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Sammendrag 
 

Formålet med kontrollen var å bidra til bedre etterlevelse av reglene på blå  

resept. Vi ville redusere feilforskrivning av de kontrollerte legemidlene, som igjen 

ville gi en mer korrekt refusjonsutbetaling. Feilforskrivning i denne kontrollen var 

forskrivning av større mengder enn det legen anga var pasientens medisinske 

behov. Vi forventet at leger som forskrev mer enn det som var medisinsk nød-

vendig, ville endre sin praksis, og at brukerne ville redusere sitt forbruk til for-

skrevet dosering.  

 

I denne kontrollen kontrollerte vi forskrivninger av tre legemidler: pregabalin, 

metylfenidat og testosteron.  

 

Utvalget av leger som ble kontrollert, var basert på en analyse som kartla utle-

veringer av pregabalin, metylfenidat og testosteron fra 1. juli 2015 til 30. juni 

2017. Vi kontrollerte leger som hadde forskrevet blå resepter til de 30 brukerne 

med høyest uttak av de kontrollerte legemidlene. I kontrollen etterspurte vi rele-

vant dokumentasjon om forskrevet mengde og dosering blant 41 leger.  

 

Kontrollen ble gjennomført av Helfo kontroll i perioden april til august 2018.  

 

Avviket mellom doseringen som skulle vært forskrevet per døgn og doseringen 

som legenes forskrivning hadde muliggjort, ble bekreftet i alle saker. Kontrollen 

resulterte i at 24 leger fikk pålegg om endring av praksis, og 14 leger fikk brev 

med spesifikk informasjon.  

 

Erfaringene fra kontrollarbeidet ga oss inntrykk av at legene tok vår henvendelse 

på alvor. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra leger i etterkant av kontrollen, om 

at de skal gjøre endringer i forskrivningspraksis. 
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1.  Innledning og bakgrunn 
 
Formålet med kontrollen var å bidra til bedre etterlevelse av reglene på blå re-

sept. Vi ville redusere feilforskrivning av de kontrollerte legemidlene, som igjen 

ville gi en mer korrekt refusjonsutbetaling. Feilforskrivning i denne kontrollen var 

forskrivning av større mengder enn det legen anga var pasientens medisinske 

behov. Vi forventet at leger som forskrev mer enn det som var medisinsk nød-

vendig, ville endre sin praksis, og at brukerne ville redusere sitt forbruk til for-

skrevet dosering.  
 

1.1 Bakgrunn for kontrollen 
 

Tidligere kontroller viser at enkelte brukere har mulighet til å hente ut svært 

store mengder legemidler for trygdens regning. Årsakene kan være flere, for ek-

sempel at en lege forskriver store mengder, eller at brukeren benytter mange 

blåresepter forskrevet av ulike leger. 

 

Folketrygden har som formål å dekke nødvendige utgifter til helsetjenester, jf. 

folketrygdloven § 5-1. Legen skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører trygden 

unødvendig utgift, jf. helsepersonelloven § 6.  
 

1.2 Kontrollerte legemidler 
 

Vi valgte å begrense kontrollen til tre legemidler som har et høyt potensial for 

misbruk, og dermed gir brukeren et insentiv til å hente ut større mengder enn 

det som svarer til brukerens medisinske behov. Legemidlene i denne kontrollen 

var; pregabalin (Lyrica), metylfenidat1 og testosteron2.  

 

Metylfenidat er et vanedannende sentralstimulerende middel som er inkludert i 

dopinglisten og narkotikalisten. Legemidler med metylfenidat tilhører resept-

gruppe A. På blå resept refunderes metylfenidat til pasienter med hyperkinetisk 

forstyrrelse (ADHD) eller narkolepsi. 

 

Pregabalin (Lyrica) tilhører reseptgruppe B og har mye til felles med benzodiaze-

piner. I likhet med benzodiazepiner virker pregabalin krampedempende, sentral-

dempende og euforisk. Direkte på blå resept kan Lyrica forskrives ved epilepsi 

eller i palliativ behandling i livets sluttfase. I tillegg kan pasientene få innvilget 

individuelt vedtak etter § 3 oftest ved kroniske sterke smerter eller angst lidel-

ser. 

 

Metylfenidat og pregabalin kan føre til avhengighet og brukes som rusmiddel. 

                                                
1 Markedsførte legemidler med metylfenidat er Concerta depottabl., Equasym depot 

kaps., Medikinet depotkaps.,tabl., Methylphenidate Sandos depottabl., Ritalin kaps., tabl. 
2 Markedsførte legemidler med testosteron er Andriol kaps., Nebidi inj., Testogel gel og 

Tostran gel. 
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Testosteron er et anabolt androgent steroidhormon som øker muskelvekst, redu-

serer kroppsfett og gir økt seksualdrift. Som prestasjonsfremmende middel gir 

testosteron økt treningskapasitet og utholdenhet. Det gjør at misbruk av lege-

midlet er utbredt i visse miljø. Testosteron er forbudt i henhold til WADAs do-

pingliste. 

 

1.3 Risiko og konsekvens 
 

Omsetning av de tre kontrollerte legemidlene har økt de siste årene (se tabell 1). 

Utgiftene omfatter forskrivning både på blå og hvit resept. Tallene er hentet fra 

Reseptregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

 

 

Legemidler 

Omsetning i kroner 

2013 2014 2015 2016 

Pregabalin  99 427 304 114 753 784 128 062 952 124 389 776 

Metylfenidat 136 348 576 154 550 784 158 893 648 173 525 008 

Testosteron 27 329 702 32 933 096 42 997 976 57 079 148 

Tabell 1: Omsetning i kroner for kontrollerte legemidler 

 

Økning i refusjon og funn i tidligere kontrollarbeid gjør at vi har vurdert at risi-

koen for feil er stor. 

 

1.4 Analyse i forkant av kontrollen 
 

Bakgrunnen for kontrollen er en analyse som kartla utleveringer på blå resept av 

pregabalin, metylfenidat og testosteron fra 1. juli 2015 til 30. juli 2017.  

 

Tabell 2 viser utlevert mengde og utbetalt refusjon for de tre legemidlene. 

 

Virkestoff Antall brukere Utlevert mengde, 

gram 

Utbetalt refusjon, kr 

Pregabalin 16 914 2 733 933 179 602 462 

Metylfenidat 42 607 854 809 301 117 651 

Testosteron 11 632 118 183 77 826 415 

Totalt 71 145 3 706 924 558 546 528 

Tabell 2: Utleverte mengder og refusjon fordelt på legemidler 

 

Videre sammenlignet vi mengdene av de kontrollerte legemidlene med definerte 

døgndoser og anbefalt maksimal dosering for hvert virkestoff.  
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Virkestoff DDD3 Anbefalt 

maks. 

dose per 

døgn4, mg 

Antall 

brukere 

over 

DDD 

Antall bru-

kere over 

maks. do-

sering 

Høyest 

antall 

DDD/døgn 

Pregabalin 300 mg 600 4 510 1 237 30,5 

Metylfenidat 30 mg 120 15 065 547 19,6 

Testosteron 18 mg P/ 

0,12 g O/  

50 mg TD gel 

- 501 -  18,6 

Tabell 3: Utleverte mengder fordelt på brukere 

 

Tabell 3 viser at det var mange brukere som hentet ut legemidler som avviker 

fra DDD og anbefalt maksimal dosering.  

 

Spesielt vil vi bemerke at 1 237 pasienter (7,3 % av alle pregabalinbrukerne) har 

hentet ut over 600 mg pregabalin per døgn. Brukeren med det høyeste uttaket 

har fått i gjennomsnitt 30.5 DDD per døgn. Brukeren er kontrollert tidligere på 

grunn av graverende store uttak av Lyrica. 

 

 

  

                                                
3 Måleenheten DDD (definerte døgndoser) er definert som den antatt gjennomsnittlige 

døgndose ved preparatets hovedbruksområde (indikasjon) hos voksne. 

 
4 Tall hentet fra Felleskatalogen 
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2. Metode  
 

Kontrollen ble gjennomført i perioden fra april til august 2018. Helfos analyse av 

de tre aktuelle legemidlene dannet grunnlaget for kontroll av legenes forskriv-

ning. 

 

I kontrollerte saker muliggjorde leger store uttak av legemidler gjennom sin for-

skrivning. Vi så på hvor stort uttak reseptene fra forskrivende leger muliggjorde, 

og sammenlignet uttakene med doseringen som sto på reseptene. 

 

Legene som sto for alt eller det meste av forskrivningene ble bedt om å sende 

relevant dokumentasjon knyttet til forskrivningene av de kontrollerte legemid-

lene. Vi vurderte om mengden legemiddel som var utlevert fra apotekene var i 

overensstemmelse med legenes doseringsanvisninger. 

 

 

2.1 Utvalg av leger til kontroll 
 

Det overordnede prinsippet for utplukket til kontrollen var risiko for feil. 

Leger som hadde forskrevet blå resepter til de 10 brukerne på hver av legemid-

lene med høyest uttak av de kontrollerte legemidlene i kontrollperioden, ble vur-

dert inkludert i kontrollen.  

 

79 leger hadde forskrevet legemidlene til de 30 pasientene. Etter nærmere vur-

dering av forskrivningsprofilen til legene, ble til sammen 41 leger inkludert til vi-

dere kontrolloppfølging. De resterende 38 legene ble utelatt fra kontrollen på 

grunn av liten forskrivningsmengde. 
 

2.2 Innhenting av dokumentasjon fra legene 

 

I kontrollen ble de 41 inkluderte legene spurt om å sende oss relevant dokumen-

tasjon knyttet til hans/hennes forskrivninger av det kontrollerte legemidlet i kon-

trollperioden.  

 

Vi ba om dokumentasjon for  

• forskrivningsdatoer 

• forskrevet mengde og eventuell reiterasjon 

• dosering 

 

I tillegg ba vi legene om kommentarer dersom den totale mengden av legemidlet 

avvek fra den doseringen legen oppga på reseptene.  
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3. Resultater  
 

Vi etterspurte dokumentasjon fra 41 leger, og fikk til slutt svar fra 38. Helfo mot-

tok ikke svar fra tre av de kontrollerte legene. 

 

Det var fire leger som først ikke svarte på vår henvendelse om innsending av do-

kumentasjon. Disse fikk pålegg om å svare Helfo i forbindelse med kontroller. 

Helfo mottok svar fra en av disse legene kort tid etter at pålegget om endring av 

praksis var sendt. Svar fra legen inkluderte vi i resultatene.  

 

Avviket mellom doseringen som skulle vært forskrevet per døgn og doseringen 

som legenes forskrivning hadde muliggjort, ble bekreftet i alle saker.  

Etter vurdering av innsendt dokumentasjon fikk 24 av de 38 legene pålegg om 

endring av praksis, og 14 fikk brev med spesifikk informasjon.  

 

Noen leger innrømte at de ikke hadde god nok kontroll på mengdene som ble 

forskrevet. De bemerket at dette ofte kunne skyldes press fra pasienter om å få 

flere resepter. Mange leger så i etterkant at deres forskrivninger hadde mulig-

gjort større utleveringer enn avtalt. De ga tilbakemeldinger om at rutinene skulle 

bli innskjerpet, og at de ville gjøre grep for å begrense forbruket til pasientene. 

Til legene som fikk pålegg om endring av praksis, informerte vi om hvilket uttak 

legens resepter muliggjorde. Vi påpekte at folketrygden har som formål å dekke 

nødvendige utgifter til helsetjenester, jf. folketrygdlovens § 5-1. Legen skal 

sørge for at folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter. Vi påla legen å 

skrive resepter som samsvarer med nødvendig dagsdose av legemidlet. 

 

Legene som fikk informasjonsbrev, fikk tilsvarende informasjon, og vi ba dem 

om å vurdere nødvendigheten ved forskrivning på blå resept. Vi oppfordret dem 

ved videre forskrivning av blå resepter å passe på at mengdene de forskriver 

samsvarer med pasientens medisinske behov. 
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4. Kommentarer  
 

Vår erfaring fra kontrollen var at legene tok vår henvendelse på alvor. Vi har fått 

flere tilbakemeldinger fra leger om at de skal gjøre endringer i sin forskrivnings-

praksis på bakgrunn av kontrollen. 

 

Rapporten fra kontrollen ønskes videreformidlet til:  

• Statens legemiddelverk 
• Helsedirektoratet  

• Den norske legeforening  
• Publisert på helfo.no. 


