
Medisinsk 
forbruksmateriell 
og næringsmidler 
på blå resept



Slik er er ordningen

Mennesker som lever med bestemte sykdommer eller tilstander 
kan få nødvendig medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler 
på blå resept. 

Det er viktig at produktene er godt tilpasset den enkelte brukers 
behov. I dag er et bredt spekter produkter tilgjengelig (om lag 
9 000 produkter). Dette er nødvendig for å møte behovet for 
individuelle tilpasninger. 

Produktene skrives ut av legen, og brukerne henter dem på apotek 
eller hos bandasjist. Brukerne betaler en egenandel for produktene, 
som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.
Helfo forvalter ordningen med medisinsk forbruksmateriell og 
næringsmidler på blå resept. 



Hva kjennetegner brukerne?
 – De lever med sykdommer som urin- eller avføringslekkasje, utlagt 
tarm, sår, hudlidelser, diabetes, kreft og andre sykdommer som 
kan føre til underernæring

 – Mange av brukerne opplever at sykdommene er skambelagte og 
vanskelige å leve med

 – De bor i eget hjem og kan leve aktive liv når de mestrer egen 
sykdom

Hva kjennetegner produktene?
 – Relativt rimelige forbruksprodukter som bleier, stomiposer, 
kateter, bandasjer, sårmateriell, blodsukkerstrimler og 
ernæringsprodukter

 – Produktene må passe til den enkelte brukers behov, situasjon og 
kroppsfasong 

Hva er ordningens verdibidrag?
Gode, individuelt tilpassede produkter gir verdighet, økt livskvalitet 
og bedre helse for brukerne. De blir mindre bekymret for sjenerende 
lukter, lyder, lekkasje, egen helse og senskader.

Det er god samfunnsøkonomi at brukerne mestrer egen sykdom. 
På den måten kan de leve aktive liv, fortsette studier og stå i jobb. 
Eldre brukere kan klare seg selv og bo hjemme lengre. 



Hva er utfordringen?

Budsjettkutt
I statsbudsjettene for 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 er det 
gjort endringer og innstramminger i ordningen. Kortsiktige behov 
for budsjettkutt rammer utsatte brukergrupper hardt, og kan gi 
utilsiktede negative samfunnsøkonomiske konsekvenser. 

Manglende insitamenter for innovasjon
Medisinsk forbruksmateriell kan også være innovativt, f.eks. kan 
bleier utstyres med sensorer som sier fra når de må skiftes. Det 
sparer brukerne for unødvendige skift, og helsesektoren for tid 
og ressurser. Dagens ordning legger ikke til rette for å ta i bruk 
innovative forbruksprodukter hvis de koster mer pr. enhet, selv om 
bruken av produktet gir åpenbare gevinster både for brukerne og for 
samfunnet. Innovative produkter som utløser slike gevinster, bør tas 
i bruk og tilbys på blå resept.

Behov for en konkurransedyktig helsenæring
I årene framover vil bærekraften i vårt velferdssamfunn utfordres. 
Mer forutsigbare rammer kan vi bidra til bedre løsninger for brukerne 
og bedre ressursbruk i helsesektoren. En konkurransedyktig næring 
vil gi arbeidsplasser, skatteinntekter og eksportinntekter. I sum vil 
dette bidra til bærekraft. 



Av stor betydning 
for den enkelte

«Det var ikke mulig å få det til å slutte og lekke. Jeg ga opp å ha et 
sosialt liv. Skulle jeg ut, måtte jeg ha med tørre klær. Det la en stor 
demper på selvfølelsen og livsutfoldelsen. Med stomiutstyr på blå 
resept, som passer meg og min kropp, har jeg fått livet tilbake. Jeg 
kan trene, være i jobb og bidra til felleskapet uten å være redd for 
pinlige situasjoner». 

Ola (stomioperert)

«Datteren min har den medfødte sykdommen Føllings 
sykdom og må leve på spesialdiett resten av livet. Hun synes 
ernæringsprodukter med proteinerstatning smaker vondt. Den 
eneste hun liker er rosa og smaker bringebær. Hun er den eneste 
av landets 200 mennesker med Føllings sykdom som bruker den. 
Det er hennes medisin. At hun kan få den ene hun liker på blå 
resept, er helt avgjørende for oss».

Lise (mor)

«Jeg har en ryggmargskade og bruker kateter for å tømme blæren, 
slik at jeg ikke får urinveisinfeksjoner og skader nyrene. Det er 
mye tabu knyttet til min tilstand, og det har vært viktig å finne et 
kateter som fungerer for meg, som er enkelt å ha med og som ikke 
synes. Nå kan jeg jobbe uten at kunder kan se at jeg har dem med 
meg. De tror jeg har med meg sminke! Dette gjør det lettere for 
meg å leve et aktivt liv og være i jobb». 

Kari (ryggmargsskadet)

«Jeg fikk diabetes i 2012. Det at jeg har mulighet til å måle 
blodsukkeret mitt når jeg trenger det, gjør meg mer bevisst 
på valgene jeg tar for å få bedre kontroll over sykdommen. 
Det gir meg en bedre hverdag og større mulighet til å unngå 
senkomplikasjoner».  

Maria (diabetiker)



Ordningen i tall
 – Om lag 400 000 brukere 
 – Om lag 2,6 milliarder kroner i samlet refusjon per år 
 – Refusjon per bruker er i gjennomsnitt om lag 6 500 kroner per år

Finansiering
Hvis vi har en ordning som kan bidra til at: 

 – 10 000 av brukerne er yrkesaktive,  
heller enn å motta trygdeytelser

 – eller 2 500 av brukerne bor ett år lengre hjemme,  
heller enn å bo i institusjon

... så vil det finansiere hele ordningen. 

Ordningen med medisinsk forbruksmateriell på blå resept er en liten, 
avgrenset ordning, med et betydelig verdibidrag for brukerne og for 
samfunnet.

Melanor
Widerøeveien 5
1360 Fornebu
Telefon: +47 23 16 89 20
e-post:  post@melanor.no

 

Du finner mer informasjon om ordningen her:

https://melanor.no/
  

https://helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/
refusjon-av-utgifter-til-medisinsk-forbruksmateriell-paa-
blaa-resept

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


