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SAMMENDRAG 

 
HELFO kontrollerer legers forskrivning på blå resept. Formålet med kontrollene er 
å bidra til bedre etterlevelse av regelverket for slik forskrivning. Det vises i 
denne sammenheng til folketrygdloven § 5-14 jf. blåreseptforskriften § 2. 
Kontrollene skal gi legene økt forståelse for blåreseptordningen og regelverket. 
Informasjon, blant annet i form av kontrollrapporter, er en vesentlig del av dette 
arbeidet. 
 
Hovedformålet med denne kontrollen er å kontrollere om vilkårene for legens 
reservasjon mot generisk bytte av legemidler er oppfylt. Vi har valgt å fokusere 
på de legene som forskriver mange blåresepter med reservasjon mot generisk 
bytte. Vi kartlegger også hvilke faglige begrunnelser legen har ført i 
pasientjournalen, og hvordan legen har påført reservasjonen på resepten. I 
kontrollen er det vurdert vilkår både i blåreseptforskriften og i journalforskriften.  
 
Metode 
Kontrollstrategien er basert på vurdering av risiko. Høy refusjonskostnad for et 
legemiddel og økt sannsynlighet for feilforskrivning, vil normalt være 
utgangspunktet for kontroll av legers forskrivning på blå resept. 
 
Legene som inngikk i kontrollen, hadde et større forskrivningsvolum og en 
høyere reservasjonsandel enn gjennomsnittet for landets leger. Etter utplukk av 
resepter ble forskrivende lege tilskrevet for innhenting av relevante 
journalopplysninger. Forskrivningene ble deretter kontrollert mot innsendt 
dokumentasjon. Farmasøyter i HELFO, eventuelt i samråd med rådgivende lege, 
har gjennomgått journalopplysninger og vurdert om de enkelte forskrivningene 
oppfyller kriteriene for refusjon etter blåreseptforskriften og journalforskriften. 
 
 
Resultater  
Vi etterspurte journalopplysninger for 543 forskrivninger, og mottok tilstrekkelig 
dokumentasjon fra legene til å kunne konkludere i 346 av disse. Vilkårene var 
oppfylt for 179 (52 %) forskrivninger. For 167 (48 %) forskrivninger var 
vilkårene ikke oppfylt. Hovedårsaken til brudd på vilkår var manglende 
begrunnelse for reservasjon i journal, eller at begrunnelsen kun var angitt i brev. 
 
Oppfølging av kontrollen 
HELFO fattet ikke vedtak i sakene, men legen mottok brev fra HELFO med en 
vurdering av om legen hadde fulgt regelverket for forskrivning av det aktuelle 
legemidlet på blå resept. Rapporten fra kontrollen ble formidlet til 
Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) og Den norske 
legeforening, og publisert på www.helfo.no/helsepersonell/lege/Sider/rapporter-
fra-blareseptkontroller.aspx 
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1 INNLEDNING 
 
Formålet med blåreseptkontrollene er å bidra til bedre etterlevelse av 
blåreseptforskriften gitt med hjemmel i folketrygdloven § 5-14.  
 
Kontrollstrategien er basert på vurdering av risiko. HELFO velger kontroller ut fra 
mistanke om feil forskrivningspraksis, høye omsetningstall, strategiske føringer 
fra overordnet myndighet og om det er kontrollerbare kriterier knyttet til 
legemidlene og refusjonsberettiget bruk. Dette er ikke en kontroll av legenes 
medisinske vurderinger, men om kriteriene for refusjon er oppfylt og 
dokumentert. 
 
Informasjon er en vesentlig del av arbeidet. Ved å kontrollere og informere, 
bidrar HELFO til å øke legers forståelse for blåreseptordningen og regelverket. 
Kontrollene kan også avdekke uklarheter og vanskeligheter i regelverket, som 
meldes til Statens legemiddelverk.  Kontrollene kan på det viset bidra til å 
forbedre regelverket. 
 
 

1.1 Bakgrunn for kontrollen 

 
I tillegg til å kontrollere om vilkårene er oppfylt, er hensikten med kontrollen 
også å formidle informasjon om regelverket knyttet til legens reservasjon og 
trinnprismodellen1. Målsettingen var å nå leger med en høy andel reservasjoner 
ved forskrivning av blå resept. I tillegg ønsket vi å kartlegge de faglige 
begrunnelsene legen har ført i pasientjournalen, og hvordan reservasjonen er 
påført resepten.  
 
HELFO har i perioden 2007–2011 årlig gjennomført kontroll av legens 
reservasjon, hvor samtlige kontroller har vist en høy andel brudd på vilkårene. 
Kontrollene i 2007 og 2008 var basert på et tilfeldig utvalg av forskrivninger, 
mens man i kontrollene i 2009–2011 har inkludert forskrivninger fra leger med 
en høyere andel reservasjoner på sine forskrivninger enn gjennomsnittet. 
Resultatene fra kontrollene er derfor ikke direkte sammenlignbare. 
 
Det benyttes i dag flere virkemidler for å redusere statens utgifter til legemidler. 
Generisk bytte av medisinsk likeverdige legemidler er ett slikt virkemiddel. 
Denne ordningen innebærer at pasienten får utlevert et billigere generisk 
legemiddel enn originalpreparatet dersom legen ikke har angitt en reservasjon 
mot et slikt bytte på resepten. Etter at Legemiddelverkets liste over byttbare 
legemidler (byttelisten) ble opprettet i 2001, er den blitt betydelig utvidet og 
omfatter i mai 2012 ca. 80 virkestoff.  
  
 
Dersom legen reserverer mot generisk bytte, gir dette en økonomisk 
konsekvens. Når resepten ekspederes med legens reservasjon, refunderes 

                                       
1 For ytterligere opplysninger om legens reservasjon og trinnprismodellen, se Legemiddelverket 
sine internettsider www.legemiddelverket.no  
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maksimalt AUP (apotekets utsalgspris). Hvis legen ikke har reservert seg mot 
bytte til kopipreparat, refunderes trinnprisen. Ved bruk av legens reservasjon blir 
derfor utgiftene til refusjon høyere enn dersom legen ikke reserverer seg. 
Prisforskjellen mellom likeverdige preparater varierer. Enkelte generiske 
legemidler har nesten lik AUP, mens andre kan ha en prisdifferanse på flere 
hundre kroner. 
 

1.2 Vilkår for refusjon 

 
Ved forskrivning av legemidler på blå resept er legen forpliktet til å skrive det 
billigste generiske preparatet hvis ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet (jf. 
blåreseptforskriften § 7 tredje ledd). Legen kan reservere pasienten mot 
generisk bytte, og den faglige begrunnelsen skal dokumenteres i 
pasientjournalen (journalforskriften § 8 bokstav s). Dersom pasienten krever å få 
utlevert originalpreparatet uten at legens reservasjon er påført resepten, må 
pasienten selv betale mellomlegget. Dette mellomlegget kan ikke føres opp på 
pasientens egenandelskort (jf. blåreseptforskriften § 8 andre ledd). Samtidig har 
apoteket et ansvar for ikke å kreve refusjon for utgifter ved å utlevere dyrere 
produkter enn nødvendig (jf. avtale om direkte oppgjør med apotek pkt. 3.5). 
 
Blåreseptforskriften § 7 tredje ledd: 
 
«Dersom det finnes flere preparater med samme virkestoff og som regnes som 
medisinsk likeverdige, skal legen forskrive det billigste preparatet hvis ikke 
tungtveiende grunner tilsier noe annet. Ved igangværende behandling skal legen 
vurdere om det uten skadevirkninger kan skiftes over til billigste preparat.» 
 
Blåreseptforskriften § 8 andre ledd: 
 
«Dersom pasienten krever å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris 
enn det legemiddel apoteket foreslår bytte til, og rekvirenten ikke har reservert 
seg mot generisk bytte, beregnes pasientens egenandel av apotekets utsalgspris 
for det legemiddel det foreslås bytte til. I slike tilfeller gis det refusjon fra 
folketrygden for apotekets utsalgspris for det legemidlet som apoteket har 
foreslått bytte til, fratrukket pasientens egenandel. I tillegg kan apoteket kreve 
at pasienten betaler mellomlegget mellom apotekets utsalgspris for det 
legemiddel det foreslås bytte til og faktisk utsalgspris for det legemiddel 
pasienten krever. Dette mellomlegget kan ikke føres opp på pasientens 
egenandelskort.» 

 
Journalforskriften § 8 bokstav s krav til journalens innhold: 
 
«Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante 
og nødvendige: 

s) En faglig begrunnelse i de tilfellene legen har reservert seg mot 
apotekets generiske bytterett.» 

 
Avtale om direkte oppgjør med apotekene pkt. 3.5: 
 

Apoteket kan ikke kreve refusjon for merutgifter: 
«ved å utlevere dyrere produkter enn nødvendig» 
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1.3 Prisdifferanse – byttbare legemidler 

Nye legemidler som har fått markedsføringstillatelse og pris blir vurdert av en 
faggruppe i Legemiddelverket. Når legemidlene er vurdert som byttbare, settes 
de opp på byttelisten og kan bli inkludert i trinnprissystemet. Trinnprismodellen 
ble innført 1. januar 2005 og skal redusere prisene på likeverdige legemidler. På 
denne måten reduserer man både statens og pasientenes kostnader ved bruk av 
slike legemidler. I følge Legemiddelverket spares det årlig to milliarder kroner 
gjennom ordningen med trinnpris og generisk bytte.  

Prisdifferansen mellom generiske legemidler og originalpreparater kan variere. I 
denne kontrollen har vi valgt å fokusere på legemidler der det er en vesentlig 
merkostnad å bruke originallegemidlet sammenlignet med generisk legemiddel. 
Denne merkostnaden skyldes enten stor prisdifferanse og/eller et stort 
forskrivningsvolum.  
 
Tabell 1 viser en oversikt over legemidlene som inngår i kontrollen, og illustrerer 
reservasjonsandel og pris på originalpreparat og legemiddel på trinnpris. 
Kolonnen ”Apotekets utsalgspris (AUP)” viser beregnet pris for 3 måneders 
forbruk av et utvalg pakninger. 
 
Legemiddel Antall 

forskrivninger 
Prosent 
legereservasjon 

AUP
2
 for beregnet 

3 mnd forbruk 
(beregnet) 

Trinn-

pris
3
 (virkestoff) 

Selo-Zok 
(metoprolol) 

166 358 17 % 
173,60 

114,70 
(98 stk/100mg) 

Zyrtec 
(ceterizin) 

25 265 12 % 
379,90 

72,80 
(100 blister) 

Losec MUPS 
(omeprazol) 14 894 32 % 

447,80 
329,70 

(100 tbl/10mg) 
Imigran 
(sumatriptan) 6 861 23 % 

1508,60 
373,00 

(18 blister/100 mg) 

Cozaar Comp 
(losartan+hydroklortiazid) 

21 753 19 % 
403,20 

140,60 (98 
stk/50mg/12,5mg) 

Norvasc 
(amlodipin) 

20 178 12 % 
320,70 

166,10 
(10mg/100 stk) 

Cozaar 
(losartan) 

15 422 14 % 
494,70 

196,60 
(98 stk/100 mg) 

Fosamax 
(alendronat) 

7 616 10 % 
847,80 

 229,00 
(10 mg/98stk) 

 
Tabell 1: Tallene er basert på HELFO sine data fra apotekoppgjør i 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
2 AUP: Apotekets utsalgspris, Felleskatalogen mars 2011  
3 Trinnpris: Felleskatalogen mars 2011   
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2 METODE 
 
Kontrollen skal bidra til både å kartlegge omfanget av feilforskrivning og til å 
bedre etterlevelsen av blåreseptforskriften. Kontrollen ble igangsatt og 
samordnet på nasjonalt nivå, men gjennomført av de enkelte regionene i HELFO. 
Opplysninger fra SAPO4

 ga grunnlag for utvalg av forskrivninger. Det ble 
kontrollert inntil 100 forskrivninger i hver region, med en forskrivning per lege 
for å sikre at flest mulig leger fikk informasjon om gjeldende regelverk. 
 
Etter registrering av data ble det sendt brev til rekvirerende leger for innhenting 
av journalopplysninger. Legene ble i brevet bedt om kun å sende relevante 
journalopplysninger for den aktuelle kontrollen (se 2.2. Kontrollpunkter). Det ble 
også vedlagt informasjon om gjeldende regelverk for refusjon.  
 
Kontrollen besto i at innsendt dokumentasjon ble gjennomgått. Farmasøytene i 
HELFO vurderte, eventuelt i samråd med rådgivende lege, om den enkelte 
forskrivning oppfylte kriteriene for refusjon etter blåreseptforskriften.  
Vi fattet ikke vedtak i sakene, men sendte brev til legene med informasjon som 
viste om den kontrollerte forskrivningen var gjort i henhold til regelverket. 
 
 

2.1 Utvalg av leger 

I denne kontrollen har vi ønsket å nå leger med  
 

• flere forskrivninger 
• flere reservasjoner 
• større prosentvis andel av reservasjoner enn gjennomsnittet for landets 

leger i 2010 
 

Bakgrunnen for dette utvalget er en antakelse om at det i denne gruppen leger 
er større risiko for feil bruk av legens reservasjon enn for øvrige leger.  
 
Det kan imidlertid være forhold i legepraksisen som gjør at det er naturlige 
årsaker til variasjoner mellom de enkelte legers reservasjonsandel. For eksempel 
kan det tenkes at en høy andel eldre pasienter i en leges liste vil kunne ha 
betydning for reservasjonsandelen. 
 
Identifisering av den aktuelle gruppen leger til kontroll, er basert på data fra 
HELFOs apotekoppgjør i 2010. Tallmaterialet besto av 5 752 054 forskrivninger 
av virkestoff med trinnpris fra 19 550 leger. Bearbeidet data viste at 2 261 leger 
hadde flere forskrivninger, flere reservasjoner og større prosentvis 
reservasjonsandel enn gjennomsnittet.  
 
I tillegg til å gi grunnlag for utvelgelsen av leger i kontrollen, viste dataene også 
at  
 

• en lege i gjennomsnitt forskrev 266 blåresepter i 2010 

                                       
4 SAPO er det elektroniske overleveringssystemet for oppgjør mellom apotekene og HELFO 
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• en lege i gjennomsnitt forskrev 15 blåresepter med reservasjon 
• gjennomsnittlig reservasjonsandel var 5 % 
• 1 prosent av legene sto for 18,1 prosent av den totale mengden 

reservasjoner 
• 5 prosent av legene bidro med 48 prosent av alle reservasjoner 
• 70 prosent av legene var opphav til fire prosent av reservasjonene  

 
 

2.2 Utvalg av legemidler  

 
Legemidlene (se tabell 1) som inngår i kontrollen har 
 

• en betydelig prisdifferanse mellom original- og trinnprislegemiddel  
• et stort forskrivningsvolum 
• en høy reservasjonsandel på blåresepter fra de kontrollerte legene 

  
 

2.3 Kontrollpunkt og kartleggingspunkt 

 
Vi kontrollerte om det var dokumentert en faglig begrunnelse for reservasjonen i 
journalen. 
 
I kontrollen kartla vi også 
 

• begrunnelsen som var ført i pasientjournalen  
• begrunnelsen for reservasjonen påført resepten 
• hvordan reservasjonen er påført resepten (for hånd, elektronisk, ved hjelp 

av stempel mv.)  
 
 

2.4 Utplukkskriterier  

 
Utplukkskriteriene er definert ut fra kontrollmetoden og kontrollpunktet.  
 
Reseptene fra de aktuelle legene (se kap. 2.1) fylte følgende kriterier: 
 

• ferdigekspedert og sendt til HELFO 
• ekspedert i perioden 01.05.2011–30.06.2011 
• forskrivninger av Cozaar, Cozaar comp, Fosamax, Imigran, Losec Mups, 

Norvasc, Selo-Zok, Zyrtec 
• resept registrert med legens reservasjon 
• forskrivning etter § 2 

 
Målet var å kontrollere en resept per lege, totalt 600 forskrivninger etter 
kriteriene nevnt ovenfor. Telefonresepter inngikk ikke. 
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2.5 Innhenting av dokumentasjon 

 
Etter utvelgelse av resepter ble legen tilskrevet for innhenting av relevante 
journalopplysninger. Det ble presisert at man ønsket uredigert utskrift fra 
relevante deler av journal som viste  
 

• journalføring av den aktuelle forskrivningen 

• journalføring som viser bakgrunnen for reservasjon mot generisk bytte av 
det aktuelle legemidlet  
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3 RESULTATER  
 
Vi etterspurte dokumentasjon for 543 forskrivninger. Av disse utgikk 17 
forskrivninger fra kontrollen fordi legen enten er pensjonert, har sluttet, har 
ukjent adresse, eller på grunn av feil utplukk. Dermed gjensto 526 forskrivninger 
til kontroll. 
 
 

3.1 Innsendt dokumentasjon 

 
Vi mottok svar i form av journalopplysninger fra 353 (67 %) av 526 leger.  
90 leger (17 %) sendte inn opplysninger i brevs form. Brev godtas ikke som 
gyldig dokumentasjon ifølge vår kontrollmetodikk. Det ble ikke sendt inn 
dokumentasjon for 83 (16 %) av forskrivningene til tross for purring.  
 

 
Figur 1: Prosentvis fordeling av innsendt dokumentasjon 
 
 
Av de 90 legene som svarte oss kun i form av brev, oppga 61 leger en faglig 
begrunnelse for reservasjonen som ville oppfylt regelverket dersom 
opplysningene dessuten var journalført.  
 
 
 

Innsendt dokumentasjon (N=526) 
Kontroll 4/2011

17 %

67 %

16 %

Brev

Journal

Ikke svar
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3.2 Etterlevelse av regelverket 

 
Av de 353 forskrivningene der vi mottok journalopplysninger, var det 7 som fikk 
konklusjonen uavklart.  
 
Kontrollen avdekket brudd på vilkårene i 167 (48 %) av de 346 resterende 
forskrivningene. Vilkårene var oppfylt for 179 (52 %) forskrivninger. 
 

 
Figur 2: Etterlevelse av regelverket for alle saker der det kan konkluderes 
 
 

3.2.1 Forskrivninger der vilkår er oppfylt 

 
Forskrivningsvilkår er oppfylt i 179 av forskrivningene. 
 
I kontrollen kartla vi den begrunnelsen for reservasjon som legen hadde 
dokumentert i journal. For 113 (63 %) av de 179 forskrivningene er det oppgitt 
bivirkninger som årsak til reservasjonen. Manglende effekt er oppgitt som årsak i 
50 (28 %) forskrivninger. Denne begrunnelsen ble oftest brukt ved forskrivning 
av Zyrtec.  
Compliance5 er brukt som begrunnelse i 7 forskrivninger (4 %). Dette er oftest 
knyttet til pasienter som har problemer med å ha oversikt over legemidlene sine, 
og der nytt navn og nytt utseende kan være en fare for feilbruk. Andre 
begrunnelser gjaldt pasienter som er svært engstelige for å skifte preparater, og 
der legen mener det er medisinsk uforsvarlig eller urimelig å pålegge pasienten å 
bytte.  
                                       
5 Pasientens evne til å følge legens doseringsanvisning  

Konklusjon på legens forskrivning (N=346)
Kontroll 4/2011

48 %

52 %

Ikke oppfylt

Oppfylt
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Figur 3:Begrunnelse for reservasjon der vilkår er oppfylt. 
 
 

3.2.2 Forskrivninger der vilkår ikke er oppfylt 

 
Kontrollen avdekket brudd på refusjonsvilkårene i 167 av forskrivningene. For 
enkelte forskrivninger var det flere ulike brudd på vilkår. 
 

 
Figur 4:Begrunnelse for reservasjon der vilkår ikke er oppfylt. 
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I 99 saker var det ikke angitt noen begrunnelse for reservasjonen i innsendte 
journalopplysninger. 11 forskrivninger hadde enten en svært uklar begrunnelse 
for reservasjon eller begrunnelsen ble ansett som irrelevant.  
For 42 kontrollerte forskrivninger var årsaken til reservasjonen ikke angitt i 
innsendte journalopplysninger, men kun i et brev legen hadde lagt ved. Disse 
legene fikk informasjon om at begrunnelsen måtte journalføres for at 
journalforskriften skulle være fulgt.  
 
 

3.3 Etterlevelse av regelverket fordelt på kontrollerte legemidler 

 
Tabellen nedenfor viser at forskrivninger av Selo-Zok og Zyrtec utgjør en stor del 
av de kontrollerte reseptene. Dette gjenspeiler omfanget av forskrivninger av 
disse legemidlene (tabell 1). Av de 346 forskrivningene som har ført fram til en 
konklusjon, utgjør disse to legemidlene til sammen 55 % av de 8 legemidlene 
som kontrollen omfatter. Etterlevelsen av regelverket for de ulike legemidlene er 
vist i figur 5.  
 
 

 
Figur 5: Etterlevelse av regelverket fordelt på kontrollerte legemidler 
 
 
 
 
 

Etterlevelse av regelverket fordelt på legemidler (N=346)
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3.4 Kartleggingspunkter  

 
I tillegg til å kartlegge årsakene til reservasjon angitt i journal, ville vi kartlegge 
hva legen skrev på resepten ved reservasjon, og hvordan reservasjonen var 
påført resepten. Disse to kartleggingspunktene ble vurdert der legen sendte inn 
journal eller brev, totalt 443 forskrivninger. 
 
 

3.4.1  Beskrivelse av reservasjonen påført resepten  

 
Det finnes ingen standardformulering eller avkryssingsmulighet på 
blåreseptblanketten til bruk ved reservasjon mot generisk bytte. For at dette skal 
registreres riktig ved apotekets ekspedering, er det derfor viktig at det tydelig 
framgår av resepten at det er legen som reserverer pasienten mot generisk 
bytte. 
 
På de aller fleste reseptene hadde legen påført reservasjonen via den 
elektroniske pasientjournalen (EPJ). Fordi resepten anses som en del av 
journalen, konkluderer vi med at begrunnelse for reservasjonen påført resepten 
ved bruk av EPJ, oppfyller kravet til journalføring i journalforskriften. 
 
Til tross for at det ikke stilles krav til at begrunnelsen for reservasjonen skal 
framgå av selve resepten, er dette gjort i 51 (12 %) av tilfellene.  
 
 

3.4.2  Måten reservasjonen er påført resepten 

 
Legens påføring av reservasjon på resepten ble kartlagt. På 364 (82 %) resepter 
var reservasjonen påført ved hjelp av EPJ-system. På 49 (11 %) av reseptene er 
reservasjonen påført for hånd, mens det er brukt stempel i 16 (4 %) av sakene.  
I 14 (3 %) av sakene har apoteket påført reservasjonen etter å ha konferert med 
legen.  
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4 INNSPILL OG KOMMENTARER 

 
Kontrollen viser at legene har behov for ytterligere informasjon omkring temaet 
trinnpris, generisk bytte og legens reservasjon. Enkelte leger gir uttrykk for at 
dette området (generisk bytte, trinnpris, reservasjon) er vanskelig å få oversikt 
over. Et eksempel er sammenblanding av begrepene generika og legemidler i 
samme terapigruppe brukt for samme indikasjon. 
 
 
Metoden for utvalg av leger til kontrollen  
Vi ønsket å inkludere de legene der det var størst sannsynlighet for at det var 
gjort reservasjoner på feil grunnlag. Fremgangsmåten er nærmere beskrevet i 
kapittel 2.1.  
 
De 543 legene som inngikk i kontrollen er de som i våre data har en 
reservasjonsandel mellom 72,02 %, og 5,04 %. Enkelte av legene lå altså nær 
gjennomsnittet på landsbasis.  På bakgrunn av dette, anbefaler vi at det ved 
neste års kontroll plukkes ut den gruppen av leger som står for hovedandelen av 
reservasjonene på blå resept (se kap 2.1 Utvalg av leger). 
 
 
 
 
 
 


