
 

Møte om medisinsk utstyr 29. mai  

Vi takker for godt møte 26.02, og muligheten for å gi innspill i etterkant av møtet. 

Finansieringssystemet må være formålstjenlig for medisinsk utstyrsområde 
Medisinsk utstyr må vurderes separat, og uavhengig fra legemidler. Forhold og karakteristika for 
medisinsk utstyr er svært ulik fra legemidler. Tiltak på legemiddelfeltet kan ikke, uten videre, 
kopieres for tilpasning til medisinsk utstyr. Vi ønsker å belyse noen viktige forskjeller mellom 
legemidler og medisinsk utstyr og gi våre innspill knyttet arbeidet med «et bedre 
finansieringssystem for medisinsk utstyr» til bruk utenfor sykehus. 

Forskjellen mellom legemidler og medisinsk utstyr 
Begrepet medisinsk utstyr omfattes av en stor mengde forskjellige produkter med ulik funksjon og 
hensikt. Det er tilsynelatende mange likheter mellom legemidler og medisinsk utstyr. Begge 
gruppene brukes i forbindelse med sykdom og på alle nivåer i helsevesenet. Det er samtidig noen 
grunnleggende forskjeller som er av betydning , og som det må tas hensyn til når medisinsk utstyr 
skal evalueres.  
 
Legemidler er som regel en behandling som følges opp av lege. Resultatene av behandlingen er 
under kontinuerlig oppfølging og vurdering av legen. Mens legemidler behandler, har som oftest 
medisinsk utstyr til bruk utenfor sykehus en støttefunksjon i behandlingen, eller er et produkt som 
gjør det mulig for brukeren å leve mer normalt med sin tilstand.  Bruken av medisinsk utstyr følges 
derfor ikke nødvendigvis opp og vurderes av lege i samme utstrekning som bruken av legemidler.   
 
Fordi medisinsk utstyr og legemidler er vesensforskjellige, stilles det ulike krav til 
dokumentasjonen av produktene. Krav til dokumentasjon av medisinsk utstyr baserer seg på behov 
for å vurdere forholdet mellom nytte og risiko knyttet til utstyret. Det er ikke rimelig å stille samme 
krav til ulike typer utstyr slik som tungespatler og pacemakere. Medisinsk utstyr deles derfor inn i 
risikoklasser, som er avgjørende for myndighetenes krav til dokumentasjon av utstyret. 
Hovedtyngden av medisinsk utstyr hører til i de lavere risikoklassene 
 
Dette innebærer at grunnlaget for å gjøre helseøkonomiske analyser er større for legemidler enn for 
medisinsk utstyr. Det medfører også at det er utfordrende å anvende metoder som er utviklet for 
legemidler, slik som Nye Metoder, for medisinsk utstyr. 
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Legemidler er beskyttet gjennom patent i et gitt antall år. Dette gjelder ikke for medisinsk utstyr. 
Dette påvirker også hvordan medisinsk utstyr utvikles i forhold til legemidler. 
  
Spesielt om medisinsk forbruksmateriell brukt utenfor sykehus. 
Medisinsk forbruksmateriell som dekkes gjennom Blåreseptordningen, og er hjelpemidler for 
mennesker som har nedsatt funksjon. De er avhengig av medisinsk forbruksmateriell for å mestere 
sin tilstand og delta aktivt i egne liv.  Produktene anvendes i hjemmet, på jobb og i nærmiljø. For 
god funksjon er individuell og personlig tilpasning en kritisk suksessfaktor. Mange mennesker har 
behov for medisinsk forbruksmateriell over en lang periode og vil også oppleve at behovene endrer 
seg over tid. 
 
I forhold til sitt behov for medisinsk forbruksmateriell er ofte brukeren en viktig «selvbehandler», 
ettersom mestring av tilstanden deres krever en høy grad av egen involvering og innsats. 
Motivasjon og aktiv deltakelse av brukeren er en forutsetning for at utstyret skal fungere 
tilfredsstillende.  
 
 Med dette som bakgrunn, anbefaler vi at medisinsk forbruksmateriell som behandling ikke bør 
administreres eller finansieres av spesialisthelsetjenesten. Det bør, i størst mulig grad, 
tilrettelegges for at brukerne har et bredt produktutvalg og en individuell tilpasning som sikrer at 
brukerne kan fungere optimalt. 
 

Kommentarer til kriterieforslaget 
Formål og anvendelse av det foreslåtte kriteriet må tydeliggjøres og gi føring for fremtidig bruk og 
tolkning av kriteriet. Det bør også tydeliggjøres hvorvidt kriteriet skal anvendes for å vurdere kun 
nytt, eller også om det skal føre til en gjennomgang av eksisterende utstyr.  
 
Det kan oppstå situasjoner der finansieringsordningen for et eller flere produkter bør revurderes i 
forhold til at pasientpopulasjonen, bruken eller organisering av oppgaver kan endre seg. 
Vurderinger av både nye og gamle produkter i henhold til kriteriet må settes inn i en sammenheng; 
hvordan kan en slik prosess initieres, hvem skal vurdere dette, innenfor hvilke tidslinjer, hvem skal 
høres og hvordan følges det opp.  
 
Melanor ser noen særlige utfordringer i forhold til det kriteriet som er foreslått og som bør belyses 
hvordan er tenkt rundt knyttet til tolkningen av kriteriet: 

• Brukere av samme utstyr til samme formål er fordelt mellom spesialist-, primær- og 
kommunehelsetjenesten 

• Brukere bytter behandlingsnivå. 
o Ettersom det er mange brukere som anvender sitt utstyr i mange år, og flere 

livsfaser, vil også disse bevege seg frem og tilbake mellom sykehus og fastlegen. Det 
vil være utfordrende for disse brukerne å måtte bytte utstyr når de flytter seg 
mellom behandlingsnivåene. 

• Størrelse på pasientpopulasjon 
o Behandlingshjelpemidler administreres og distribueres svært forskjellig fra 

medisinsk forbruksmateriell 



 

• Personer som har en tilstand som vanligvis behandles av spesialisthelsetjenesten går til sin 
fastlege  

o Dette kan skyldes geografi, spesialkompetanse hos fastlegen, tillitsforhold eller 
annet.  

• Utstyret er til egenbehandling hvor pasienten selv styrer behandlingen mellom sporadiske 
konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten 

• Hva ligger i begrepet «behandling»?  
o Pasienter og brukere av ulike typer medisinsk utstyr er en lite homogen gruppe. Det 

er i liten grad enhetlig pasientforløp for brukere av medisinsk forbruksmateriell, slik 
man i mye større grad kan se for legemidler. Få tilstander følges i helhet (initieres, 
følges opp og avsluttes) av spesialisthelsetjenesten. En del følges i 
spesialisthelsetjenesten for sin primære sykdom (eks kreft), men ikke som følge av 
sitt behov for forbruksmateriell (eks stomi). 
 

Melanor mener at ordet behandling bør tolkes ganske snevert for å innebefatte de tilstander der 
legen utfra medisinske vurdering ser at pasienten må ha hjelp av et behandlingshjelpemiddel og at 
helsepersonell er involvert i behandlingen med behandlingshjelpemiddelet jevnlig. Tilstander der 
pasienten i større grad er ansvarlig for bruk av enklere produkter og på eget initiativ kan justere 
bruken av disse, kan finansieres gjennom en folketrygdordning. Når finansieringsordning vurderes 
bør man se helheten utfra markedet, utstyrets gjenbruksverdi, pasientpopulasjonens størrelse, grad 
av egenbehandling, kompleksitet av utstyret og bruken av utstyret. På den måten kan man best 
sikre finansieringsordninger som best understøtter helsetjenesten. 
 

 De foreslåtte alternativene: 
 

1. Null alternativet – fortsette som i dag 
Melanor opplever at blåreseptordningen fungerer godt for pasientene. Med tanke på den 
funksjonen medisinsk forbruksmateriell har for brukere er dagens ordning bra for pasientene og 
fornuftig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Gjennom apotekene får pasientene i stor grad finne 
produktene de trenger ut fra sin egen situasjon og behov, de kan tilpasse produktvalget ved 
endringer og hente ut hos over 900 apotek i Norge. På denne måten får pasientene dekket sine 
individuelle behov. Produktene forskrives av fastlegen som er relativt tilgjengelig og med god 
kjennskap til pasienten og dennes situasjon. Dermed bidrar ordningen til likebehandling, gir enkel 
tilgang og forutsigbarhet for pasienten.  
 
Det som er uhensiktsmessig med dagens ordning er uklarhet knyttet til finansiering av nye 
produkter. Veien inn til finansiering for nytt medisinsk utstyr må klarlegges. Det må også 
klarlegges hvordan finansiering kan revurderes dersom bruken av et eksisterende medisinsk 
utstyrs produkt endrer seg. 
 
Melanor mener Blåreseptordringen understøtter pasientens helsetjeneste, samhandlingsreformen 
og prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå. 
 



 

2. Elektromedisinsk utstyr* og aktivt medisinsk utstyr* finansieres av 
spesialisthelsetjenesten (behandlingshjelpemidler). Alt tilbehør og forbruksmateriell 
finansieres av folketrygden kapittel 5.  
 
Dette er en kategorisk tilnærming som vi mener er lite hensiktsmessig, først og fremst fordi 
kategorien ikke har sammenheng med spesialisert behandling. Elektromedisinsk utstyr og aktivt 
medisinsk utstyr favner vidt og inkluderer for eksempel alt som har et batteri. I en tid der flere 
produkter utvikler seg til å bli elektroniske vil en slik inndeling ha uante fremtidige konsekvenser.  
 
3. Alt finansieres via folketrygden kapittel 5 
 
Melanor ser for seg følgende konsekvenser og utfordringer av en ordning der alt finansieres av 
folketrygden. 
• Bidra til større utvalg og mulighet for individuell tilpasning for brukerne 
• Bidra til større valgfrihet 
• Omsetning av spesialisert utstyr på apotek, som apotekansatte i dag ikke har mulighet for å 

gi opplæring i 
• Utstyret som kan gjenbrukes blir ikke gjenbrukt 
• Referansepris for spesialisert utstyr kan medføre at man ikke får riktige produkter på 

markedet 
• Praktiske utfordringer for pasienten som eier, da eier skal besørge vedlikehold og 

reparasjon av avansert og kostbart utstyr  
 
Melanor har tatt utgangspunkt i dagens organisering, ressurser og kompetanse, så enkelte av disse 
konsekvensene kan imøtegås ved å justere på hvordan ordningen er utformet i dag. Allikevel kan vi 
ikke se at en slik løsning vil være hensiktsmessig i praksis. Alternativet forutsetter både 
omorganisering og relokalisering av personell og ressurser. Om dette skal kunne fungere vil det 
være helt nødvendig for Helfo og landes kommuner å bygge opp kompetanse og kapasitet for å 
ivareta og behandle også mer avansert medisinsk utstyr. Det er vår erfaring at dagens 
behandlingshjelpemiddelenheter er godt egnet til å håndtere mer avansert medisinsk utstyr.  
 

Praktiske konsekvenser for pasientene ved finansiering via spesialisthelsetjenesten 
 
1. Mindre likebehandling 
 
Når spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for finansieringen, er de økonomiske rammene forskjellige 
fra helseforetak til helseforetak. Det samme gjelder tilgangen på fagkompetanse, prioritering og 
skjønn. Dermed vil tilbudet variere, avhengig av hvor i landet brukeren bor. Rettighetene for 
brukere vil gjennom dette bli svekket. 
 
Om anbud 
Utstyr som finansieres av spesialisthelsetjenesten, vil kjøpes inn gjennom innkjøpsavtaler som 
inngås etter anbudskonkurranser. Anbudsutsetting i helse og velferdssektoren har Melanor lang 
erfaring med. Selv om anbudsutsetting ikke er tema for prosjektet, mener vi det er viktig fordi 



 

anbud har praktiske konsekvenser for brukerne. Vi vil derfor nevne relevante erfaringer som bør 
sta med i totalvurderingen i prosjektet; 
  
2. Brukerne vil få dårligere tilgang på medisinsk forbruksmateriell 
 
Vanlig praksis for innkjøp av medisinsk utstyr, er anbudskonkurranse hvor det inngås avtale med 
en hovedleverandør og en eller to parallellavtaler med en eller to andre leverandører som fungerer 
som backup. Vi mener denne praksisen er basert på en oppfatning av at produkter som fungerer for 
noen- kan fungere for de fleste andre også samt et «godt nok» prinsipp. Som nevnt ovenfor er 
brukerne svært ulike, og har forskjellige behov. Brukerne er sårbare og mindre forskjeller på utstyr 
kan være skillet mellom arbeidsfør og ufør, sosialt liv og isolert hjemme, kontrollert sykdom og 
ukontrollert sykdom. 
  
3. Brukerne vil få nedsatt forutsigbarhet og sannsynligvis måtte foreta 
produktbytte når ny rammeavtale inngås hvert 2 eller 4 år.  
 
Rammeavtaler har varighet på to til fire år. Ved kontraktens utgang utlyses ny anbudskonkurranse, 
hvor det er et viktig at alle leverandører konkurrerer fritt. Når avtale inngås med ny leverandør, må 
brukerne anvende produktene i den inngåtte avtalen. Innkjøpene må gjøres lojalt i henhold til 
gjeldende avtale. Når kontrakt er skrevet vil hensyn til avtale lojalitet som regel overstyre 
brukernes praktiske behov. 
 
4. Brukerne vil oppleve forsinket tilgang til nye, innovative produkter. 
 
Rammeavtaler tillater kun begrenset opptak av nye produkter. Det er vår erfaring at 
innkjøpsorganisasjonene sjelden aksepterer kjøp av nye, innovative produkter utenfor tidsperioden 
for anbudskonkurransen. Dette medfører at det, i praksis kun er åpning for nye produkter hvert 
andre eller fjerde år. Dette mener vi er uheldig 
 
Med vennlig hilsen 
Melanor  – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab 

Henriette Ellefsen Jovik 
Seniorrådgiver 

 

Melanor – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab  Widerøeveien 5  1360 Fornebu  +47 23 16 89 20  www.melanor.no  
post@melanor.no  Org.nr: 921 708 939  @melanor_no  fb.com/melanor.no  #melanor_no 


	Møte om medisinsk utstyr 29. mai
	Finansieringssystemet må være formålstjenlig for medisinsk utstyrsområde
	Forskjellen mellom legemidler og medisinsk utstyr
	Spesielt om medisinsk forbruksmateriell brukt utenfor sykehus.

	Kommentarer til kriterieforslaget
	De foreslåtte alternativene:
	Praktiske konsekvenser for pasientene ved finansiering via spesialisthelsetjenesten
	Om anbud



