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Sammendrag 

Bakgrunnen for kartleggingskontrollen var funn i innsendte oppgjør for blåresepter fra 

apotek og bandasjister, der mange papirresepter var registrert og utlevert uten 

legeidentitet. Formålet med kontrollen var å få ytterligere kunnskap om risikoen knyttet 

til disse utleveringene. I tillegg ønsket vi å øke andelen korrekt innsendte krav til Helfo. 

 

Tre av de 25 apotekene som var med i kontrollen oppga tekniske årsaker til at 

legeidentiteten ikke var synlig i oppgjørskravet til Helfo. De 22 resterende apotekene 

hadde utlevert resepter uten at legeidentiteten var kjent og registrert. Kun resepter med 

identifiserbar legeidentitet og signatur kan ekspederes som gyldig resept. 

 

Helfo sendte pålegg om endring av praksis til 22 apotek. Apotekene ble gjort oppmerk-

som på at utleveringer på blåresept kun skal foretas på resepter der legens identitet er 

kjent, og at legens identitet skal registreres i datasystemet før regningene sendes Helfo. 

De tre siste apotekene fikk resultatbrev med spesifikk informasjon. 

 

Kartleggingskontrollen viste at mange apotek og enkelte bandasjister registrerer resepter 

uten legeidentitet. Vi ser behov for ytterligere kontroller på dette området. 
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1 Bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for kontrollen var funn i innsendte oppgjør for blåresepter, der mange 

papirresepter var registrert og utlevert uten legeidentitet. For at resepten skal være 

gyldig, skal legens HPR-nummer og navn alltid fremgå.  

 

Formålet var å få informasjon om hvorfor dette skjer i stor utstrekning, og å påvirke 

apotek og bandasjister til å etterleve regelverket. Ved å publisere kontrollrapporten 

ønsker vi å påvirke etterlevelsen til flere enn de kontrollerte apotekene.  

 

Datamaterialet fra 1. januar 2015 til 15. mars 2016 inkluderte alle landets apotek og 

bandasjister. I denne perioden ble det sendt inn over 9000 regninger uten legeidentitet 

fra 482 apotek og bandasjister. Kun et fåtall bandasjister hadde slike krav, og de 

samlede refusjonsutgiftene fra disse utgjorde små beløp. Bandasjistene ble derfor ikke 

valgt ut i kontrollen.  

 

De 25 apotekene med høyest utbetalt refusjon fra regninger uten legeidentitet, ble valgt 

ut til kontroll. De 25 kontrollerte apotekene hadde sendt inn til sammen ca. 4000 av 

disse regningene. Antall regninger varierte mellom apotekene, fra 3 til 1198. 
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2 Metode og gjennomføring av kontrollen 

Av totalt 482 apotek og bandasjister med regninger uten legeidentitet, valgte vi ut 25 

apotek til kontroll.  Regningene fra disse 25 apotekene utgjorde omtrent halvparten av 

alle regninger uten legeidentitet sendt inn i kontrollperioden. Kun et fåtall bandasjister 

hadde slike krav, og de samlede refusjonsutgiftene fra disse utgjorde små beløp. 

Bandasjistene ble derfor ikke valgt ut i kontrollen.  

 

2.1 Utvalg av apotek  

Alle regninger uten legeidentitet, i perioden 1. januar 2015 til 15. mars 2016, ble hentet 

ut fra det elektroniske oppgjørssystemet i Helfo. De 25 apotekene som hadde mottatt 

mest refusjon for regningene ble valgt ut til kontroll. Mange av disse apotekene lå også 

høyt på lista over antall regninger uten legeidentitet.  

 

2.2 Utvalg av regninger 

Vi fjernet regninger der apotekene hadde registrert korrekt HPR-nummer, som ikke ble 

gjenkjent av de elektroniske systemene fordi de ikke var oppdaterte. Ekspedisjoner der 

vi så at apotekene hadde vurdert hjemmel for og foretatt en nødekspedisjon, ble også 

fjernet. Helfo gikk ut fra at apotekene i disse tilfellene hadde vurdert og håndtert disse i 

henhold til regelverket.  

 

Fra hvert apotek valgte vi to til åtte regninger med høyest refusjon. Vi ønsket også å 

kontrollere ulike regninger for å få bredest mulig kunnskap om bakgrunnen for at disse 

var registrert uten legeidentitet (for eksempel multidose, legemidler, medisinsk 

forbruksmateriell og næringsmidler). Antallet regninger ble begrenset til åtte ut fra 

ressurshensyn i kontrollarbeidet. Antall regninger var også tilstrekkelig for å nå 

formålene med kontrollen. 

 

2.3 Innhenting av opplysninger fra apotekene 

Helfo ba apotekene begrunne hvorfor regningene trukket ut til kontroll manglet 

legeidentitet. Helfo informerte også om hvor mange regninger de totalt hadde registrert 

uten legeidentitet i kontrollperioden.  

 

2.4 Krav i regelverket  

For at resepten skal være gyldig, skal legens HPR-nummer og navn alltid fremgå, i følge 

forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 4-2, standardopplys-

ninger på reseptblankett, og blåreseptforskriftens § 10.  

 
I de tilfellene reseptene er mangelfulle og apoteket vurderer utleveringen som en 

nødekspedisjon, er det krav om at resepten skal ekspederes og dokumenteres som 

beskrevet i Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 7-3. 
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3 Resultater 

 

Tre av apotekene viste at legene var kjent og opprinnelig registrert i apotekenes system, 

men hadde blitt avvist som godkjent lege eller hadde forsvunnet i den elektroniske 

overføringen fra multidoseleverandøren til apoteket. De 22 resterende apotekene hadde 

utlevert resepter uten at legeidentiteten var kjent og registrert før regningen ble sendt 

Helfo. 

 

3.1 Antall regninger uten legeidentitet 

I det opprinnelige datamaterialet, som inkluderte alle landets apotek og bandasjister, 

hadde 482 sendt inn over 9000 regninger uten legeidentitet. De 25 kontrollerte 

apotekene hadde sendt inn til sammen ca. 4000 av disse regningene. Antall regninger 

uten legeidentitet fra de kontrollerte apotekene varierte fra 3 til 1198. Apotekene med 

flest regninger var ofte multidoseapotek, mens apotekene med få og dyre utleveringer 

var sykehusapotek.  

 

Da vi vurderte regningene nærmere, så vi at en del var registrert som nødekspedisjon. 

For enkelte andre regninger hadde opplysninger om legens identitet blitt oppdatert i våre 

systemer etter at regningen ble sendt Helfo.  

 

3.2 Apotekenes svar i kontrollen 

Vi mottok svar fra alle apotek som var med i kontrollen. Mange av forklaringene fra 

apotekene var like. 

3.2.1 Regninger registrert med legeidentitet 

Flere av utleveringene var multidosepakkede legemidler. Apotekene oppga at de hadde 

registrert legeidentiteten, men at denne var blitt borte ved overføring av informasjon fra 

multidoseleverandøren. Årsaken til manglende legeidentitet var derfor av tekniske 

årsaker, og Helfo vurderte derfor at apotekene hadde registrert reseptene korrekt. Etter 

kontrollen sendte Helfo en oversikt over samtlige slike regninger registrert på de aktuelle 

apotekene. Dette ga dem mulighet til å rette opp feilene.  

 

HPR-nummeret til enkelte leger kommer sent inn i de elektroniske systemene. Dette 

gjelder blant annet nye leger, vikarer, eldre leger som fornyer lisensen og turnusleger. 

Apotekene oppga at dette har blitt bedre ved hyppigere oppdateringer av systemene. 

Helfo vurderte også disse som korrekt registrerte resepter. 

3.2.2 Regninger registrert uten legeidentitet 

Legens navn og HPR-nummer var vanskelig å lese på papirresepten. Ofte var stempelet 

et generelt stempel fra en sykehusavdeling. Apotekene oppga at de forsøkte å finne 

legens identitet ved å spørre kunden, ringe sykehuset og se på tidligere resepter til 

kunden. Apotekene valgte å registrere og utlevere på resepten uten å kunne tyde legens 

signatur. Noen apotek har etter kontrollen vært i kontakt med sykehusavdelinger for å 

gjøre dem oppmerksom på problemet. Andre apotek har i ettertid dokumentert at 

legeidentiteten nå er kjent. 

 

Bestillinger som ble ringt inn, ble registrert uten resept for å få varene inn på lager. 

Dette gjaldt ofte medisinsk forbruksmateriell. Når kunden kom for å hente varene, 

registrerte ikke apoteket legeidentiteten som sto på resepten kunden hadde med seg. 

Noen apotek oppga at årsaken var at medisinsk forbruksmateriell kun blir kontrollert av 

en person. Feil vil da lettere skje enn ved dobbeltkontroll. 
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Noen apotek oppga at flere av regningene skulle ha vært registrert som nødekspedisjo-

ner.  

 

Mange apotek har diskutert kontrollresultatet internt, og tatt informasjonen videre til 

kvalitetsansvarlige i kjedene. 

 

3.3 Tilbakemeldinger til de kontrollerte apotekene 

Helfo sendte resultatbrev med spesifikk informasjon til de tre apotekene, som kunne vise 

at legen var kjent og opprinnelig registrert i apotekenes system da regningen ble sendt 

Helfo. De resterende 22 apotekene fikk pålegg om å endre praksis. Helfo påla apotekene 

kun å registrere resepter der legens identitet er kjent. Legens identitet skal tydes og 

registreres i datasystemet før kravene sendes Helfo.  
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4 Innspill til oppfølging av kontrollen 

Helfo erfarte i kontrollen at flere av apotekene ville rette seg etter pålegget og bedre sin 

praksis. Erfaringer fra tidligere kontroller støtter at informasjon er et effektivt virkemid-

del overfor apotek.  

 

Vi anbefaler at det gjennomføres en ny og grundigere kontroll, for å følge opp praksis på 

dette området. I en slik kontroll bør vi i større grad legge til rette for tilbakekreving av 

eventuelle feilutbetalte beløp. En ny kontroll vil også gi oss muligheten for å evaluere 

effektene av kontrolltiltaket, og formidlingen av kontrollresultatene.  

 

Vi anbefaler også at Helfos elektroniske kontrollsystem blir fulgt opp, for å videreutvikle 

elektroniske sperrer for regninger som sendes inn uten riktig legeidentitet. 

 

Rapporten fra kontrollen skal publiseres på helfo.no og oversendes Helsedirektoratet, 

Apotekforeningen, apotekkjedene og Den norske legeforening. 

 

 


