LMI finner det særlig positivt at Regjeringen har 

formulert en overordnet visjon om at legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. Det 

er en god visjon. Legemiddelpolitikken bør ikke være et mål i seg selv, den må utformes slik 

at den bygger opp om de overordnede helsepolitiske målsetningene om å tilby befolkningen 

likeverdige helsetjenester av høy kvalitet.  

Legemiddelområdet er preget av en rivende teknologisk utvikling. Legemiddelinnovasjonene 

vil i årene som kommer kunne avhjelpe flere av de store sykdomsutfordringene i samfunnet. 

Det er derfor viktig at det utformes en legemiddelpolitikk som ivaretar hensynet til forskning 

og innovasjon og som sørger for likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler. LMI er 

derfor fornøyd med formuleringene av de nye legemiddelpolitiske målsetningene som staker 

ut en ny og mer innovasjonsrettet kurs for norsk legemiddelpolitikk. LMI vil anmode 

komiteen om å presisere betydningen av at alle de legemiddelpolitiske målsetningene må telle 

like mye når politikken og virkemidlene skal utformes.  

 

Legemiddelpolitiske mål må operasjonaliseres i praksis 

Den viktigste praktiske myndighetsutøvelsen av legemiddelpolitikken skjer gjennom statens 

innkjøpsordninger for legemidler – Blåreseptordningen og Nasjonalt system for innføring av 

nye metoder i spesialisthelsetjenesten (Metodevurderingssystemet). Det er her det må foregå 

en dreining av politikken. Et stort antall av framtidens legemiddelinnovasjoner vil komme 

innenfor spesialisthelsetjenestens. I forbindelse med etableringen av et nytt nasjonalt 

innkjøpsforetak mener LMI 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. 

 

Metodevurderingssystemet må forbedres 

LMI er enig i det som står under målsetningen likeverdig og rask tilgang til legemidler på s. 

105: «Videre er det viktig at behandlingen av refusjonssaker og nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten ikke medfører unødvendige forsinkelser i pasientenes tilgang til 

legemidler».  

Etter at bagatellgrensen ble hevet til 25 millioner kroner, oppstår det nå bare unntaksvis 

vesentlige forsinkelser i blåreseptordningen. Legemiddelverket har fullmakt til å fatte vedtak 

om opptak i blåreseptordningen for legemidler som oppfyller refusjonskriteriene og som faller 



under bagatellgrensen. Dette skjer normalt innen 180 dager. Systemet for opptak av 

legemidler i blåreseptordningen må såldes sies å være godt.  

For legemidler som skal finansieres av helseforetakene er det Nasjonalt system for innføring 

av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (Metodevurderingssystemet) som bestemmer hvilke 

sykehuslegemidler som pasientene får tilgang til. Her er beslutningsprosessen langt mer 

komplisert og tidkrevende. Det tar ofte opp mot et år fra prosessen starter og til beslutning 

foreligger. I meldingen foreslås det ingen nye endringer i systemet, samtidig som det påpekes 

behov for en rekke framtidige utviklingstiltak (s. 127). LMI støtter dette. Særlig viktig er det å 

se på transparens, åpenhet og brukermedvirkning samt koordinering av de nasjonale systemer 

med innkjøpsprosesser og –organer i de regionale helseforetakene. Komiteen bør legge 

føringer for at det skjer noe med dette nå.  

I fjor vedtok Beslutningsforum at legemidler som er til metodevurdering ikke kan tas i bruk 

mens vurderingene pågår. Dette til forskjell fra blåreseptordningen der pasientene under 

bestemte vilkår kan søke om å få dekket legemidler som er til vurdering når 

standardbehandling ikke gir ønsket resultat. Etter LMIs mening bør det ikke være slike 

forskjeller mellom disse finansieringsordningene, og det bør innføres en bedre reell mulighet 

for sykehusleger til å kunne anvende legemidler som finansieres av helseforetakene mens 

legemidlene er til metodevurdering på individuelt grunnlag.   

 

Bedre informasjon til pasienter vil føre til bedre etterlevelse av legemiddelbehandlingen 

I meldingen slås det fast at pakningsvedlegget i for liten grad er tilpasset brukerne, og må bli 

lettere å forstå. LMI er enig i det og mener digitale pakningsvedlegg vil være en forbedring. 

Det er en utfordring at pakningsvedlegget i dag er den eneste informasjonen man med 

sikkerhet vet at pasienten får. I meldingen står det en del om hvordan den offentlige 

legemiddelinformasjonen kan bli bedre. LMI støtter alt det som står om det. Samtidig er ikke 

riktig legemiddelbruk bare et offentlig anliggende. Produsentene av legemidlene har også et 

ansvar for å formidle riktig bruk av sine legemidler. Dagens norske reklamepraksis forhindrer 

legemiddelprodusentene å lage brukervennlige brosjyrer med informasjon om sykdommen og 

riktig legemiddelbruk som leger eller apotek kan dele ut til pasienter etter at forskrivning har 

funnet sted. På grunn av en snever forståelse av reklamebegrepet går pasienter glipp av viktig 

informasjon som kunne ha bidratt til bedre legemiddelbruk og sykdomsmestring. I de fleste 

EØS-land har man valgt ikke å definere denne typen informasjon som reklame. Det bør heller 

ikke Norge gjøre, og Norge kan bruke samme begrunnelse som f.eks. Danmark.  

 

Innovasjon og næringsutvikling 

Forskning, innovasjon og næringsutvikling er innlemmet som en sentral del av 

legemiddelpolitikken. LMI mener at økt innovasjonsfokus i legemiddelpolitikken er 

framtidsrettet og nødvendig for å møte morgendagens utfordringer innen helsesektoren. Dette 

er viktig for å bedre verdiskapingen fra den høye kompetansen innen medisin og helse, og 

derigjennom bidrar det til bedret konkurransekraft og verdiskaping i norsk økonomi. LMI er 

svært positive til meldingens oppfølging av Helse & Omsorg 21 strategien, som nå også er 

fulgt opp av en ambisiøs handlingsplan. Det er nå viktig at handlingsplanen følges opp i 

praksis gjennom bl.a. bevilgninger over statsbudsjettet og i oppdragsbrevene til de regionale 

helseforetakene.  

 


