
 

 

Innspill til arbeid med endringer i blåreseptforskriften 
medisinsk utstyr, presentert 29. mai  

 

Melanor takker for invitasjon til møtet, og mulighet for å gi innspill til arbeidet. Vi ønsker med 

dette å forsterke våre innspill. 

 

1. Melanor mener vedtatte prioriteringskriterier er mangelfulle mht behandling med 

medisinsk forbruksmateriell utenfor spesialisthelsetjenesten 

«Et sentralt spørsmål er hvorvidt dagens kriterier er egnet til å fange opp den 

kommunale tjenestens oppdrag med å ivareta et bredere sett av behov og legge til rette 

for at brukeren/ pasienten kan leve godt med sin tilstand» NOU 2018:16 «Det viktigste 

først» 

Vedtatte prioriteringskriterier omhandler prioritering i Spesialisthelsetjenesten. Tjenestens 

primære mål er å diagnostisere, behandle, forhåpentligvis helbrede og deretter sende pasientene ut 

så raskt som mulig.  

Melanor mener at behandling av pasienter som støttes gjennom blåreseptordningen, innebærer et 

bredere behandlingsformål, hvor mestring og livskvalitet står sentralt. Pasienten skal settes i stand 

til å mestre sin tilstand, og leve et best mulig liv med sin sykdom og funksjonstap.  

Melanor mener derfor det er relevant å se prioritering i blåreseptordningen, opp imot prioritering i 

kommunehelsetjenesten, ikke spesialisthelsetjenesten.  

 I 2018 kom rapporten om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den 

anbefaler gjennomgående bruk av prioriteringskriteriene nytte, alvorlighet og ressurs. Samtidig er 

anbefalingen å ta inn fysisk, psykisk og sosial mestring, som en sentral del av vurderingene av 

alvorlighet og nytte for prioritering. Dette mener Melanor er meget viktig justering for god 

prioritering i en helsetjeneste som også har hjemmeboende, langvarig affiserte pasienter som 

målgruppe.  

På bakgrunn av dette mener vi man bør avvente endringer i forskriften, til Blankolm utvalgets 

anbefalinger er ferdigbehandlet. 

Helsedirektoratet  

Fornebu, 07/06-19 
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2. Metodevurdering egner seg ikke som virkemiddel for medisinsk forbruksmateriell og 

næringsmidler;  

Melanor mener forskriftsfesting av metodevurdering innebærer stor risiko: 

• Det innebærer økte kostnader for leverandørene, med fare for at viktige produkter ikke blir 

interessante for leverandørene å tilby gjennom blåresept uten betydelig økte priser. 

• Økt ressursbruk for forvaltningen 

• Forsinket og dårligere tilgang på nye produkter for brukerne   

Dersom det i Norge innføres en forutsetning om metodevurdering for stønad på blåresept, vil dette 

med høy sannsynlighet føre til at en stor mengde nye, innovative og gode løsninger ikke blir 

tilgjengelig for norske pasienter. Melanor mener sammenlikning av medisinsk forbruksmateriell og 

næringsmidler med legemidler i denne sammenhengen ikke er riktig  

 

3. Særlig om paragraf 6 og næringsmidler til spesielle medisinske formål og 

arbeidsgruppens vurdering knyttet til hjemmelspunkter 

Det er viktig å komme raskt i gang med ernæringsbehandling for å forebygge underernæring og de 

negative praktiske og økonomiske konsekvensene dette har for enkeltindividet og samfunnet. Det 

er billigere å forebygge underernæring enn å behandle konsekvensene av underernæring. 

Det bør vurderes om langvarighetskravet på to år bør frafalles eller være mindre absolutt for §6, 

slik at tilstander hvor ernæringsbehandling anbefales og ansees som medisinsk viktig tas inn i 

ordningen slik som preoperativ ernæringsbehandling og hyperemesis gravidarium pasiente.  

Melanor mener kliniske ernæringsfysiologer bør involveres for å definere faglige kriterier tilknyttet 

hjemmelspunkter. Kliniske ernæringsfysiologers forening  www.keff.no, Senter for klinisk 

Ernæring https://www.med.uio.no/imb/forskning/sentre/klinisk-ernering/ 

4. Regulering av forholdet mellom leverandør og Helfo 

På vegne av våre medlemmer ser vi behovet for en bedre regulering av forholdet mellom Helfo og 

leverandør. For alle aktører vil det være formålstjenlig med økt forutsigbarhet og transparens. Om 

dette skal reguleres i forskrift eller i avtale (slik det finnes for utleverer leddet) har vi ikke tatt 

stilling til. Områder vi mener det er hensiktsmessig å regulere bedre er; 

• Minimums krav til kvalifisering av leverandører på områder som etikk, miljø, lokale 

ressurser og service 

• Rammer for prisfastsettelse;  

o bør gjenspeile vilkår for de enkelte områdene, slik som offentlige avgifter og toll 

o Det bør åpnes for nye pris- og produktgrupper slik det blir rom for innovative 

produkter med nye referansepriser  

• Prisjusteringer og indeksregulering 

o Vilkår for prisjustering ved endrede rammebetingelser 

▪ Store valuta svingninger 

http://www.keff.no/
https://www.med.uio.no/imb/forskning/sentre/klinisk-ernering/
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▪ Endringer i offentlige avgifter og toll. 

o Konsumprisregulering (stillestående priser medfører lavere lønnsomhet og lite 

insitament for å søke inn nye produkter på listene) 

▪ Risiko for at leverandører trekker produkter fra Helfo`s lister, grunnet 

redusert lønnsomhet pga. økte produksjonskonstander, økte 

råvarekostnader ol 

• Definert prosess for vurdering av produkter for opptak i ordningen (både nye grupper og i 

eksisterende grupper)  

o Roller og mandat i vurdering av nye produkter 

▪ Krav til hvem er det som vurderer og hvordan er faginstansen involvert i en 

slik vurdering 

o Det kan være hensiktsmessig med dialog med leverandørene for effektive 

avklaringer 

o Kvalitetssikring av produktkvalitet som tas opp i Helfo listene 

▪ Dokumentere behov for varene som ønskes søkt inn på listen  

▪ Kvalitetskrav til produkter som skal tas opp i ordningen 

o Hvilke kriterier og type dokumentasjon vurderer/krever Helfo 

▪ Hvordan vurdere nye dyrere produkter med dokumentert helseøkonomisk 

effekt. 

▪ Mal for hvilken type Helseøkonomisk dokumentasjon Helfo trenger for å 

godta en endret/høyere enhetspris enn tidligere fastsatt varegruppepris 

o Hva vektlegges i avgjørelsen om aksept eller ikke? 

• Prosess for klagebehandling 

o Definere svarfrist og en makstid for gjennomført klagebehandling 

o Etablering av et klageorgan for brukerne når de mister eller ønsker produkter de 

savner/har behov for 

• Rammer/rutiner for en til en møter med leverandører 

o Presentasjon av nyheter, produktpresentasjon, nye studier for utvikling av Helfos`s 

portefølje/varekategorier 

 

5. Konkrete innspill på presentert materiale; 

Bilde 8; Melanor anbefaler å endre til «Finansieringsansvaret må være avklart før vurdering av 

opptak og beslutning om finansiering.   

Bilde 9, 31; «Før det kan ytes stønad etter blåreseptforskriften ss 2,3, 5 og 6 skal det foretas en 

evaluering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for den aktuelle bruken». De 

underliggende kulepunktene om måling av nytte, ressursbruk og alvorlighet mener vi bør avvente 

til politisk behandling av Blankholmutvalgets anbefaling er ferdig. Vanlig måleenhet, 

kvalitetsjusterte leveår/ QUALY, omtales også i utvalgets rapport.  

Bilde 10 Vi advarer mot forslaget «I praksis er det snakk om å etablere samme system som for 

legemidler, tilpasset for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler», med begrunnelse i 

overstående. Istedenfor det bør man etablere en transparent beslutningsprosess, med tydelige 

roller, ansvarfordeling og kriterier eller minimums krav til beslutningsgrunnlag tilpasset området.  
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Bilde 13 Vi vil understreke at det er viktig med en mer dynamisk ordning enn i dag. Uten dette går 

brukerne og helsetjenesten glipp av viktig og god innovasjon.  

Bilde 22. …. «Brukeren skal ha forsøkt tilpasset, beriket kost i 4 uker» Dette er vi uenige i. Vi 

mener dette må gjøres parallelt for ikke å risikere at pasient blir ytterligere underernært. I mange 

tilfeller kan ikke pasienter spise i det hele tatt eller under 25 % av behovet.   

Som alternativ kan det vurderes krav om å beskrive inntak i forhold til behov. Inntak under 75 %-

80 % av behov for energi og protein bør igangsette bruk av næringsmidler umiddelbart og benyttes 

frem til frivillig inntak av vanlig mat dekker 75 % av behov for energi og protein 

Det er viktig å være klar over at effekten av næringsdrikker er størst ved tidlig oppstart. 

Bilde 23 …. Vi mener det er viktig å ha samme forskrivningsprinsipp for alle medisinske 

næringsmidler for enkel og rask forskrivning. Det vil bidra til at pasient gjennomfører 

ernæringsbehandling som forskrevet uten økt belastning for den enkelte og/eller deres familier. De 

fleste brukerne av sondeløsning som hel eller delvis erstatning for mat, er barn eller voksne med 

nevrologiske lidelser, hvor administreringen av sondemat er en stor belastning. Kombinasjonen av 

sondeløsning med f.eks. ferdig fortykkede næringsdrikker eller næringskremer er ikke uvanlig. 

Dagens ordning som sikrer utlevering og finansiering på samme måte for disse produktene er av 

vesentlig betydning for å minimalisere byråkrati og belastningen. 

Bilde 28 Vi støtter forhåndsgodkjenning og mener dette er en god løsning som vil gi pasient og 

behandler bedre forutsigbarhet og bidrar til at ernæringsbehandling kan iverksettes umiddelbart.  

Refusjonsvilkårene må være vide, slik at ikke selve sykdommen, men heller ernæringssituasjonen 

blir kriterier for forskrivning. 

Bilde 38: Med hensyn til næringsmidler kan det være store variasjon når det gjelder smak og 

smakspreferanse. For å oppnå best mulig compliance, bør ikke tilbudet begrenses. Det er i dag 

imidlertid ingen begrensning i volum. Det kan foreslås å sette en volumbegrensning basert på 

brukerens daglige energi- og proteinbehov 

Bilde 30; Om opptak i ordningen; for Næringsmidler kan et relevant opptakskrav for produkter 

være innmelding til Mattilsynet som næringsmidler til spesielle medisinske formål. For å defineres 

som næringsmiddel til spesielle medisinske formål, må produktet oppfylle «Forskrift om 

næringsmidler til særskilte grupper» (FOR-2014-01-10-21) og «Forskrift om næringsmidler til 

spesielle medisinske formål» (FOR-2001-11-08-1279 

 

Om dere har spørsmål til våre innspill, ber vi om at dere tar kontakt med undertegnede. 
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Med vennlig hilsen 

Melanor  – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab 

Henriette Ellefsen Jovik, Seniorrådgiver 

Henriette@melanor.no, mobil 412 o95 86  

 

Om metodevurdering og medisinsk utstyr 

Melanor kjenner godt det norske systemet for metodevurdering. Gjennom Lab Norge og Medtek 

Norge har vi vært aktive medspillere siden innføringen av systemet for nye metoder fra tidlig i 

2013.  Vi vet derfor hvor ressurskrevende metodevurdering er.  

Det er anslagsvis 500.000 medisinske utstyr på markedet i Europa. Medisinsk forbruksmateriell er 

ofte medisinsk utstyr i lavere risikoklasser. Kravene til utvikling og produksjon av denne typen 

utstyr handler i stor grad om å sikre at utstyret er trygt i bruk og holder en god og konsistent 

produktkvalitet. Kjøpere av produktene er opptatt av at produktene er kostnadseffektive. Det er 

hverken bærekraftig eller hensiktsmessig - og ofte svært utfordrende for produsentene å bruke 

store ressurser på kliniske studier for å dokumentere effekt av enkeltprodukter   

I Norge ble det i 2013-2017 meldt inn 100 «metoder som ikke er legemidler» til Nye metoder. Det 

blir 20 i året. I 2017 ble det for samme feltet registrert 16 innmeldte metoder, av disse ble det 

gjennomført 6 nasjonale metodevurderinger, 9 var ikke aktuelle for metodevurdering. Medisinsk 

utstyr utgjør kun en andel i kategorien «metoder som ikke er legemidler».   

Etter seks år med nasjonalt system for Nye metoder, konstaterer Melanor at metodevurdering i 

praksis har vist seg å kun ha begrenset betydning i forhold til medisinsk utstyr. Dette kan ha 

sammenheng med at metodevurdering for medisinsk utstyr har i for stor grad lent seg på 

erfaringene fra legemidler. Det har ikke virket og understøtter at ulike produktområder krever ulik 

tilnærming. 

.   
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